
Van Loon erkent dat hij zich lange tijd nauwelijks bewust 
was van de ernst van het probleem van het slechte binnenkli-
maat in scholen, totdat hij er door de ouders van een leerling 
op indringende wijze mee werd geconfronteerd. “Die ouders 
vertelden mij dat hun kind astma had 
en veel medicijnen moest gebruiken om 
zich op school te handhaven. Die jongen 
sleepte zich met prednisonpillen naar elke 
vakantie om vervolgens letterlijk weer op 
adem te komen! Als ouders dat vertellen 
–ik heb zelf ook kinderen- komt dat hard 
aan. Zelf heb ik in mijn omgeving geen 
mensen met astma of andere chronische 
luchtwegaandoeningen, dus bij mij speel-
de het privé niet. Ik moet erkennen dat 
pas na het verhaal over dat jongetje bij 
mij een bewustwordingsproces op gang is 
gekomen.” 

Adequate huisvesting
Sindsdien maakt Van Loon zich bij de 
lokale politiek in Capelle en Krimpen 
aan den IJssel sterk om het probleem van 
de slecht geventileerde lokalen onder 
de aandacht te brengen. Hij gaf infor-
matie en uitgebreide toelichtingen aan 
de gemeenteraden. Ook onderhoudt hij 
nauwe contacten met de GGD Rotterdam 
en omstreken, het Astmafonds en de 
Thuiszorg Rotterdam.
“Kern van het probleem is weer dat 
bewustwordingsproces, dat niet alleen bij 
mij, maar ook bij de verantwoordelijke 
instanties op gang moet komen”, vertelt 
Van Loon. “Gemeenten zijn verantwoor-
delijk voor nieuwbouw, en dan wordt er 
nogal eens bezuinigd op voorzieningen. 
Veel bestuurders in het onderwijs zul-
len dat wel herkennen. Denk aan zon-
neschermen of ventilatiemogelijkheden 
die uit financiële overwegingen worden 
geschrapt, waardoor de temperatuur en 
het kooldioxidegehalte onbeheersbaar 
worden. Gemeenten hebben volgens het 
Bouwbesluit de wettelijke plicht om voor 
het onderwijs adequate huisvesting te 

Het is in veel schoolgebouwen te warm en benauwd, waardoor leerlingen en leerkrachten ge-

zondheidsklachten kunnen krijgen. Algemeen directeur Peter van Loon van het openbare school-

bestuur OPOCK in Capelle en Krimpen aan den IJssel brengt het probleem onder de aandacht. 

VOS/ABB ondersteunt hem met een online petitie, die al door honderden mensen uit het hele land 

is ondertekend.

Ventilatie mag geen sluitpost zijn

Online VOS/ABB-petitie voor beter binnenklimaat
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Peter van Loon op obs De Paperclip in Krimpen aan den IJssel, 
bij de enorme ‘afzuigkap’ die de luchtkwaliteit verbetert.
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realiseren, maar ja… wat is 
adequaat? Ik vind het nogal 
flauw als gemeenten aange-
ven dat ze zich alleen maar 
hoeven te baseren op het 
Bouwbesluit. In feite steken 
ze dan hun kop in het zand, 
waarna besturen, die ver-
antwoordelijk zijn voor de 
binnenzijde van schoolgebou-

wen, de problemen kunnen oplossen. Ventilatie mag geen 
sluitpost zijn.”
Inmiddels zijn de gemeenten Capelle en Krimpen aan den 
IJssel zich wel degelijk bewust van de ernst van het pro-
bleem. Van Loon: “Dat komt niet alleen doordat ik er steeds 
maar weer op blijf hameren –ze zullen me misschien wel een 
lastige kerel vinden- maar ook doordat wij vorig jaar met de 
GGD, het Astmafonds en de Thuiszorg een conferentie heb-
ben georganiseerd over het binnenklimaat in scholen. Daar 
waren ook veel raadsleden en wethouders bij aanwezig, en 
dat heeft geholpen.”

Afzuigkap
In de tussentijd werkt Van Loon actief aan het verbeteren 
van het binnenklimaat van verschillende OPOCK-scholen. 
Een voorbeeld is de openbare basisschool De Paperclip in 
Krimpen aan den IJssel, de school waar de bewuste jongen 
met de prednisonpillen op zat. “Het is zo’n typisch gebouw 
uit de jaren ’70, waar we al verschillende maatregelen had-
den genomen. Zo lieten we het binnenmetselwerk wit sau-
sen, zodat er een gladder oppervlak ontstond met minder 
stof. We lieten de school ook extra schoonmaken, maar de 

gezondheidsklachten ble-
ven. Toen we metingen in 
de school lieten verrichten, 
bleek dat de CO�-waarden 
door het plafond schoten. 
De rijksoverheid, die het 
Bouwbesluit heeft vast-
gelegd, hanteerde in het 
verleden geen concrete 

norm voor kooldioxide. In het kabinetsstandpunt, dat nu in 
bespreking is, wordt uitgegaan van een CO�-norm van 1�00 
ppm, terwijl de GGD’s 1000 nog net acceptabel vinden. In 
De Paperclip zag je waarden van �500 tot �000 ppm! Omdat 
het niet mogelijk was om meer natuurlijke ventilatie te 
realiseren, besloten we op advies van een ingenieursbureau 
om een soort afzuigkap op te hangen. Die zuigt nu de CO� 
weg en voert lucht van buiten aan. De luchtkwaliteit is met 
sprongen vooruit gegaan!”

De petitie op www.vosabb.nl kan nog steeds worden onder-
tekend. VOS/ABB wil de petitie na de zomervakantie aan-
bieden aan de Tweede Kamer. Doe mee en breng deze actie 
ook onder de aandacht van de ouders van uw leerlingen. 
Hoe meer handtekeningen, hoe krachtiger het geluid.

‘Slechter dan in varkensstal’

Honderden steunbetuigingen uit het hele land heeft 
VOS/ABB inmiddels binnen op haar oproep om een petitie 
te tekenen met de tekst: ‘Muffe lokalen! Kabinet, doe 
er wat aan‘. Schoolleiders, bestuurders, leerkrachten én 
ouders vullen de petitie in en geven commentaar, waaruit 
blijkt hoe schrijnend de situatie is. 
Het probleem speelt werkelijk overal, in het hele land, in 
oude en nieuwe schoolgebouwen, in primair en voortge-
zet onderwijs en zowel in openbare als in rooms-katho-
lieke, protestants-christelijke en islamitische scholen. 
Hieronder een greep uit de binnengekomen reacties.  

‘De lucht in een klaslokaal is gemiddeld van mindere kwa-
liteit dan in een moderne varkensstal’. A.C. Koster, Theo 
Thijssenschool, Zierikzee.

‘Op al onze scholen hebben we inmiddels CO2-meters, die 
binnen het half uur in de kritische zone komen, ondanks 
ventilatie’. A.M.M. Tillekens, Stichting Panta Rhei, 
Den Haag.

‘Het is te gek voor woorden waar onze kinderen tegen-
woordig nog les krijgen. Een bedrijf moet dit soort 
situaties heel snel oplossen, wij vragen het kabinet dit 
ook voor scholen te doen’. J.E.A. Schagen van Croon 
Elektrotechniek, Krimpen aan den IJssel (ouder).

‘Hoe kunnen we verwachten dat jonge kinderen zich in 
die muffe en ongezonde omgeving goed kunnen concen-
treren?’ Inge Janssen, rkbs De Regenboog, Voorschoten.

‘We zijn met zijn allen bezig met kwaliteit en veiligheid en 
laten dit bewezen punt onaangepakt. Graag actie!’ 
M. Azaimi, Islamitische Basisscholen Eindhoven.

‘Ook middelen om de installaties te kunnen onderhouden 
zijn dringend noodzakelijk’. Marja Smits, Stichting Lek en 
IJssel, IJsselstein.

‘In ons tijdelijke schoolgebouw is de situatie ver beneden 
de maat. ’s Winters te koud, ’s zomers te warm, onvol-
doende ventilatie en geluidsoverlast’. Jolanthe Straver, obs 
Koningin Emma, Schoonhoven.

‘Het is een schande. Temperaturen boven de 30 graden in 
de lokalen!’ A. Dokma, Amman College, Rotterdam.

‘Semi-permanente bouw die al 15 jaar staat. Muurtjes 
van bordkarton, kleine raampjes. Een zweethok. Hoog 
tijd dat er iets aan wordt gedaan!’ Christy Schotgerrits, 
Vöckerschool, Hengelo.

‘Ik ervaar het slechte binnenmilieu als docent, maar ook 
als ouder van twee kinderen op de basisschool’. 
Hetty Geltink, Leidsche Rijn College, Utrecht.

‘Na de niet vergoede onkosten om de scholen in orde te 
maken voor de gebruiksvergunning, is het toch niet de 
bedoeling dat de schoolbesturen nu weer opdraaien voor 
het binnenmilieu?’ Rob Beaumont, Stichting Jong Leren, 
Maastricht.

‘Gemeenten 
steken kop 
in het zand’

CO2-waarden 
schoten door 
het plafond




