
Beter leren in een gezonde school 

drs. L. Haans en ir. A.C. Boerstra, BBA Boerstra Binnenmilieu Advies 
 

Het binnenmilieu in basisscholen is van groot belang omdat jonge kinderen een groot deel van hun tijd 

doorbrengen op school. Onder het binnenmilieu verstaat men alle fysische, chemische en biologische 

factoren die van invloed zijn op de gezondheid en het welzijn van de gebruikers. Hiertoe behoren het 

thermisch binnenklimaat, de luchtkwaliteit, kunstlicht, daglicht en uitzicht en geluid. Juist jonge 

kinderen (15-20% heeft astma of een andere allergie) zijn extra gevoelig voor een slechte 

binnenmilieukwaliteit; denk dan met name aan verontreinigingen in de binnenlucht, omdat ze fysiek 

nog in ontwikkeling zijn. Daarbij komen momenteel bij kinderen steeds vaker allergische en 

astmatische klachten voor. Voor allergische of astmatische kinderen is een gezond binnenmilieu, vrij 

van stof, huisstofmijt en chemische luchtjes, extra belangrijk. 
 

Uit diverse onderzoeken blijkt dat het slecht gesteld is met de kwaliteit van het binnenmilieu op 

basisscholen. In circa 90% van de Nederlandse scholen is het vaak te warm (met name ’s zomers) en 

erg benauwd (de hoeveelheid verse luchttoevoer voldoet bij lange na niet aan de reguliere eisen). Ook 

blijkt in de regel slecht te worden schoongemaakt, wat weer van invloed is op de luchtkwaliteit binnen.  
 

Een slecht binnenmilieu op school kan leiden tot diverse comfort- en gezondheidsklachten (bij 

kinderen en leerkrachten). Ook is uit Scandinavisch onderzoek bekend dat bijvoorbeeld een hoge 

temperatuur, onvoldoende ventilatie en een slechte akoestiek de leerprestaties negatief beïnvloedt. 
 

In dit artikel wordt ingegaan op de onderzoeken die reeds gedaan zijn naar de binnenmilieukwaliteit in 

basisscholen, de gevolgen van een slecht binnenmilieu en het effect van de binnenmilieukwaliteit op 

de leerprestaties. Het artikel wordt afgesloten met aanbevelingen voor een gezonde school, zowel 

voor te renoveren als nieuw te bouwen scholen. 

 



Er is inmiddels al redelijk wat onderzoek gedaan naar de binnenmilieukwaliteit in basisscholen waaruit 

blijkt dat de kwaliteit van het binnenmilieu in scholen niet optimaal is. Het is er vaak muf en benauwd 

en er wordt vaak slecht schoongemaakt. Daarnaast zijn er veel problemen met het thermisch 

binnenklimaat (in de zomer te warm, in de winter te koud, etc.) en het geluid. 

Uit een onderzoek van de GGD Regio IJssel-Vecht (2003) blijkt dat 80% van de basisscholen een 

slecht binnenmilieu heeft. De hygiënische grenswaarde voor de CO2-concentratie (1200 ppm) wordt 

veelvuldig overschreden. Ter vergelijking: in kantoren komt de CO2-concentratie zelden boven de 800 

ppm uit. Van nature is CO2 in de lucht aanwezig. Daarnaast ademen mensen zelf CO2 uit. Door 

onvoldoende ventilatie wordt de CO2-concentratie binnenshuis hoger. Indien in een school hoge CO2-

concentraties worden gemeten is dit dus een teken dat er onvoldoende wordt geventileerd. De CO2-

concentratie is een indicator voor de hoeveelheid ventilatie en daarmee de totale luchtkwaliteit. 

 

Uit een recent onderzoek van de GGD Zuidoost-Brabant (van Doorn en Wouters – van Buggenum, 

2004) blijkt dat geen enkel klaslokaal voldoende geventileerd wordt. Gemiddelde wordt gedurende 

50% van de schooldag de hygiënische grenswaarde van 1200 ppm overschreden. Daarnaast blijkt dat 

gemiddeld ¼ van de aanwezige ventilatiecapaciteit wordt gebruikt vanwege hinder door kou, tocht of 

geluid. Na deze ‘nulmeting’ werden de leerkrachten door de GGD Zuidoost-Brabant voorzien van 

Ventilatie-Advies-Op-Maat. Dit bestond uit een voorlichtingsbijeenkomst, een schriftelijk rapport aan 

de docent en aan de directeur van de school en een CO2 signaalmeter, voor een gedeelte van de 

onderzoekspopulatie, die een rood lampje geeft als de CO2-concentratie van 1200 ppm wordt bereikt. 

Hierna bleek dat de leerkrachten met de CO2 signaalmeter in hun klaslokaal beter waren gaan 

ventileren dan de leerkrachten die geen CO2 signaalmeter in hun klas hadden gekregen. Dit pleit dus 

voor het gebruik van een CO2 signaalmeter in iedere klas. 

Ook de TU Eindhoven doet onderzoek naar het binnenmilieu in scholen. In 2004 is een onderzoek 

gedaan naar de prestaties van ventilatiesystemen in 5 scholen (Joosten, 2004). Resultaten van de 

metingen wijzen o.a. uit dat in 4 van de 5 scholen de binnenluchtkwaliteit niet voldoet aan de gestelde 

eisen. De gemeten CO2-concentraties zijn te hoog wat aangeeft dat er onvoldoende geventileerd 

wordt. De gerealiseerde capaciteit (zoals gemeten) van de ventilatiesystemen met ramen en deuren 

gesloten is niet voldoende om een goede luchtkwaliteit te garanderen. De capaciteit van de 

ventilatiesystemen zal dus vergroot moeten worden voor een betere luchtkwaliteit, maar het toevoeren 

van koude buitenlucht alleen vanuit gevelroosters zal, zo blijkt uit de meetresultaten, tocht 

veroorzaken. Het verspreid toevoeren of het voorverwarmen van ventilatielucht kan hiervoor een 

oplossing zijn. 

 

Gevolgen van een slecht binnenmilieu 

De consequenties van het vaak slechte binnenmilieu in scholen zijn ernstig. Een onvoldoende kwaliteit 

van de binnenlucht, een te hoge temperatuur en geluidhinder kan leiden tot: 

- discomfort (als bv. geurhinder, last van te hoge (of te lage) temperatuur, tocht),  

- hoofdpijn, vermoeidheid, sufheid,  

- slijmvliesirritaties (zoals prikkelende keel, neus of mond (´droge lucht´),  



- overdracht van infectieziektes (Nardell et al., 1991),  

- astma-aanvallen, en  

- verergering van allergieën. 

Deze directe effecten kunnen op langere termijn resulteren in ´schoolzieke´ kinderen, ziekteverzuim 

van leerkrachten, slechtere leerprestaties van leerlingen, lagere productiviteit van leerkrachten met 

bijvoorbeeld minder aandacht voor de leerlingen en extra kosten, bijvoorbeeld omdat ziek personeel 

vervangen moet worden. 

 
Leerprestaties en ziekteverzuim 

Met het verbeteren van het binnenmilieu op scholen kan een positieve bijdrage geleverd worden aan 

de gezondheid van leerlingen en leerkrachten en aan de leerprestaties van de leerlingen. Uit 

Scandinavisch onderzoek is bijvoorbeeld bekend dat een hoge temperatuur, onvoldoende ventilatie en 

een slechte akoestiek de leerprestaties negatief beïnvloeden (Mendell en Heath, 2005). 

Een eerdere Amerikaanse analyse van de beschikbare onderzoeken in scholen (Heath en Mendell, 

2002) leerde dat vooral de hoeveelheid verse luchttoevoer van invloed is op de output van leerlingen: 

hoe minder ventilatie, hoe slechter de prestaties. 

Eerder Scandinavisch onderzoek (Myhrvold et al., 1996) vond een direct verband tussen de gemeten 

CO2-concentratie en de leerprestaties van de leerlingen: hoe hoger de CO2-concentratie (doordat er 

slecht geventileerd wordt en er dus minder verse luchttoevoer per leerling is), hoe slechter men 

presteert.  



Ook het temperatuur-effect is wetenschappelijk aangetoond. Noors onderzoek door Bakke (1999) 

leerde dat een te hoge temperatuur op school de concentratie bij jongens vermindert en rusteloosheid 

bij meisjes veroorzaakt.  

Verder hebben andere onderzoeken aangetoond dat geluid en de hoeveelheid daglicht een effect 

hebben op de leerprestaties. Zo draagt een hoog geluidsniveau binnen en weinig daglicht in de 

klaslokalen bij aan slechte leerprestaties. 

 

Tevens zijn er sterke aanwijzingen dat een slecht binnenmilieu het ziekteverzuim onder leerkrachten 

verhoogt (met 1,5 tot 2,5% punt), terwijl de productiviteit en effectiviteit van de leerkrachten afneemt 

(met 10 tot 15%) (Leijten, 2002). 

 

Aanbevelingen voor een gezonde school 

Om te zorgen voor een gezonde nieuw te bouwen of te renoveren school, worden de 10 volgende 

(concrete) eisen gepresenteerd. Deze lijst is niet uitputtend en heeft met name betrekking op het 

ontwerp van de lokalen.   

1. Zorg voor voldoende ventilatie. Bij voorkeur natuurlijke toevoer via elektronische, 

zelfregelende ventilatieroosters (totale capaciteit circa 750 m3/h/lokaal) in combinatie met 

mechanische afzuiging met aansluitingen in de lokalen. Voorzie daarnaast in minimaal 6 te 

openen ramen van elk ca. 1 m2 per lokaal, waarvan de helft boven in het raamvlak is 

geplaatst. De ramen zijn voorzien van een effectief uitzetmechanisme waarmee ze in 

meerdere tussenstanden, waaronder een kierstand, zijn te fixeren. Om daarnaast de 

leerkrachten te stimuleren om voldoende te ventileren worden de klaslokalen voorzien van 

een CO2-indicator die een waarschuwingssignaal geeft bij te hoge CO2 waarden (goed: groen 

lampje <800ppm, matig: oranje lampje 800-1200ppm, slecht: rood lampje >1200ppm). 

 



2. Zorg voor voldoende grootte lokalen (bij voorkeur ca. 50 m2) en voldoende hoog (bij voorkeur 

3,50 meter of meer). Hiermee wordt bereikt dat de capaciteit van de ruimte zelf voor ‘opvang’ 

van binnenluchtverontreiniging optimaal is. 

3. Zorg voor een rookvrij schoolgebouw. Zorg er tevens voor dat buiten de school (op het 

schoolplein, in het zicht van de leerlingen) niet gerookt mag worden. 

4. Voorzie in een adequate schoonmaak (maak de goede zaken schoon, maak de zaken goed 

schoon, maak zo droog mogelijk schoon, haastige spoed is niet goed en maak vaak schoon). 

Zorg daarnaast voor detaillering op schoonmaakbaarheid: bij voorkeur nat afneembare 

wanden, rondaflopende plinten en bv. zwevende toiletten in de natte cellen. 

5. Zorg voor inrichtingsmaterialen die emissiearm en relatief eenvoudig schoon te maken zijn 

(denk aan linoleum of andere harde vloerbedekking en bv. gebruik van natuurverven). Voorzie 

daarnaast in voldoende afsluitbare kasten zodat er zo min mogelijk stof zich kan ophopen. 

6. Zorg voor goed bruikbare buitenzonwering op zonbelaste gevels (screens / uitvalschermen).  

7. Plaats de meest intensief gebruikte lokalen niet aan de zonbelaste gevel. 

8. Voorzie in voldoende geluidsisolerende wanden tussen lokalen (doorlopend tot boven het 

verlaagde plafond), bij voorkeur van een steenachtig materiaal.  

9. Voorzien in aparte verlichting voor aanlichting van het schoolbord (500 lux) en zorg ervoor dat 

de verlichtingsarmaturen voldoende afgeschermd c.q. voldoende ‘diepstralend’(ter 

voorkoming van verblinding) zijn. 

10. Voorzie in voldoende lichtdichte lichtwering (om hinderlijk aanlichten bord e.d. te voorkomen). 
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Cahier T2 ‘Binnenmilieu in Basisscholen’ Praktijkboek Gezonde Gebouwen 

Recent is een nieuw cahier van het Praktijkboek Gezonde Gebouwen verschenen, met als titel “Cahier T2: 

Binnenmilieu in basisscholen”. Dit cahier is bestemd voor zowel abonnees van het Praktijkboek als niet-

abonnees (het is ook los te koop) en is bedoeld als een toegankelijk basiswerk over het binnenmilieu op 

scholen. Het richt zich op de professional die in zijn werk te maken heeft met de binnenmilieukwaliteit in 

Nederlandse scholen. Denk maar aan gemeenten als gebouweigenaar, of aan gebouwbeheerders en 

medewerkers van Arbo-diensten en GGD‘en. Maar ook aan schoolbesturen en schooldirecteuren. Het 

cahier is ook te gebruiken bij de renovatie of nieuwbouw van een school bijvoorbeeld door architecten en 

installateurs. 

U kunt het cahier bestellen via de afdeling Verkoop van SBR, verkoop@sbr.nl, tel 010 - 411 41 11 of fax 010 

- 413 01 75. 

Meer informatie over het Praktijkboek Gezonde Gebouwen is te vinden op www.gezondegebouwen.nl 

 
 

 

BBA Boerstra Binnenmilieu Advies is een adviesbureau dat u kan helpen bij het oplossen van 

binnenmilieuproblemen. BBA adviseert in bestaande gebouwen, maar gaat bij voorkeur preventief te werk. 

Dit houdt in dat BBA u kan helpen bij nieuw- en verbouw van uw school. Voorkomen is altijd beter dan 

genezen. Meer informatie over BBA kunt u vinden op onze website:  www.binnenmilieu.nl 

drs. Lonneke Haans & ir. Atze Boerstra 

BBA Boerstra Binnenmilieu Advies, T. 010-2447025, lh-bba@binnenmilieu.nl 

 

 


