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VOORGESCHIEDENIS  

Naar aanleiding van COVID-19 en de maatregelen die op Vlaams en Federaal niveau zijn genomen, blijven de 
kleuterscholen en lagere scholen in onze gemeente open voor alle leerlingen.  

 

FEITEN EN CONTEXT  

Vanuit de overheid worden er verschillende maatregelen opgelegd, om de school op een veilige manier open te 
houden.  

Zorgen voor verse lucht in je klaslokaal is onder andere een efficiënte manier om het besmettingsrisico op een 
infectieziekte te verkleinen. De luchtstromen voorkomen dat microdruppels zich verspreiden en in de lucht 
blijven hangen.  

Verse lucht is, ook zonder besmettingsrisico, nodig om de binnenlucht gezond te houden en zo het lescomfort 
voor leerlingen en personeel optimaal te houden.  

Verschillende studies toonden al aan, hoe in een druk bezette ruimte een hogere luchttoevoer per persoon, kan 
zorgen voor een daling van de besmettingsgraad in de ruimte. 

Wanneer je de lucht in je klas goed ververst, wordt de kans op besmetting met het virus via 
de binnenlucht kleiner. De hoeveelheid CO2 in de binnenlucht is een maat voor de luchtverversing in de klas én 
CO2 kan je gemakkelijk meten met een CO2-meter. Hoe slechter de luchtverversing, hoe groter de hoeveelheid 
CO2 in de binnenlucht.  Hou je de concentratie CO2 in de klas onder de 900 ppm, dan heb je goede 
luchtverversing en is de kans kleiner dat virusdeeltjes zich opstapelen in de binnenlucht.  
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/ 

ADVIES/OPENBAAR ONDERZOEK  

/ 

ARGUMENTATIE 

Er is de laatste weken heel wat te doen rond het belang van ventilatie in de strijd tegen het coronavirus. N-VA 
Huldenberg wil dat alle scholen beschikken over CO2 meters om een goede luchtkwaliteit in de klassen te kunnen 
garanderen. 

Wanneer de lucht in een ruimte regelmatig ververst wordt is de kans op besmettingen kleiner. Maar hoe kan 
men beoordelen of de kwaliteit van de lucht voldoet aan de normen? De meeste schoolgebouwen zijn niet 
uitgerust met een automatisch ventilatiesysteem dat de luchtkwaliteit constant meet. De hoeveelheid CO2 in de 
binnenlucht is een maat voor de luchtverversing in de klas en kan gemakkelijk gemeten worden met een CO2-
meter. Hoe slechter de luchtverversing, hoe groter de hoeveelheid CO2 in de binnenlucht.  

De schoolinspectie kondigde recent aan dat zij zouden langsgaan in de scholen om er de ventilatie en verluchting 
onder de loep te nemen.  

 



FINANCIELE GEVOLGEN 

Er is een groot aanbod CO2 meters op de markt. De relatief lage kost weegt niet op tegen de voordelen voor 
onze kinderen en leerkrachten. Bij het lokaal gezondheidsoverleg (logo) kan je een gratis CO2-meter ontlenen. 
Met het coronabudget kan je CO2-meters aankopen. In september kregen de Vlaamse Scholen van het 
leerplichtenonderwijs een budget van meer dan 17 miljoen euro voor het aankopen van veiligheidsmateriaal. 
(Besluit van de Vlaamse Regering van 4 september 2020) Dit is een grote som geld (werkingsmiddelen) die de 
scholen vrij kunnen besteden.   

In samenspraak met directie kan besloten worden hoeveel CO2-meters aan te kopen. In de beste 
omstandigheden, gaat het om één toestel per klas te zijn.  

 

BESLUIT  

ARTIKEL 1  

§De gemeente engageert zich om op korte termijn voldoende CO2 meters ter beschikking te stellen voor de 
scholen, en dit in samenspraak met de directies. 
 

 


