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1. Inleiding

Never waste a good crisis. Het coronavirus mag ons dan een hoop ellende hebben bezorgd, het heeft er ook 
toe geleid dat er meer aandacht kwam voor gezonde binnenlucht in klaslokalen. Een meevaller in moeilijke 
tijden. De aanwezigheid van o.a. vluchtige organische stoffen (VOS), vocht, schimmels, virussen, CO2, asbest 
en fijn stof vormt immers een bedreiging voor de luchtkwaliteit in gebouwen en dus ook voor de mensen die 
zich erin bevinden. Schadelijke stoffen in de (binnen)lucht kunnen leiden tot irritatie aan ogen, neus en 
luchtwegen, tot hoofdpijn, allergieën, astma, vermoeidheid, concentratieproblemen, snelle verspreiding van 
ziektekiemen, vermindering van de productiviteit en ten slotte verhoging van het absenteïsme. 

Nu is er boven op de coronaproblematiek dit jaar ook nog een energiecrisis bijgekomen. De combinatie van 
die twee stelt onderwijsinstellingen en scholengroepen, zeker in de winterperiode, voor extra uitdagingen. 
Op vraag van de managementraad van het GO! (MARA) worden in dit document daarom een aantal algemene 
richtlijnen geformuleerd die vooral als doel hebben scholen houvast te bieden om de komende maanden 
gezonde lucht op school te verzekeren met zo weinig mogelijk warmteverlies als gevolg. Het gaat erom een 
evenwicht of compromis te zoeken. 

De algemene richtlijnen zijn niet allesomvattend, ze geven vooral een richting aan. Dat heeft te maken met 
de vele aspecten die hierbij komen kijken: de grootte van de lesgroep, de oppervlakte en het volume van 
het leslokaal, het aantal ramen en de locatie ervan, de mate waarop je deuren en ramen kan openzetten, … 
Maar ook wisselende externe factoren spelen een grote rol. Denk maar aan de weersomstandigheden en 
de evolutie van de pandemie. 

Dit document is het resultaat van samenwerking tussen experten in de centrale diensten. De ervaringen die 
scholengroepen op dit vlak inmiddels hebben opgebouwd werden er bovendien in meegenomen.  

2. Nuttige informatiebronnen

Op deze website van het Departement Onderwijs en Vorming licht de Vlaamse overheid de 
coronamaatregelen voor schooljaar 2022- 2023 toe.  

Daar vind je ook de coronabarometer. Op dit moment geldt voor Vlaanderen en Brussel de geruststellende 
code groen. Maar het is wel belangrijk om voorbereid te zijn op mogelijke opstoten van het coronavirus de 
komende wintermaanden. Dan moet misschien worden overgeschakeld naar code oranje of rood.  

De energiecrisis, zeker in combinatie met corona, maakt het voor onderwijsinstellingen en scholengroepen 
evenwel nog complexer.  

Op deze website van het Departement Onderwijs en Vorming vind je info over het bouwen of verbouwen 
van scholen met aandacht voor energiezuinigheid.  

3. Algemene richtlijnen

3.1. Inleiding 
Om zowel zorgzaam om te springen met energie als gezonde lucht te verzekeren op school of in de 
onderwijsinstelling geven we een aantal algemene richtlijnen mee. We maken daarbij een onderscheid 
tussen de aanbevelingen door de dienst preventie (3.2), enkele aanvullende technische aanbevelingen (3.3) 
en enkele bijkomende organisatorische tips (3.4).  

ENERGIE BESPAREN EN CORONA BEHEERSBAAR HOUDEN 

Een richtsnoer voor het schooljaar 2022 – 2023

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus/coronavirus-2022-2023/coronamaatregelen-schooljaar-2022-2023
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/directies-en-administraties/organisatie-en-beheer/energiezuinige-school
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3.2. Aanbevelingen door de dienst preventie 
De dienst preventie deed enige tijd geleden onder meer als antwoord op de coronacrisis aanbevelingen om 
de gezond- en veiligheid van leerlingen en personeel op school te garanderen of vrijwaren. Intussen is er 
ook een energiecrisis ontstaan. Daarom werden de eerder geformuleerde aanbevelingen tegen het licht 
gehouden.  

3.2.1. Risicoanalyse en preventiemaatregelen 

Om de verontreiniging bij de bron te kunnen aanpakken, is de onderwijsinstelling en scholengroep ertoe 
gehouden een risicoanalyse uit te voeren van de binnenluchtkwaliteit. In de analyse moet er gekeken worden 
naar verscheidene mogelijke verontreinigingsbronnen. Dat kan gaan om: 

• de aanwezigheid en de fysieke activiteit van personen;

• producten en materialen in de lokalen, bv. bouwmaterialen, (vloer)bekleding, meubilair, planten en
dieren, technische uitrusting, toestellen (zoals printers), gereedschap en machines;

• onderhoud, herstel en reiniging van de lokalen, gebouwen;

• de kwaliteit van de aangevoerde lucht als gevolg van infiltratie en ventilatie, verontreiniging en
werking van het ventilatie-, luchtbehandelings- en verwarmingssysteem.

3.2.2. CO2 

CO2 wordt gebruikt als indicator voor de binnenluchtkwaliteit, voor de mate van luchtverversing van 
drukbezette ruimten en voor de verspreiding van virussen. 

De mens ademt CO2 uit. De hoeveelheid CO2 in een (klas)lokaal neemt toe wanneer er: 

• meer mensen aanwezig zijn,

• ondermaats geventileerd of verlucht wordt,

• voor langere tijd mensen aanwezig zijn.

Preventiemaatregelen zijn vereist om de CO2-concentratie in de (klas)lokalen lager dan 900 ppm te houden. 
Voor bestaande schoolgebouwen die niet aan de regels kunnen voldoen, is een actieplan nodig dat aangeeft 
hoe de situatie zal verbeterd worden. De risicoanalyse of beter de preventieve acties die eruit voortvloeien 
geven input voor het actieplan. 

Het is aangewezen om in elk (klas)lokaal een CO2-meter met een NDIR-sensor te voorzien om zo de 
luchtkwaliteit in het (klas)lokaal te meten en te bewaken.  

CO2-meters kunnen best ingesteld worden met volgende alarmdrempels: 

• Van groen (= goede ventilatie) naar oranje wanneer de concentratie groter is dan 900 ppm;

• Van oranje naar rood wanneer de concentratie groter is dan 1200 ppm.

3.2.3. Ventileren en verluchten

Om de lucht in de (klas)lokalen gezond te houden is het belangrijk om voortdurend te ventileren en 
aanvullend te verluchten. Ventileren en verluchten, dat is de boodschap! 

Bij het ventileren en verluchten laat je vervuilde lucht buiten en komt er gezondere lucht binnen. Dit kan met 
een ventilatiesyteem. Een ventilatiesysteem met warmteterugwinning verdient de voorkeur. Voorzie hierbij 
wel in een onderhoudscontract. 

Veel klaslokalen zijn echter niet voorzien van een ventilatiesysteem en moeten daarom ventileren via een 
ventilatierooster of door ramen en deuren deels of geheel open te zetten. Daarbij geldt trouwens dat je beter 
een raam openzet dat niet uitgeeft op een drukke weg. 
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Voorzie ook voldoende grote openingen (> 0,1m²) in tegenoverliggende wanden van het lokaal om een 
luchtstroom door het lokaal te creëren, bv.: 

• Zet de ramen in kantelstand en de deur op een kier (min. 4cm)

• Zet de ramen in kantelstand en open (of plaats) een rooster in de binnenmuur (50cm x 30cm)

Er is onvoldoende luchtstroom wanneer alleen ramen of raamroosters (zonder een tegenoverliggende 
opening) open staan.  

3.2.4. Mogelijke oplossingen die budgetvriendelijker zijn 

Kort en krachtig verluchten is een oplossing die minder kost dan langdurig verluchten. Ramen en deuren 
lange tijd openhouden zal de energiekost opdrijven omdat net veel energie nodig is om de volledige ruimte, 
inclusief de muren, opnieuw op een comfortabele temperatuur te krijgen.   
Hoe lang en hoe frequent kort en krachtig verluchten moet gebeuren hangt af van het lokaal. In elk geval is 
de CO2-meter bepalend. Die geeft aan wanneer verluchting nodig is.  

Voor het thermisch comfort speelt vooral de ochtendtemperatuur een belangrijke rol (zie de 
minimumwaarden hieronder). Later op de dag kan eventueel de temperatuur per lokaal iets verlaagd 
worden. Uiteraard is het in lokalen waar op deze manier moet worden verlucht ook aangewezen dat de 
leerlingen zich warmer kleden dan ze vóór de crisis wellicht gewoonlijk deden.  

3.2.5. De minimale temperatuur per type lokaal/instelling 

Bij aanwezigheid van leerlingen en/of personeel gelden deze aanbevelingen: 

• In kantoren:
▪ 19° tijdens werkuren

• Op werkplaatsen:
▪ 15° daar waar er fysieke belasting plaatsvindt

• In scholen:
▪ Klassen: 19°
▪ Gangen: 14°
▪ Sportzalen: 15°
▪ Doucheruimtes: 22°

• In kinderdagverblijven:
▪ Bij bezetting op 20°

• In internaten:
▪ Instellen op 21°

Bij afwezigheid van leerlingen en/of personeelsleden gelden deze aanbevelingen: 

• Tijdens de nacht: de temperatuur kan verlaagd worden maar er moet rekening gehouden worden
met de nodige opwarmtijd zodat tegen de ochtend, aanvang van de schooldag/werkdag, de
gewenste temperatuur bereikt is.

• In de vakantie: de temperatuur kan sterk verlaagd worden maar ook hier moet rekening gehouden
worden met de nodige opwarmtijd zodat tegen de aanvang van de eerstvolgende
schooldag/werkdag, de gewenste temperatuur bereikt is.

• Hoe fel de temperatuur kan verlaagd worden tijdens de nacht of vakantie kan niet in algemene zin
bepaald worden. Dit hangt immers af van meerdere factoren waaronder de mate waarin het
schoolgebouw warmte vasthoudt, de isolatie van het gebouw, de reservecapaciteit van het
verwarminssysteem en de nodige opwarmtijd van het verwarmingssysteem.
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3.3. Aanvullende technische aanbevelingen 

3.3.1. Ventileren en verluchten 
Ventileer via de ramen!   

• Zet de ramen tegenover elkaar op een kier of kantel ze. Installeer als dat mogelijk is roosters in je
ramen of in de buitenmuur. Varieer de opening naargelang de weersomstandigheden. Zo mag de
opening minder groot zijn als het koud is of er veel wind staat. Om te ventileren is het niet nodig
een grote opening te hebben, wel om voortdurend (of zo vaak mogelijk) voor verse lucht te zorgen.
Een raamstopper kan voorkomen dat je raam open en dicht waait.

Heb je ventilatieroosters?  

• Maak ze regelmatig schoon met een stofzuiger, bij voorkeur om minstens om de drie maanden.
Laat ze altijd of in elk geval zo vaak mogelijk open staan. Zorg zo voor goede luchtstroming. Plak de
roosters in de deuren niet af en maak de kieren onder de deuren niet dicht.

Belangrijk in de winterperiode! 

• Voor een gezonde binnenlucht is het noodzakelijk te blijven ventileren en verluchten, ook in de
winter. Laat het evenwel niet te koud worden. Bij te lage temperaturen is de kans op condensatie
groter: die herken je aan natte of vochtige muren of ramen. In vochtige ruimtes heb je meer kans
op schimmels.

• Naast goede ventilatie, is een goede balans in de luchtvochtigheid belangrijk. Vooral in de winter
kan het binnen erg droog worden. De luchtvochtigheid ligt idealiter doorgaans tussen 30% en 70%,
in de winter echter eerder tussen 40% en 60%. De luchtvochtigheid kan onder andere gemeten
worden met een CO2-meter. Je kunt de luchtvochtigheid verhogen door meer planten te zetten,
waterbakjes aan de radiatoren te hangen, ...

3.3.2. De stookketel 
• Een lagere gevraagde ruimtetemperatuur laat mogelijks ook een lagere vertrektemperatuur van de

ketel toe. Hierdoor kan je verder energie besparen. Bekijk samen met de installateur wat de
mogelijkheden zijn in functie van de opbouw en werking van de installatie.

3.3.3. De verwarming 
• Draai de radiatoren in de ruimte waar de thermostaat zich bevindt nooit toe. Als de thermostaat te

lage temperaturen meet, blijft de verwarmingsketel aanslaan.

• Maken de radiatoren een tikkend of druppend geluid? Dan zit er waarschijnlijk lucht in en
verwarmen ze minder efficiënt. Ontlucht in dat geval de installatie en vul die opnieuw bij met de
daartoe voorziene kraan.

• Zet de thermostaat nooit hoger dan aanbevolen (zie punt 3.2.5 in functie van het type lokaal of van
gebruik). Zorg zo nodig tijdelijk voor wat meer beweging in het lokaal. Per graad lager op de
thermostaat bespaar je ongeveer 7% op je verwarming.

• Radiatoren die niet bedekt zijn en waar geen meubilair voor staat verwarmen de ruimte efficiënter.
Hang folie of een reflectiescherm achter de radiatoren tegen niet geïsoleerde buitenmuren.

• Stel via je thermostaat een dag-en-nachtregeling in. Laat de temperatuur tijdens afwezig niet te
veel zakken. Bijstoken om opnieuw de gewenste temperatuur te verkrijgen brengt een hoger
verbruik met zich mee.

• Hou je buitendeuren zo veel mogelijk gesloten, installeer eventueel een deurpomp.

3.3.4. Het sluimerverbruik  
Stroomverbruik van elektrische toestellen in stand-by noemen we sluimer- of sluipverbruik. Ook daar kan 
op bespaard worden. Hoe herken je sluimer- of sluipverbruik? Ziehier enkele indicatoren: 

• De toestellen hebben een digitale klok of een andere informatieaanduiding;
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• Als je het toestel uitschakelt, blijft er steeds een lampje branden;

• Zelfs als het toestel niet ingeschakeld is, komt er warmte vrij of hoor je alsnog een geluid.
Toestellen in stand-by verbruiken nog steeds energie. Trek de stekker uit het stopcontact. Dat is vooral 

zinvol bij apparaten die voor langere tijd niet gebruikt worden of voor adapters om toestellen op te laden. 

Gebruik een stekkerblok met aan/uit-schakelaar om bijvoorbeeld de computer met alle randapparatuur op 

aan te sluiten. Zo ban je met één druk op de knop meteen ook de nummer één in sluimerverbruik. 

3.3.5. Ook goed om te weten 
Hou rekening met deze bemerkingen: 

• Vermijd het gebruik van geurverfrissers en parfums; zij reinigen de lucht niet maar voegen extra
schadelijke stoffen toe.

• Luchtreinigers, pollen- en stoffilters hebben geen enkele invloed op het CO2-gehalte in de
aanwezige lucht.

• Los bouwtechnische problemen zo snel mogelijk op (bv. een waterlek).

• Zet de verlichting volledig uit, zeker op zonnige dagen.

3.4. Enkele bijkomende organisatorische tips 
In onderstaande tips spelen de onderwijsinstellingen en de scholengroep samen een belangrijke rol. De 
scholen of instellingen passen de maatregelen toe maar worden versterkt door alle initiatieven die vandaag 
al op niveau van de scholengroep worden genomen.  

3.4.1. Ondersteuning vanuit de scholengroep  
Het CVD-overleg (overleg van het college van directeurs) is een goed moment om stil te staan bij de 
dubbele problematiek van corona en energieduurte. Zo kan het CVD bv. een brainstormsessie organiseren 
om in kaart te brengen welke acties door wie en op welk niveau worden ondernomen. Er kan vervolgens 
een actieplan voor de scholengroep en ook voor de onderliggende instellingen worden gemaakt. Op niveau 
van de instelling kan het actieplan, ook na een eigen risicoanalyse, verder aangevuld of verfijnd worden.  

De scholengroep kan ook rapporteren over de acties van de scholengroep. Tijdens het CVD-overleg kan 
samen gereflecteerd worden over de bereikte resultaten. Het CVD is een moment om te luisteren naar de 
aanpak en evoluties in de onderwijsinstellingen en tegelijk kan ook informatie en kennis worden 
uitgewisseld.  

Door de communicatiedienst van de scholengroep kan een communicatiecampagne gevoerd worden al dan 
niet versterkt via een postercampagne. Elke onderwijsinstelling kan hierop voortbouwen en extra 
communicatieve acties ondernemen.  

3.4.2. Structureel inbedden in het schoolbeleid 
Na het uitvoeren van een risicoanalyse (zie punt 3.2.1.) kan de directie samen met het schoolteam een 
actieplan opstellen. In dit plan staan ook de acties vermeld die geformuleerd zijn in overleg met de 
scholengroep (CVD-overleg). Naast de implementatie van het actieplan is het ook belangrijk om te 
monitoren, op te volgen en bij te sturen. Op die manier kan de aanpak structureel ingebed worden in het 
schoolbeleid. We moeten er immers van uitgaan dat de huidige crisissen niet van korte duur zullen zijn.  

3.4.3. Blijvend sensibiliseren via communicatie 
De meeste maatregelen vragen de medewerking van alle betrokkenen. In de schoolcontext gaat het zowel 
om de directie, de leerkrachten, het technisch personeel én de leerlingen. Allen moeten uiteindelijk hun 
steentje bijdragen. Dit realiseer je door voldoende aandacht te hebben voor het informeren en motiveren 
van alle betrokkenen. De school of instelling kan voortbouwen op het communicatieplan dat de 
scholengroep uitrolt.  
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We merken op dat het GO! vanuit toekomstperspectief de flexibele schoolorganisatie nastreeft. Die 
flexibele schoolorganisatie stelt de uitdagingen nog scherper doordat leslokalen maximaal flexibel worden 
gebruikt door verschillende lesgroepen, leerkrachten, zelfs verschillende scholen. Het risico is dat de 
verantwoordelijkheid van leerlingen en personeelsleden minder duidelijk is. Zo bijvoorbeeld moet er bij 
klaswissels telkens opnieuw worden ingelogd op de laptop, aangemeld op smartschool (dubbele 
authenticatie), moeten materialen opgesteld worden, afwezigheden opgenomen, beamers of schermen 
operationeel gemaakt, klassen opgeruimd, ramen telkens geopend en weer gesloten worden,. Dit alles 
vraagt van iedereen én continu voldoende alertheid en verantwoordelijkheidszin. Om dit aan te moedigen 
zal minimaal maandelijks gecommuniceerd moeten worden en dit via diverse kanalen.  

3.4.4. Meten is weten  
Van bij de start is het aangewezen om gegevens over CO2 in de ruimte en over het energieverbruik te 
verzamelen. Zo kan je op basis van objectieve data en feiten werken aan het bewust omgaan met de 
problematiek door alle betrokkenen. Belangrijk is dat de gegevens consequent en op geregelde tijdstippen 
worden verzameld. Voor de school betekent het een extra inspanning of investering om deze nieuwe vorm 
van boekhouding op te stellen en actueel te houden.  

Voor de energieboekhouding maken de onderwijsinstellingen al gebruik van een handige tool: het Energie-
ID. De centrale diensten van het GO! hebben hiervoor een bestelling in de markt gezet en sinds september 
2021 is Energie-ID in de meeste scholen operationeel. De meterstanden van automatische en maand-
gelezen meters worden automatisch opgeladen. De onderwijsinstellingen kunnen zich focussen op het 
opvolgen van de verbruiken. Voor de manuele meters is er de mogelijkheid om via een QR-code op een 
frequente basis meterstanden op te nemen en in te laden in de module.  

Algemeen geldt bij de gegevensverzameling het volgende advies: 

• Verzamel de metingen per ruimte, per klas, per gebouw. Neem hierin zeker de oppervlakte, de
conditiestaat en de functie van de ruimte, het gebouw of de klas mee.

• Door gelijkaardige ruimtes en gebouwen met elkaar te vergelijken (benchmarking) wordt het ook
duidelijk in welke ruimte of in welk gebouw het snelst moet worden ingegrepen. Dat helpt om
prioritaire acties te bepalen.

• Voorzie op regelmatige basis meetcampagnes waarin gegevens kunnen worden verzameld en
geanalyseerd. Je kan hierbij personeel én leerlingen betrekken. Op deze momenten kan ook de link
gelegd worden met de activiteiten die in het gebouw of de klas hebben plaatsgevonden.

• Experimenteren met verschillende scenario’s kan ook effect hebben. Je kan bijvoorbeeld uittesten
hoever je de temperatuur kan laten zakken tijdens de nacht om tegen de ochtend de temperatuur
voldoende hoog te hebben.

3.4.5. Zorgen voor gedeelde verantwoordelijkheid 
De uitvoering van het actieplan berust op taakverdeling. Taken en verantwoordelijkheden kunnen worden 
toegekend aan de personeelsleden én de leerlingen. Een aanpak die alleen op goodwill leunt, zal niet 
volstaan. Het gaat om gedeelde verantwoordelijkheden. Iedereen werkt mee, iedereen werkt samen aan 
een gezonde luchtkwaliteit in combinatie met een energiebesparende ingesteldheid. De persoonlijke 
bijdrage van iedereen draagt bij aan het succes.  

Er zijn wel een aantal overkoepelende taken. Daaronder het bijhouden van de boekhouding met 
meetgegevens, het coördineren van alle maatregelen samen en het communiceren over de resultaten. Het 
valt te overwegen om een coördinator per school aan te duiden. De coördinator kan op zijn beurt een 
werkgroep samenstellen om op die manier de samenwerking te verzekeren en tijdig communicatieve acties 
te voorzien.  
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3.4.6. Belang van de aanpak blijvend duiden  
Het hoofddoel is om het energieverbruik zo laag mogelijk te houden terwijl de lucht in de klas of 
schoolgebouwen gezond blijft. 

Als dit doel behaald wordt komt dit tot uiting in de meetgegevens. We kijken daarvoor naar de CO2-meters 
in combinatie met het energieverbruik. Met de gegevens kan je aantonen dat gezonde lucht met matig 
energieverbruik mogelijk is. Gezondheid, energie en comfort zijn geen tegenstrijdigheden. Een goede 
balans moet mogelijk zijn als er ingezet wordt op alle maatregelen samen. Eventueel ook aantonen wat de 
financiële opbrengst is van technische maatregelen (verlichting doven, lagere verwarming, isolatie, …).  

Belangrijk is dat inspanningen worden volgehouden. De maatregelen permanent opvolgen is nodig om op 
termijn winst (op vlak van gezondheid en financiën) te boeken. Tijdelijke maatregelen nemen om ze dan 
weer los te laten is ongetwijfeld veel minder efficiënt. De continue inspanning zal tot uiting komen door 
een positieve evolutie in de cijfers.  

Tot slot kan door leerlingen te betrekken extra ingezet worden op burgerschap. Vanuit de eigen 
schoolcontext kan zo de blik concreet verruimd worden op de maatschappelijke en mondiale uitdagingen 
waar we samen voor staan. 
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