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Beste schoolbestuurder, 

 

Met de winter in aantocht is het belang van een goed binnenklimaat in scholen 

weer extra actueel. Een goede luchtkwaliteit in klaslokalen is belangrijk, want op 

school wil je werken en leren in een goed geventileerde klas. Daarnaast verkleint 

dit ook het risico op COVID-19-besmettingen. In deze mail leest u welke 

financiële ondersteuning en hulp beschikbaar zijn om de ventilatie op scholen te 

verbeteren. U ontvangt deze brief omdat u mogelijk in aanmerking komt voor 

deze subsidie, en daarom willen wij u daar extra op attenderen.  

 

Benut maatwerkregeling ventilatie op scholen 

Er is financiële ondersteuning beschikbaar voor scholen waar de ventilatie moet 

worden verbeterd. Met de Maatwerkregeling ventilatie op scholen (voorheen 

SUViS-regeling) kunnen scholen een vangnetsubsidie aanvragen.   

De vangnetsubsidie kan worden aangevraagd wanneer cofinanciering een te hoge 

drempel is en het gebouw tot de meest urgente gevallen behoort. De financiering 

is dan 60 procent. 

 

Aanvragen en voorwaarden vangnetsubsidie 

De subsidie is bedoeld voor de verbetering van de luchtkwaliteit in een 

schoolgebouw waarbij de ventilatie niet voldoet aan gestelde normen.  

 

Aanvragers van de vangnetsubsidie moeten aan twee voorwaarden voldoen: 

- De CO2-concentratie en de binnentemperatuur moeten gedurende twee 

weken worden gemeten. Hieruit volgt een urgentiescore. Deze is vereist 

voor het indienen van een subsidieaanvraag. 

- Er moet een dagbezoek van het Hulpteam Optimaal Ventileren 

plaatsvinden. Deze hoeft niet voorafgaand aan de subsidieaanvraag plaats 

te vinden. 

De meting en een dagbezoek van het Hulpteam Optimaal Ventileren kunnen 

allebei aangevraagd worden via het webformulier op de website 

www.ventilatiehulp.nl of rechtstreeks via ventilatie@ruimte-ok.nl.  
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Onze referentie 

34927952 

 

Voor de vangnetsubsidie zijn 3 aanvraagrondes. Momenteel loopt aanvraagronde 

2. Er is nog voldoende ruimte om een aanvraag in te dienen. Dit kan nog tot en 

met 31 december 2022. Aanvraagronde 3 loopt van 1 januari tot en met 31 maart 

2023. U kunt hier een aanvraag indienen.  

 

Hulp of advies nodig? 

Voor vragen, hulp en advies over ventilatie en de vangnetsubsidie kunt u terecht 

bij de helpdesk en hulpteams ventilatie van Ruimte-OK via www.ventilatiehulp.nl 

of 0800–0224402. Ruimte-OK is het kenniscentrum voor onderwijshuisvesting 

en een initiatief van PO-Raad, de VO-raad, de VNG en Waarborgfonds & 

Kenniscentrum Kinderopvang.  

 

Tot slot 

Het is in ieders belang dat op een school een gezond binnenklimaat heerst. Deze 

mail is verzonden om schoolbesturen zo goed mogelijk te informeren over de 

ondersteuningsmogelijkheden. Als de ventilatie op uw scholen goed op orde is, 

dan heeft u dit al goed geregeld en kunt u deze mail als niet verzonden 

beschouwen. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs, 

 

 
 
Dennis Wiersma 
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