>Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag

Datum

12 augustus 2020

Betreft

Rol ventilatie bij verspreiding coronavirus en afstandsregels binnen
scholen

Vanaf volgende week gaan de eerste scholen weer open. Zoals bekend heeft het
kabinet voor de zomervakantie besloten dat scholen voor zowel het primair als
het voortgezet onderwijs weer volledig open kunnen, uiteraard met inachtneming
van de bekende maatregelen. Het blijft cruciaal dat we ons houden aan de
basisregels op het gebied van hygiëne, dat we afstand houden voor zover dat
moet en dat men met klachten thuisblijft. Op deze manier kan het funderend
onderwijs vanaf volgende week aan het nieuwe schooljaar beginnen.
Als bijlage bij deze brief ontvangt u, zoals eerder toegezegd, een nieuw bulletin
met informatie over de aanpak van de coronacrisis in het onderwijs. Met het
nieuwe schooljaar voor de deur treft u daarin over een aantal onderwerpen
nadere informatie aan. In deze brief ga ik naar aanleiding van ontvangen vragen
nog specifiek in op de ventilatie van schoolgebouwen en de anderhalve meter
afstand in het voortgezet onderwijs.
Ventilatie
Diverse media hebben vorige week bericht over een corona-uitbraak in een
verpleeghuis en de mogelijke rol van het ventilatiesysteem daarbij. Naar
aanleiding van deze berichtgeving heeft onder meer de VO-raad om nadere
informatie gevraagd over de rol die ventilatie speelt bij de verspreiding van het
coronavirus.
In het nieuwsbulletin vindt u voor de ventilatie op scholen een aantal concrete
adviezen. Bij het verstrekken van deze informatie ga ik steeds af op de
onderbouwde adviezen van het RIVM. Het RIVM volgt nauwgezet de
ontwikkelingen en de nieuwe wetenschappelijke onderzoeken en inzichten met
betrekking tot de rol van ventilatie bij de verspreiding van het coronavirus. Waar
aan de orde, past het RIVM op basis van die inzichten zijn adviezen aan. Mijn
ministerie wordt door het RIVM op de hoogte gehouden van de nieuwste inzichten
en de betekenis daarvan voor scholen. Uiteraard informeren wij u daar vervolgens
over.
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Eind juli is door het RIVM over ventilatie een adviesdocument opgesteld.1 De
concrete richtlijnen in het bijgesloten nieuwsbulletin zijn hierop gebaseerd.
Veel scholen zijn voor hun eigen schoolgebouwen al nagegaan hoe het met de
ventilatie gesteld is. Samen met de PO-Raad en de VO-raad wil ik scholen die dat
nog niet gedaan hebben oproepen om dat in de komende periode te doen. De in
het bulletin genoemde adviezen kunnen daarbij helpen. Mocht er meer behoefte
zijn aan ondersteuning hierbij, dan kunnen scholen voor informatie en advies
terecht bij de PO-Raad en de VO-raad. Hierover hebben we met hen afspraken
gemaakt. Waar nodig en mogelijk zullen wij vanuit het ministerie van OCW hen
daarbij ondersteunen. Wanneer uit de controle van het ventilatiesysteem blijkt
dat dit niet voldoet aan het Bouwbesluit, dan kan de school contact opnemen met
de lokale GGD. Zij adviseren vervolgens over passende maatregelen.

Onze referentie

Anderhalve meter afstand
Voor het primair onderwijs is eerder al gecommuniceerd dat leerlingen onderling
geen afstand hoeven te houden. Voor het voortgezet onderwijs geldt sinds 1 juli
ook dat alle leerlingen onderling geen anderhalve meter afstand hoeven te
houden. Leerlingen en leraren in het voortgezet onderwijs en volwassenen
onderling houden nog wel anderhalve meter afstand. Het blijft daarnaast van
groot belang dat iedereen zich houdt aan de basisregels op het gebied van
hygiëne en dat men ook bij milde klachten thuisblijft. Het OMT heeft vorige week
over het gebruik van niet-medische mondneusmaskers geconcludeerd dat er geen
indicatie is voor het algemeen gebruik ervan in de publieke ruimte, noch dat het
als vervanging voor de anderhalve meter afstand regel kan fungeren. Voor
gebruik op scholen is er dan ook geen indicatie.
De komende periode
Ook de komende maanden wil ik samen met u met toewijding blijven werken aan
goed onderwijs in deze lastige tijd. U ontvangt volgende week een uitnodiging om
hierover in gesprek te gaan. Alleen door samen op te trekken zorgen we ervoor
dat de ontwikkeling van leerlingen zo goed mogelijk doorgang kan vinden.
Veiligheid en gezondheid van leerlingen, leraren, schoolleiders en andere
onderwijsprofessionals staan hierbij voorop.
Voor meer informatie over het verzorgen van onderwijs in de komende periode,
verwijs ik u graag naar het servicedocument op Rijksoverheid.nl. Ik wil u via deze
weg alvast bedanken voor alle inspanningen die ook nu weer van u worden
gevraagd en wens u een prettig schooljaar.

de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,

Arie Slob
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https://www.rivm.nl/sites/default/files/202007/Beantwoording%20vragen%20met%20betrekking%20tot%20ventilatie%20op%20verzo
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