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Veelgestelde vragen en antwoorden over de 
maatwerkregeling ventilatie in scholen

Wat is het doel van de maatwerkregeling ventilatie in scholen?
Besturen van po-, en vo-scholen, vo-afdelingen van agrarische opleidingscentra (aoc’s) en verticale 
scholengemeenschappen, kunnen een aanvraag doen voor het verbeteren van de ventilatie met als doel deze te laten 
voldoen één van de volgende normen:
- Een luchtverversingscapaciteit van ten minste 6 dm3/s per persoon of een CO2-concentratie van maximaal 

1.200 ppm, in schoolgebouwen die zijn gebouwd voor 1 april 2012 of op grond van een bouwvergunning die is 
aangevraagd voor 1 april 2012, óf;

- Een luchtverversingscapaciteit van ten minste 8,5 dm3/s per persoon of een CO2-concentratie van maximaal 950 
ppm, in schoolgebouwen die zijn gebouwd op grond van een omgevingsvergunning voor het bouwen aangevraagd 
op of na 1 april 2012.

Wanneer doe ik een aanvraag voor de basis, wanneer voor het vangnet?
De keuze is aan de aanvrager zelf. Met de maatwerkregeling wordt beoogd de schoollocaties met de meest urgente 
ventilatieproblematiek te helpen. Voor deze groep is de mogelijkheid gecreëerd 60% cofinanciering te ontvangen door 
middel van de vangnetsubsidie. 

Op schoolbesturen met voldoende eigen vermogen om de ventilatieproblematiek grotendeels zelf te financieren 
- of de mogelijkheid hebben voldoende cofinanciering vanuit de gemeenten te ontvangen - wordt een moreel 
appel gedaan om een aanvraag te doen voor de basis. Op deze manier blijven er genoeg middelen beschikbaar 
om schoolbesturen te helpen die onvoldoende financieel draagkrachtig zijn en een hoger subsidiebedrag nodig 
hebben voor het op orde brengen van de ventilatie. De afweging voor de aanvraag voor een basissubsidie of een 
vangnetsubsidie kan per locatie worden gemaakt. Het kan voor een schoolbestuur met een redelijk eigen vermogen, 
en die tevens cofinanciering van de gemeente ontvangt, geëigend zijn om voor de ene locatie een basisaanvraag te 
doen en voor de andere een vangnetaanvraag. 

Weeg hierbij tevens de aanvraagtermijnen mee. De basissubsidie staat uitsluitend open tot 31 oktober 2022, de 
vangnetsubsidie tot en met 31 maart 2023 verdeeld over drie termijnen. 

De basissubsidie wordt toegekend op volgorde van binnenkomst. De vangnetsubsidie wordt toegekend op basis van 
de hoogste urgentie op basis van een tweeweekse meting van het CO2-gehalte en binnentemperatuur. Indien uw 
aanvraag voor de vangnetsubsidie niet urgent genoeg blijkt, wordt niet automatisch de basissubsidie toegekend. U 
dient op voorhand te kiezen voor welke subsidie er wordt aangevraagd.

Kan ik een aanvraag doen voor een locatie waarvoor ik al SUViS-middelen heb aangevraagd? 
Nee, dit kan niet. U kunt geen aanvraag doen voor de maatwerkregeling voor een locatie, als u voor deze locatie op 
datzelfde adres al SUViS-middelen toegekend heeft gekregen. 

Let op: Indien u op een vestiging meerdere locaties heeft (met een ander adres); en u heeft slechts voor één daarvan 
SUViS-middelen aangevraagd, kunt u voor de overige locaties wel een aanvraag doen voor de maatwerkregeling. 
Neem in dit geval contact op met Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen via het contactformulier van DUS-I. 

https://www.formulierdus-i.nl/contact/?kenmerk=Ventilat&dus%2Di%5Furl=https%3A%2F%2Fwww%2Edus%2Di%2Enl%2Fsubsidies%2Fventilatie%2Dop%2Dscholen
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Kan ik een aanvraag doen voor een project dat al gestart is? 
Nee, dit kan niet. Subsidies kunnen niet met terugwerkende kracht worden aangevraagd. U kunt enkel subsidie 
aanvragen via de maatwerkregeling voor (ventilatie)werkzaamheden die nog van start moeten gaan.

Kan ik een aanvraag doen voor één locatie voor zowel het vangnet als de basis?
Nee, dit kan niet. U dient per locatie op voorhand te kiezen of een basis- of een vangnetsubsidie wordt aangevraagd. 
Indien uw aanvraag voor de vangnetsubsidie niet urgent genoeg blijkt, wordt niet automatisch de basissubsidie 
toegekend. U kunt voor verschillende adreslocaties binnen één schoolbestuur of zelfs onder één vestiging wel 
differentiëren: dus voor de ene locatie de vangnetsubsidie aanvragen en voor de andere een basissubsidie.

Kan ik een aanvraag indienen voor één locatie voor meerdere tijdvakken onder het vangnet 
Ja, dit kan. Na het sluiten van het eerste tijdvak en het tweede tijdvak wordt door DUS-I (bij te veel aanvragen voor het 
beschikbare tijdvakbudget), een ranking gemaakt van de meest urgente gevallen. Indien u in tijdvak 1 en/of 2 een te 
lage ranking heeft om in aanmerking te komen voor de vangnetsubsidie, ontvangt u van DUS-I tijdig een mail waarin 
deze rankingspositie kenbaar wordt gemaakt. U kunt er dan voor kiezen uw aanvraag opnieuw in te dienen in een later 
tijdvak.

Wat is de kans dat mijn aanvraag toegekend wordt?
Voor de basissubsidie geldt dat wordt toegekend op volgorde van binnenkomst. Hoe eerder u een volledige aanvraag 
indient, hoe groter de kans dat die wordt toegekend, ervan uitgaande dat die voldoet aan de criteria.

Voor de vangnetsubsidie geldt dat wordt toegekend op basis van de urgentiescore die afhangt van een tweeweekse 
meting van het CO2-gehalte en de binnentemperatuur. Dit moet worden aangevraagd bij Ruimte-OK. Hoe hoger de 
urgentiescore, hoe meer kans u heeft op een toekenning. Enkel aanvragen met een urgentiescore van 1.7 en hoger 
komen in aanmerking voor de subsidie. Lagere scores worden afgewezen omdat de ventilatiesituatie dan voldoende/
goed, optimaal/ goed of optimaal/ zeer goed is. U kunt uw aanvraag voor een vangnetsubsidie in meerdere tijdvakken 
indienen. 

Wanneer ontvang ik de beschikking en het geld?
U ontvangt een beschikking van de aanvraag voor de basissubsidie binnen acht weken na sluiting van de 
aanvraagperiode. U ontvangt bij toekenning het geld in één keer in december 2022.

U ontvangt een beschikking van een aanvraag voor de vangnetsubsidie binnen dertien weken na sluiting van de 
betreffende aanvraagperiode. U ontvangt het geld in één keer. 
Toegekende aanvragen voor tijdvak 1 ontvangen het geld in december 2022. 
Toegekende aanvragen voor tijdvak 2 ontvangen het geld in maart 2023.
Toegekende aanvragen voor tijdvak 3 ontvangen het geld in juni 2023.

Welke kosten zijn subsidiabel?
Het bevoegd gezag kan twee soorten kosten opvoeren bij het aanvragen van de subsidie: de eigen bouw- en 
installatiekosten ter verbetering van de ventilatie, bijvoorbeeld voor een grote renovatie. En de bouw- en 
installatiekosten ter verbetering van de ventilatie die gemaakt worden door de gemeentevoor het verbouwen van een 
schoolgebouw. 

Het aanbrengen van ventilatie kan, zeker in gebouwen waarin nog geen ventilatiesysteem aanwezig was, leiden tot 
een hoger energieverbruik. Daarom voorziet deze regeling ook in het bekostigen van flankerende energiebesparende 
maatregelen om het uiteindelijke energieverbruik (en daarmee ook de CO2-uitstoot) te beperken of gelijk te houden.
Op de website van Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen vindt u de volledige lijst aan subsidiabele maatregelen.

https://www.dus-i.nl/subsidies/ventilatie-op-scholen/documenten/publicaties/2022/07/14/ventilatie-op-scholen---maatregelenlijst
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Wat is een redelijke financiële omvang van mijn aanvraag? 
In de maatwerkregeling ventilatie is de projectomvang waarvoor een aanvraag gedaan mag worden, 
niet gemaximeerd. De aanvrager wordt gevraagd kritisch te zijn op de offertes die zij ontvangen voor de 
projectwerkzaamheden. Bij twijfel over de hoogte van bepaalde kosten, is het handig om contact op te nemen met de 
gemeente om vast te stellen of afwijken logisch en legitiem is. Onderstaande bedragen zijn een richtlijn voor maximale 
totale projectkosten, afhankelijk van het leerlingaantal dat op de locatie les krijgt. 

€ 180.000 voor een schoolgebouw met in totaal minder dan 250 leerlingen;

€ 250.000 voor een schoolgebouw met in totaal 250 tot en met 500 leerlingen;

€ 500.000 voor een schoolgebouw met in totaal 501 tot en met 1.000 leerlingen;

€ 960.000 voor een schoolgebouw met in totaal 1.001 tot en met 2.000 leerlingen;

€ 1.200.000 voor een schoolgebouw met in totaal 2.001 leerlingen of meer.

Bij een schoolgebouw dat gebruikt wordt voor speciaal onderwijs kan deze norm niet worden aangehouden,  
i.v.m. met de kleinere groepsgrootte. De bedragen in het speciaal onderwijs zullen dan hoger liggen.

Moet het schoolbestuur de gemeente om toestemming vragen voor indiening  
van de aanvraag? 
Het is verplicht om de begroting en onderliggende offertes zoals ingediend voor de maatwerkregeling ter  
kennisgeving te delen met de betreffende gemeente. Het  is geen verplichting om toestemming te vragen,  
maar dit is wel verstandig. Zeker als het de bedoeling is dat de gemeente meefinanciert. 

Daarbij wordt de afweging om een groot bedrag voor ventilatie in een gebouw te investeren, beïnvloed door het 
aantal jaren dat het onderwijs gebruik zal blijven maken van dit gebouw; en/ of een renovatie of nieuwbouw in 
het verschiet ligt. Deze planning wordt op veel plaatsen vastgelegd in een Integraal Huisvestingsplan (IHP) van de 
gemeente. Vanuit de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor goede onderwijshuisvesting kunnen gemeenten en 
schoolbesturen bezien of er binnen het IHP geschoven kan worden in de prioritering en de allocatie van middelen 
binnen het IHP om zo de urgente ventilatieproblematiek op een school aan te pakken. Dit kan gevolgen hebben voor 
andere projecten binnen het IHP (in planning en/of middelen), wat vraagt om goed overleg tussen alle betrokken 
partijen. 

Moet voor elke locatie waarvoor het schoolbestuur een vangnetaanvraag indient, 
een aparte meting voor de CO2-meting worden gedaan? 
Ja. Voor elke locatie moet een aparte aanvraag worden ingediend, en voor die aanvraag moet u op deze locatie een 
aparte meting van de CO2-concentratie en de binnentemperatuur uitvoeren. De ventilatiesituatie kan namelijk per 
locatie verschillen. Een aparte locatie is een gebouwlocatie met een eigen adres. 

Wanneer laat ik een dagbezoek uitvoeren, en wanneer een meting? 
Het is altijd verstandig om een dagbezoek te boeken bij Ruimte-OK. Tijdens dit dagbezoek worden directie en 
onderwijzend personeel meegenomen met als doel grip te krijgen op de ventilatie-opgave. Voor een aanvraag van  
de basissubsidie is zowel een dagbezoek als een tweeweekse meting van de CO2-concentratie en binnentemperatuur 
niet verplicht.
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Voor een aanvraag van de vangnetsubsidie is een dagbezoek wél verplicht. De tweeweekse meting van de CO2-
concentratie en binnentemperatuur is daarbij een aanvraagvereiste voor de vangnetsubsidie. Dit betekent dat beiden 
uitgevoerd moeten worden. 
1. Het dagbezoek mag plaatsvinden nádat de subsidie is aangevraagd. De hulpteams ventilatie voeren de 

dagbezoeken in ieder geval nog uit tot eind maart 2023. Zorg er dus voor dat het dagbezoek wordt ingepland en 
uitgevoerd, anders voldoet uw aanvraag bij de vaststelling niet aan de verplichting, en kan de subsidie worden 
teruggevorderd.

2. De tweeweekse meting van de CO2-concentratie en binnentemperatuur moet zijn uitgevoerd voordat u de 
vangnetsubsidie aanvraagt. De urgentiescore die u van Stichting Ruimte-OK ontvangt op basis van deze meting, 
moet verplicht worden bijgesloten bij uw subsidieaanvraag. 

Waar kan ik meer informatie vinden over de dagbezoeken en de tweeweekse meting  
van de CO2-waarden en binnentemperatuur?
Voor meer specifieke informatie en vragen over het inplannen van een dagbezoek of tweeweekse meting wordt 
verwezen naar de FAQ van Stichting Ruimte-OK.  

Wanneer moeten de bouwwerkzaamheden starten en hoe lang mogen ze duren?
Aanvragen voor de basis en tijdvak 1 en 2 van het vangnet dienen te starten vóór 1 augustus 2023 en uiterlijk te zijn 
afgerond op 1 augustus 2025.

Aanvragen voor het vangnet tijdvak 3 dienen uiterlijk te starten op 1 november 2023 en uiterlijk te zijn afgerond op 1 
november 2025.

Wat is het verschil tussen diverse subsidies voor verbetering en verduurzaming van mijn 
gebouw (incl. de maatwerkregeling ventilatie in Scholen)?
Het verschil tussen de diverse subsidies voor verbetering en verduurzaming van een gebouw leest u in de  
Tabel subsidieregelingen bestaande schoolgebouwen.

https://www.ruimte-ok.nl/sites/default/files/2022-07/FAQ_Maatwerkregeling_Ventilatie_op_Scholen_0.pdf
https://www.ruimte-ok.nl/nieuws/tabel-subsidieregelingen-bestaande-schoolgebouwen

