30%
SUBSIDIE
op schone lucht
in klaslokalen

Een veilig en gezond leerklimaat
Met ventilatietechniek van Unica
Frisse lucht en goede ventilatie zorgen voor een gezond en veilig binnenklimaat in de klas. Door
frisse lucht zijn we scherper, kunnen we ons langer concentreren, beter leren én beter lesgeven.
Daarom is verse, schone lucht in de klaslokalen enorm belangrijk. Goede ventilatie is hierin de sleutel.
De coronacrisis maakt dat extra kritisch wordt gekeken naar
de ventilatie in schoolgebouwen. Is het ventilatiesysteem in
uw schoolgebouw ‘coronaproof’? Unica helpt u graag dit te
analyseren en realiseren. Zo zorgen we samen voor verse,
frisse lucht voor leraren en leerlingen.
Het belang van goede ventilatie
Ventileren is het continu verversen van de binnenlucht
met frisse buitenlucht. Door goed te ventileren verbeter je
de luchtkwaliteit in de klas en help je de overdracht van
luchtweginfecties, zoals COVID-19, te beperken. Om de
kans op (corona)besmettingen in de klas zo laag mogelijk

te houden, is het belangrijk dat scholen voldoen aan de
wettelijk gestelde normen voor ventilatie in schoolgebouwen.
Dit is momenteel nog niet bij alle scholen het geval.
Subsidie
Het kabinet stelt daarom 100 miljoen euro beschikbaar
om scholen te helpen hun ventilatie te verbeteren.
Schoolbesturen kunnen via de gemeente aanspraak maken
op de Specifieke Uitkering Ventilatie in Scholen (SUVIS).
Deze subsidie vergoedt tot 30% van de kosten voor
benodigde aanpassingen aan de ventilatietechniek.
De regeling loopt van 4 januari 2021 t/m 30 juni 2021.

Unica is expert in het realiseren van gezonde,
veilige en comfortabele (school)gebouwen.
Onze specialisten staan voor u klaar om de
luchtkwaliteit in uw schoolgebouw grondig
te analyseren, evalueren en indien nodig
te verbeteren, zodat wordt voldaan aan de
wettelijke ventilatienormen. Wij nemen het
gehele traject op ons en adviseren u over de
voorwaarden en optimale benutting van de
Specifieke Uitkering Ventilatie in Scholen.
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Verzekerd van frisse lucht
in klaslokalen in 4 stappen:

1

Meten

2

Inspecteren

3

Verbeteren

4

Opnieuw meten

• Instellen meetperiode van luchtkwaliteit in
ruimtes;
• Analyseren van resultaten en concluderen of
klaslokalen voldoen aan de wettelijk verplichte
normen op gebied van ventilatie.

• Inspectie van ventilatietechniek op locatie aan
de hand van een quickscan;
• Opstellen adviesrapport met de te nemen
maatregelen;
• Doornemen mogelijkheden om gebruik te
maken van de SUVIS;
• Presentatie van maatregelen (op locatie of online).

• Realiseren van voorgestelde verbeteringen;
• Begeleiden van de subsidieaanvraag.

• Controle op verbeteringen luchtkwaliteit;
• Starten met continue monitoring van prestaties
op gebied van ventilatie.

Wilt u ook grip krijgen op de luchtkwaliteit in uw
schoolgebouw? Neem contact op met Unica
Building Services. Onze experts staan u geheel
vrijblijvend te woord. Wij zorgen altijd voor een
advies op maat, dat aansluit op de situatie in uw
klaslokalen. Van analyse tot inspectie, advies,
realisatie en begeleiding bij de subsidie aanvraag.
Unica Building Services is uw partner in de zorg
voor frisse, gezonde klaslokalen.

