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In een veldstudie naar het gedrag en de prestaties van het BaOpt ventilatiesysteem 

in scholen zijn in twee scholen in twee ruimtes gedurende steeds één week 

metingen gedaan. Daarnaast is er een enquête gehouden onder de leraren. De 

resultaten zijn samengevoegd met de resultaten van eerder onderzoek bij twee 

BaOpt scholen en vervolgens vergeleken met de resultaten van acht scholen met 

andere ventilatiesystemen.
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Over de kwaliteit van het binnenmilieu in 
scholen is veel te doen. De Rijksdienst Voor 
Ondernemend Nederland heeft hiernaar de 
afgelopen jaren veel onderzoek laten doen. 
Als gevolg daarvan is het programma Frisse 
scholen nog steeds een speerpunt van beleid. 
Er zijn veel verschillende typen ventilatiesyste-
men die in scholen worden toegepast, iets dat 
impliciet aangeeft dat er geen echt ééndui-
dig optimale oplossing bestaat voor deze 
specifieke toepassing. Het goed ventileren 
van een klaslokaal is dan ook veel moeilijker 
dan de meesten denken. Het dilemma tussen 
goede luchtkwaliteit, goed thermisch comfort, 
laag energiegebruik, lage investerings- en 
onderhoudskosten, en gebruiksgemak maakt 
het een moeilijk te optimaliseren situatie. De 
afgelopen jaren heeft de TU/e veel onderzoek 
gedaan naar schoolventilatie. Vele tientallen 
scholen zijn onderzocht en in beeld gebracht. 
Het blijkt dat er veel vooruitgang is geboekt, 
maar de beoogde kwaliteit van het binnenmi-
lieu en thermisch comfort wordt nog steeds 
vaak niet gerealiseerd. De afgelopen jaren zijn 
schoolventilatiesysteem met BaOpt, de uitvin-
ding van de Duitser Albert Bauer, in opkomst. 

 VEEL COMMOTIE
Sinds de introductie in 2005 heeft BaOpt 

veel commotie teweeggebracht. Het lijkt 
te spotten met de natuurkundige principes. 
De TVVL organiseerde verschillende thema-
avonden over dit onderwerp, met opkomsten 
die alle verwachtingen overtroffen. De vele 
publiciteit heeft ervoor gezorgd dat steeds 
meer gebruikers ervan overtuigd raakten dat 
de Bauer Optimierungs strategie veel goeds 
te bieden heeft. Het is dus een commercieel 
succes, maar hoe functioneert het nu eigenlijk? 
Dit wordt niet echt uitgelegd en het systeem 
wordt als een gesloten black-box geïnstalleerd. 
Daarom heeft de TU/e besloten onderzoek te 
doen om meer duidelijkheid te krijgen. In de 
afgelopen jaren zijn er metingen gedaan in 
twee scholen met BaOpt  (van der Horst 2016 
en Kik 2015) waarbij de CO2-concentratie als 
indicator voor de luchtkwaliteit werd gemeten. 
Recent zijn in het kader van een masterproject 
BPS Research bij twee scholen met het BaOpt 
gedurende één week in twee verschillende 
ruimtes metingen verricht (van der Linden 
2016). Waarbij tevens door middel van een 
enquête de ervaringen van de leraren met het 
binnenklimaat en het systeem in beeld werden 
gebracht. Figuur 1 geeft het totale vergelij-
king van de in totaal drie scholen waarin is 
gemeten, de gemiddelde waarden vormen het 
uitgangspunt voor de vergelijking met de acht 

scholen met andere ventilatiesystemen die 
door Teeuwen en Bouwens 2014 en Feenstra 
2016 zijn gemeten.
De CO2-concentraties in de scholen met 
BaOpt zijn ruim 20% lager dan die van het 
gemiddelde van de andere scholen. Naast de 
CO2-concentratie als een indicator voor de 
binnenluchtkwaliteit is natuurlijk het ther-
misch comfort van groot belang. Een te hoge 
CO2-concentratie heeft een negatief effect op 
de leerprestaties van de leerlingen, maar ook 
een slecht thermisch comfort, te warm en te 
tochtig, heeft dat ook. In figuur 2 is een verge-
lijk gemaakt tussen de operatieve temperatuur 
in de scholen met BaOpt en de andere scholen.
De gemiddelde temperatuur in klaslokalen van 
de scholen met BaOpt is 1,6 °K hoger dan bij 
andere scholen, zie figuur 2. De verticale tem-
peratuurgradiënt is bij de BaOpt scholen 0,2 °K  
hoger wat wijst op een wat hogere gelaagdheid 
van de temperatuur, zie figuur 3, maar die blijft 
wel ruim binnen de streefwaarden.
Een ander belangrijk aspect zijn de optredende 
luchtsnelheden. Te hoge luchtsnelheden geven 
vaak aanleiding tot tochtklachten. Zoals uit 
figuur 4 blijkt zijn de gemiddelde luchtsnelhe-
den hoger bij de scholen met BaOpt; de P95-
waarde, die feitelijk belangrijker is, is hoger en 
ruim boven de streefwaarde. 

Vergelijking tussen BaOpt en andere systemen
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 RESULTATEN ENQUÊTES
Figuur 5 en 6 geven de resultaten weer van de 
vragenlijst van drie scholen met BaOpt venti-
latie vergeleken met die van acht scholen met 
andere ventilatiesystemen uit de onderzoeken 
van Teeuwen en Bouwens 2014 en Feenstra 
2016.

 CONCLUSIE
In deze veldstudie naar het gedrag en de 
prestaties van het BaOpt ventilatiesysteem in 
scholen zijn in twee scholen in twee ruimtes 
gedurende steeds één week metingen gedaan. 
Daarnaast is er een enquête gehouden onder 
de leraren. De resultaten zijn samengevoegd 
met de resultaten van eerder onderzoek bij 
twee BaOpt scholen en vervolgens vergeleken 
met de resultaten van acht scholen met andere 
ventilatiesystemen.
De BaOpt scholen presteren wat betreft de 
CO2-concentratie gemiddeld beter dan de 
andere scholen. In vergelijking met de andere 
scholen presteren de scholen met BaOpt 
iets minder op het gebied van het thermisch 
comfort. De gemiddelde operatieve tempera-
tuur en de verticale temperatuurgradiënt zijn 
iets hoger en ook zijn de luchtsnelheden zijn 
hoger. In vergelijking met de andere scholen 
scoren de BaOpt scholen iets slechter bij de 
enquêtes ten aanzien van de gezondheidsa-
specten. De bediening van het systeem wordt 
als minder prettig ervaren omdat het systeem 
niet te regelen is voor de gebruiker, maar dat 
geldt ook bij de andere systemen als belang-
rijke ergernis. 
Onduidelijk is het functioneren van het 
BaOpt systeem. Meer inzicht en kennis over 

de werking en de grenzen van het systeem 
zijn gewenst om in de praktijk de prestaties te 
kunnen optimaliseren. 

 REFERENTIES
1.  Bouwens, E.P.M. (2014) Field study on 

thermal comfort in sustainable and 
fresh schools, master project, Technical 
University Eindhoven 

2.  Feenstra, J.J. (2016) Field study on the 
indoor air quality of sustainable schools, 
master project, Technical University 
Eindhoven   

3.  Horst, van der, S.A.M. (2016) Field study on 

the indoor environment of schools, master 
project, Technical University Eindhoven 

4.  Teuwen, S.J.C. (2014) Field study on the 
indoor air quality of sustainable schools, 
master project, Technical University 
Eindhoven 

5.  Kik, S.J. (2015) Mechanical ventilation 
system in central learning-space, master 
project, Technical University Eindhoven 

6.  Linden, M. van der (2016) Air quality and 
thermal comfort in schools with BaOpt, 
master project, Technical University 
Eindhoven

-Figuur 1- Resultaten van de gemiddelde CO2-concentraties, streefwaarde 

<= 1000 ppm

-Figuur 2- Resultaten van de gemiddelde operatieve temperatuur, 

streefwaarde 20 °C

-Figuur 3- Resultaten gemiddelde verticale temperatuurgradiënt, 

streefwaarde minder dan 1 per °K

-Figuur 4- Resultaten van de gemiddelde luchtsnelheden, streefwaarde < 

0,2 m/s

-Figuur 5- Resultaten 

vragenlijst met 

betrekking tot 

gezondheidsaspecten 

van drie scholen met 

BaOpt vergeleken 

met die van acht 

andere scholen

-Figuur 6- Resultaten 

vragenlijst met 

betrekking 

tot thermisch 

comfortaspecten 

van drie scholen met 

BaOpt vergeleken 

met die van acht 

andere scholen
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