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U heeft de Frisse Scholen-webtool ingevuld. In deze PDF vindt u op basis van de door u ingevulde projectkenmerken de basis voor het Programma van 
Eisen (PvE) voor een gezond, comfortabel en energiezuinig schoolgebouw. In overleg met uw adviseur kan dit PvE verder op maat worden gemaakt. 

Projectkenmerken: 
U heeft de onderstaande projectkenmerken ingevuld in de Frisse Scholen-webtool. 
Type project: Bestaande Bouw 

Maatregel: Toiletruimten verbeteren 

Frisse Scholen-klasse: Levensduur en budget 

Het PvE geeft eisen voor alle drie de kwaliteitsklassen (Klasse A, B en C). Afhankelijk van de levensduur in combinatie met het beschikbare budget en ambities van de 
school bepaalt u, in overleg met uw adviseur, aannemer of installateur, welke kwaliteitsklasse minimaal moet worden behaald. Bij een korte levensduur (0-10 jaar) kunt u 
uitgaan van Klasse C. Dit resulteert in een voldoende eindkwaliteit. Bij een middellange levensduur (10-20 jaar) kunt u uitgaan van Klasse C. Afhankelijk van het 
beschikbare budget kunt u voor enkele voor uw school belangrijke aspecten de ambitie verhogen naar Klasse B. Bij een lange levensduur (>20 jaar) wordt geadviseerd om 
op alle aspecten minimaal uit te gaan van Klasse B. Afhankelijk van het beschikbare budget kunt u overwegen om de ambitie te verhogen naar Klasse A. Zie onderstaande 
tabel ter verduidelijking  

Levensduur school Frisse Scholen-klasse 

Minimaal budget Verhoogd budget1 

<10 jaar Klasse C 

10-20 jaar Klasse C Klasse B 

20 jaar Klasse B Klasse A 

1) Bij voldoende beschikbaar budget is een hogere kwaliteit mogelijk op enkele aspecten. 
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Uw Programma van eisen 
Voor de door u gekozen verbetermaatregel wordt geadviseerd om op de onderstaande aspecten uit het PvE Frisse Scholen eisen te stellen. Een toelichting bij de eisen is te 
vinden in het PvE Frisse Scholen 2021. Voor alle eisen geldt dat deze minimaal 95% van de gebruikstijd gehaald moeten kunnen worden. 

Thema Klasse C Klasse B Klasse A 

Lucht 

Toiletten • Geurverspreiding vanuit toiletten naar 

elders in het gebouw wordt voorkomen. 

• De toiletruimten worden continu op

onderdruk gehouden t.o.v. de omliggende 

ruimten. 

• De afvoercapaciteit van de toiletten 

bedraagt minimaal 50 m3/uur afzuiging per 

toilet(pot)/urinoir. 

• De lucht uit toiletten wordt beschouwd als 

retourlucht en wordt direct uit deze 

ruimten naar buiten afgevoerd. 

• Vloeren en wanden (tot min. 70 cm hoogte)

zijn zo uitgevoerd dat urine niet in het 

materiaal kan trekken. 

• Geurverspreiding vanuit toiletten naar elders 

in het gebouw wordt voorkomen. 

• De toiletruimten worden continu op 

onderdruk gehouden t.o.v. de omliggende 

ruimten. 

• De afvoercapaciteit van de toiletten bedraagt

minimaal 50 m3/uur afzuiging per 

toilet(pot)/urinoir. 

• De lucht uit toiletten wordt beschouwd als 

retourlucht en wordt direct uit deze ruimten 

naar buiten afgevoerd. De toiletgroepen zijn 

hiervoor aangesloten op een separaat 

ventilatiesysteem. 

• Vloeren en wanden (tot min. 70 cm hoogte)

zijn zo uitgevoerd dat urine niet in het 

materiaal kan trekken. 

• Geurverspreiding vanuit toiletten naar elders 

in het gebouw wordt voorkomen. 

• De toiletruimten worden continu op 

onderdruk gehouden t.o.v. de omliggende 

ruimten. 

• De afvoercapaciteit van de toiletten bedraagt

minimaal 50 m3/uur afzuiging per 

toilet(pot)/urinoir. 

• De lucht uit toiletten wordt beschouwd als 

retourlucht en wordt direct uit deze ruimten 

naar buiten afgevoerd. De toiletgroepen zijn 

hiervoor aangesloten op een separaat 

ventilatiesysteem. 

• Vloeren en wanden (tot min. 70 cm hoogte)

zijn zo uitgevoerd dat urine niet in het 

materiaal kan trekken. 

Schoonmaakbaarheid  • De constructie en detaillering bevordert

geen aanhechting van stof, vuil, vocht e.d. 

• De constructie en detaillering bevordert geen 

aanhechting van stof, vuil, vocht e.d. 

• De constructie en detaillering bevordert geen 

aanhechting van stof, vuil, vocht e.d. 

Emissies van 

materialen 

• De formaldehydeconcentratie is maximaal

120 microgram/m³. 

• De totale vluchtige organische stoffen 

ofwel TVOC-concentratie bedraagt 

maximaal 200 microgram/m3. 

• Bouw- en inrichtingsmaterialen bevatten 

geen schadelijke weekmakers/ftalaten 

(zoals DEHP, DBP en BBP). 

• De formaldehydeconcentratie is maximaal 30 

microgram/m³. 

• De totale vluchtige organische stoffen ofwel

TVOC-concentratie bedraagt maximaal 200 

microgram/m3. 

• Bouw- en inrichtingsmaterialen bevatten geen 

schadelijke weekmakers/ftalaten (zoals DEHP, 

DBP en BBP). 

• De formaldehydeconcentratie is maximaal 30 

microgram/m³. 

• De totale vluchtige organische stoffen ofwel

TVOC-concentratie bedraagt maximaal 200 

microgram/m3. 

• Bouw- en inrichtingsmaterialen bevatten geen 

schadelijke weekmakers/ftalaten (zoals DEHP, 

DBP en BBP). 
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Thema Klasse C Klasse B Klasse A 

Legionella • Installaties voor warm en koud tapwater

moeten worden uitgevoerd conform de 

bepalingen in ISSO-publicatie 55.1 

Legionellabestrijding. 

• Installaties voor warm en koud tapwater

moeten worden uitgevoerd conform de 

bepalingen in ISSO-publicatie 55.1 

Legionellabestrijding. 

• Installaties voor warm en koud tapwater

moeten worden uitgevoerd conform de 

bepalingen in ISSO-publicatie 55.1 

Legionellabestrijding. 

Energieprestatie 

Energie-efficiënte 

ventilatie 

• Mechanische ventilatiesystemen hebben 

een energiezuinige ventilator (IE3-

elektromotor of beter) met toerenregeling. 

• Mechanische ventilatiesystemen hebben een 

energiezuinige ventilator (IE3-elektromotor of 

beter) met toerenregeling. 

• Mechanische ventilatiesystemen hebben een 

energiezuinige ventilator (IE3-elektromotor of 

beter) met toerenregeling. 

Energie-efficiënte 

verlichting 

• De verlichting in toiletten is geschakeld met

behulp van aanwezigheidsdetectie. 

• De verlichting in toiletten is geschakeld met

behulp van aanwezigheidsdetectie. 

• De verlichting in toiletten is geschakeld met

behulp van aanwezigheidsdetectie. 



Maatregel 5. Toiletruimten

Het Programma van Eisen – Frisse Scholen is een publicatie van de Rijksdienst voor 

Ondernemend Nederland (RVO), opgesteld in opdracht van het ministerie van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het PvE Frisse Scholen is te vinden en te 

downloaden op de website van RVO. 
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