
  

 

 

Beste ouder(s) /verzorger(s), 

 

Binnenkort doet uw kind op school mee aan het Europese project CleanAir@Schools. In 14 
landen in Europa gaan kinderen op scholen de luchtkwaliteit rond hun school in kaart 
brengen. Voor Nederland wordt dat begeleid vanuit het RIVM (Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en het Milieu) door de afdeling samenmeten (zie samenmeten.nl). 

Voor dit project zouden we graag dat de bijgevoegde vragenlijst invult samen met uw kind. 
In alle deelnemende landen worden dezelfde vragenlijst ingevuld, zodat we die later met 
elkaar kunnen vergelijken. 

We hopen dat we u hiermee voldoende hebben geïnformeerd. Als u meer vragen heb kunt u 
deze stellen, direct aan de leraar of via e-mail aan hester.volten@rivm.nl. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Hester Volten 

Wetenschappelijk onderzoeker luchtkwaliteit RIVM 

www.samenmetenaanluchtkwaliteit.nl  

  

http://www.samenmetenaanluchtkwaliteit.nl/


  

  



  

Vragenlijst voor leerlingen en ouders/verzorgers 
 
Hoe schoon is de lucht volgens jou in de buurt van je school? 

□ Heel schoon 

□ Redelijk schoon 

□ Niet schoon 

□ Ik weet het niet 
 
 
Welke 3 bronnen vervuilen de lucht rond de school het meest?  
Geef ze een nummer: 1-meest vervuilend, 2-op 1 na meest vervuilend, enz. 

__ Auto's 

__ Bussen 

__ Vrachtwagens 

__ Motorfiets/brommers 

__ Industrie/fabrieken 

__ Houtkachels en open haarden 

__ Energiecentrales 

__ Vliegtuigen 

__ Schepen 

__ Barbecue en vuurtjes in de 
tuinen van mensen 

__ Snelweg 

__ Boerderijen 

__ Bouwplaatsen 

__ Anders (namelijk):  
 
  

  

  

 
 
Merk je dat luchtvervuiling je gezondheid beïnvloedt? 

□ Nee 

□ Ja, een beetje 

□ Ja, heel veel 

□ Ik weet het niet 
  



  

Hoe ga je meestal naar school? (omcirkel wat van toepassing is) 

Met de auto   nooit    /     soms    /     vaak    /     heel vaak    /     altijd 

Deelauto   nooit    /     soms    /     vaak    /     heel vaak    /     altijd 

Motorfiets / brommer  nooit    /     soms    /     vaak    /     heel vaak    /     altijd 

Bromfiets    nooit    /     soms    /     vaak    /     heel vaak    /     altijd 

Tram / metro   nooit    /     soms    /     vaak    /     heel vaak    /     altijd 

Bus     nooit    /     soms    /     vaak    /     heel vaak    /     altijd 

Trein     nooit    /     soms    /     vaak    /     heel vaak    /     altijd 

Fiets     nooit    /     soms    /     vaak    /     heel vaak    /     altijd 

Step    nooit    /     soms    /     vaak    /     heel vaak    /     altijd 

Lopen    nooit    /     soms    /     vaak    /     heel vaak    /     altijd 

Anders (namelijk):.  
 
 
Hoe denk je dat je zou kunnen helpen om de lucht op / rond jouw school en 
in jouw buurt schoner te maken? 

Een paar ideeën:   
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