
Kindcentrum Theresia is een unieke basisschool waar kin-

deren vanaf de dagopvang tot en met groep 8 op 1 locatie 

zijn ondergebracht. Het Kindcentrum is gevestigd in Eind-

hoven in een monumentaal pand. In de loop der jaren is 

de school steeds aangepast naar de nieuwste stand, met 
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meest recent een aanpassing van de “zolder”. Hier is een 

open leeromgeving gemaakt ipv de tot heden gebruikte 

klassikale opstelling. In totaal zitten er ongeveerd 250 leer-

lingen (exclusief de dagopvang) op de school verdeeld over 

de groepen 1 t/m 8.

Controleren CO₂-concentratie in 
klaslokalen met de 
testo 160 IAQ WiFi datalogger.

Testo
Praktijkvoorbeeld



De uitdaging:

Een goede ventilatie is essentieel. Al eerder is gebleken dat 

een slechte luchtkwaliteit de leerprestaties kan beïnvloeden. 

Recent is daar ook nog de vraag vanuit Den Haag gekomen 

om klaslokalen voldoende te ventileren met het oog op de 

verspreiding van het Covid-19 virus. De school is tijdens 

een van de verbouwingen al voorzien geweest van een ven-

tilatie systeem, en van vaste opnemers om het CO2 gehalte 

te controleren. Toch blijkt in de praktijk dat het niet altijd 

even makkelijk is de luchtkwaliteit te borgen. 

Ter vergelijk hebben wij ook eens gekeken naar een minder 

recent verbouwde school, het technisch gymnasium in Vil-

lingen, zwart woud. Hier is het oudste gebouw ruim 100 jaar 

oud. De lokalen zijn ruim opgezet en heeft tot maximaal 30 

leerlingen plus de leraar. Dit is goed te vergelijken met de 

gemiddelde klasse grootte in Nederland. Wanneer er on-

voldoende geventileerd wordt is een snelle toename van de 

CO2 concentratie waar te nemen. Op sommige dagen liep 

de CO2 concentratie al snel op tot waarden boven de 2.000 

ppm CO2. Ver boven de gestelde grenswaarde.

De oplossing:

Kindcentrum Theresa maakt al enkele jaren gebruik van de 

testo WiFi dataloggers om de temperatuur in de koelkasten 

te monitoren. Het systeem uitbreiden met een logger voor 

CO2, temperatuur en relatieve vochtigheid was dan ook een 

logische keuze. 

“Het prettige is dat onze hele school is voorzien van een 

goede WiFi dekking, die ervaring hadden wij al. Hierdoor is 

de 160 IAQ logger flexibel in te zetten in de verschillende lo-

kalen. Waar de vaste opnemers vooral een moment opname 

weergeven, zien wij met de 160 IAQ een trend ontwikkeling. 

Wij kunnen nu veel beter sturen. Dat ook deze logger een 

LED stoplichtfunctie heeft maakt het nog makkelijker.”

W.C.G. Dekkers

Directeur KC Theresia

Aantonen van de cyclische stijging van de CO₂-concentratie. De testo 160 IAQ draadloze datalogger in de praktijk.

Praktijkvoorbeeld controleren verhoogde CO₂-concentratie
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