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Geachte college, 
 
Via deze brief informeer ik u over het landelijk project ’Asbest in scholen’ 
dat in mei 2011 is gestart. Het doel van het project is het verkrijgen van 
duidelijk inzicht in de aanwezigheid van asbest in alle Nederlandse scholen 
in het primair en het voortgezet onderwijs. In het project werkt de 
Rijksoverheid samen met de Raad voor het Primair Onderwijs (PO-Raad), 
Voortgezet Onderwijs (VO-raad) en de Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten (VNG). Zij doen via deze brief een beroep op uw medewerking. 
Agentschap NL/Kenniscentrum InfoMil begeleidt het proces en is 
verantwoordelijk voor de voorlichting.  
 
De bedoeling is dat onder verantwoordelijkheid van alle schoolbesturen een 
digitale vragenlijst wordt ingevuld. De ingevulde vragenlijsten moeten een 
beeld geven van de asbestsituatie in de schoolgebouwen (inclusief alle 
bijgebouwen) en de vervolgacties die eventueel noodzakelijk zijn. Indien u 
als gemeente over relevante informatie over een schoolgebouw beschikt, 
verzoek ik u de scholen te helpen. In veel gevallen bent u ook eigenaar van 
gymnastieklocaties. Mogelijk is op initiatief van uw gemeente bij de scholen 
al een asbestinventarisatie uitgevoerd. U kunt in dat geval de informatie 
aan de scholen beschikbaar stellen. Immers, gemeenten en schoolbesturen 
zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de gezondheid van personen die de 
gebouwen betreden. 
 
Verder wil ik u ook informeren over trainingen (zg. Mentortrajecten) die Kenniscentrum 
InfoMil in september gaat opzetten voor gemeentelijke medewerkers. De trainingen 
richten zich op het leren beoordelen van asbestinventarisatierapporten. Ook zal in de 
training aandacht zijn voor het Landelijk Asbestvolgsysteem dat momenteel wordt 
gebouwd. Belangstellenden kunnen zich onder vermelding van ‘Mentortraject Asbest 
2011’ per email (asbest@infomil.nl) aanmelden. Aan de training zijn geen kosten 
verbonden. 
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Ter informatie ontvangt u ook een kopie van de brief die aan de schoolbesturen is 
verzonden.  
 
Alle betrokken partijen doen – in het belang van de gezondheid van leerlingen en 
personeel - een beroep op u om aan het onderzoek mee te werken.  
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Als u naar aanleiding van 
deze brief nog vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met Carola Notting via 
telefoonnummer 088-602 53 45. 
 

Met vriendelijke groet, 
 

drs. A.A. de Zeeuw 
Sectormanager Kenniscentrum InfoMil 
 


