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Wat betekenen de nieuwe maatregelen van het kabinet voor het funderend onderwijs?  

Er zijn geen nieuwe maatregelen genomen voor het funderend onderwijs. Dit betekent dat de 

huidige richtlijnen van kracht blijven. 

 

Waarom blijven de scholen in het funderend onderwijs open met de huidige 

maatregelen? 

De scholen kunnen op dit moment verantwoord open blijven in overeenstemming met het laatste 

OMT-advies. Het heeft de hoogste prioriteit voor de ontwikkeling van kinderen en jongeren dat zij 

verantwoord naar school kunnen blijven gaan. We willen bovendien dat leerlingen leervertragingen 

inlopen, die eerder zijn ontstaan vanwege corona. Zeker voor leerlingen in een kwetsbare positie is 

dat cruciaal. 

 

Wat doet het kabinet om te zorgen dat het verantwoord is om naar school te gaan? 

Het is begrijpelijk dat sommige onderwijspersoneelsleden, leerlingen en ouders zich zorgen maken 

om hun gezondheid, nu de besmettingen in de hele samenleving oplopen. De experts van het OMT 

zeggen dat scholen verantwoord open kunnen blijven. Veruit de meeste docenten zijn gevaccineerd 

en de besmettingscijfers onder het onderwijspersoneel zijn lager dan gemiddeld.1  

Om de scholen verantwoord open te laten zijn, is het van groot belang om de geldende 

voorzorgsmaatregelen te blijven hanteren: 

- De basisregels: blijf thuis en laat je testen bij klachten, handen wassen, hoesten en niezen 

in je elleboog, goed ventileren, geen handen schudden en elkaar de ruimte geven. 

- Voor ongevaccineerde leerlingen op het voortgezet (speciaal) onderwijs en 

ongevaccineerde docenten geldt: doe thuis twee keer per week preventief een zelftest. Dit 

hoeft niet als je recent corona hebt gehad. Zelftesten voor leerlingen en medewerkers 

kunnen worden aangevraagd in de zelftesten-aanvraagmodule CoTeRo.  

Daarnaast blijft het voor scholen mogelijk om aanvullende voorzorgsmaatregelen te nemen in 

overleg met de medezeggenschapsraad. Het uitgangspunt daarbij is wel dat het onderwijs zo 

normaal en volledig mogelijk op school doorgaat. 

 

Hoe zit het met 1,5 meter in de scholen?  

In scholen is het niet verplicht voor medewerkers en leerlingen om 1,5 meter afstand te houden. 

Het wordt wel geadviseerd om daar waar het kan 1,5 meter afstand te houden. Het staat een 

school bijvoorbeeld vrij om daar weer looproutes voor in te voeren, maar dit is geen verplichting. 

Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat het advies om 1,5 meter afstand te houden ertoe leidt dat 

er minder onderwijs op school wordt gegeven. 

 

Mogen we aanvullende maatregelen nemen, zoals teamvergaderingen alleen online of 

het beperken van aanwezigheid van ouders op school?  

Het staat scholen vrij om in overleg met de medezeggenschapsraad beschermende maatregelen te 

nemen, bijvoorbeeld door activiteiten op school te beperken tot het primaire proces van lesgeven, 

activiteiten die niet direct gerelateerd zijn aan het geven van onderwijs te annuleren of op een 

alternatieve manier te organiseren (onder andere door de vergaderingen online te houden). Het is 

 
1 De besmettingscijfers onder onderwijspersoneel zijn gedurende de hele pandemie lager geweest dan het 

landelijk gemiddelde. De vaccinatiegraad is hoog onder docenten, ook steeds meer leerlingen in het voortgezet 

onderwijs laten zich vaccineren. Het is belangrijk dat leerkrachten en docenten die zich zorgen maken met het 

schoolbestuur hierover in gesprek blijven. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/basisregels
https://cotero.live.wem.io/


 
nadrukkelijk niet de bedoeling dat scholen overstappen op online onderwijs of bijvoorbeeld de helft 

van de week les gaan geven.  

Het uitgangspunt is dat het onderwijs zo normaal en volledig mogelijk doorgaat op school. 

 

Welke voorwaarden gelden bij het invoeren van aanvullende maatregelen?  

Zoals staat beschreven in de servicedocumenten voor funderend onderwijs, mag een schoolbestuur 

andere maatregelen invoeren. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden.  

• De aanvullende maatregel(en) moet(en) passen binnen de besluiten die het kabinet heeft 

genomen op basis van advisering door het OMT; 

• Het schoolbestuur moet de noodzaak, proportionaliteit en subsidiariteit ervan kunnen 

onderbouwen;  

• De aanvullende maatregel(en) moet(en) dan worden vastgesteld in het leerlingenstatuut 

en in de arbeidsvoorwaarden;  

• Daarbij moet in elk geval de medezeggenschap betrokken worden. Het is belangrijk dat het 

schoolbestuur aan de ouders/verzorgers in duidelijke taal uitlegt waarom de school tot deze 

maatregel(en) besluit;  

• Het schoolbestuur moet ook rekening houden met de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid 

van de aanvullende maatregel. Bij het handhaven van een aanvullende verplichting zal de 

school zorgvuldig de proportionaliteit in acht moet nemen: het belang van de leerplicht 

weegt immers ook zwaar. Het is daarom belangrijk dat de school hier een goed gesprek 

over voert met leerlingen, ouders/verzorgers en personeel.  

De aanvullende maatregelen moeten kortom goed onderbouwd zijn, met betrokkenheid van de 

medezeggenschap, en helder worden gecommuniceerd. 

 

Hoe moeten we omgaan met praktijkgerichte lessen? 

Op momenten dat leerlingen onderwijs volgen op een mbo locatie of in een (leer)bedrijf worden zij 

geacht aan de richtlijnen te voldoen die op die locatie gelden. Betreft het een vo-locatie (ook van 

een verticale instelling), dan gelden de regels voor het voortgezet onderwijs.  

Bepaalde onderwijsactiviteiten, zoals stages, lob-activiteiten, leerwerkplekken en excursies, vinden 

buiten het schoolgebouw plaats. Ook voor ‘hybride’ vormen van onderwijs geldt dat deze voor een 

deel buiten de school worden gevolgd. Hiervoor geldt ook dat leerlingen worden geacht aan de 

richtlijnen te voldoen die op de betreffende locatie gelden.  

 

Waar kunnen zelftesten worden besteld? 

Zelftesten voor leerlingen en medewerkers kunnen worden aangevraagd in de zelftesten-

aanvraagmodule CoTeRo. In de vragenmodule van CoTeRo vind je antwoorden op de meest 

gestelde vragen  

 

Kinderen en jongeren raken ook besmet. Is de strategie groepsimmuniteit opbouwen?  

Nee. Het advies blijft gelden dat kinderen met klachten (verkoudheidsklachten met koorts, 

benauwdheid en/of veel hoesten) zich laten testen bij de GGD en thuis de uitslag afwachten. 

Uiteraard blijven leerlingen die corona hebben thuis tot ze, na minimaal 7 dagen na de test, 24 uur 

klachtenvrij zijn.  

 

Wat wordt er van scholen verwacht als leerlingen in quarantaine zitten?  

Scholen worden gevraagd om zoveel mogelijk met ouders/verzorgers en leerlingen te overleggen 

over de mogelijkheden om leerlingen in thuisquarantaine, afstandsonderwijs te geven. De keuze 

voor afstandsonderwijs is echter nadrukkelijk de professionele keuze van de school. Dit kan dan 

ook niet door individuele ouders/verzorgers worden afgedwongen. Het spreekt voor zich dat 

scholen niet aan het onmogelijke worden gehouden.  

https://cotero.live.wem.io/
https://cotero.live.wem.io/vragen

