Richtlijn:
Informatie voor scholen met ingang van 23 maart 2022
Het kabinet heeft op 15 maart 2022 besloten om de coronamaatregelen verder te versoepelen. Dat
betekent concreet voor het onderwijs dat het advies om twee keer per week preventief te testen voor
leerlingen én onderwijspersoneel per direct komt te vervallen.
Wel blijft het advies om bij klachten thuis te blijven en een zelftest af te nemen. Vooralsnog, in ieder
geval tot 1 juni, blijft het mogelijk om hiervoor zelftesten aan te vragen, zowel voor leerlingen als voor
personeelsleden.
Mondkapjesplicht
Met ingang van 23 maart is het niet langer verplicht om mondkapjes te dragen in het OV. Ook in het
leerlingvervoer vervalt dan deze verplichting.
Thuiswerkadvies
Verder vervalt het thuiswerkadvies per direct. Wel blijft het kabinet inzetten op vormen van hybride
werken en roept werkgevers en werknemers op hierover afspraken te maken.
Basisadviezen
Ook blijven de basisadviezen om besmettingen te voorkomen van kracht.
Omdat er vanaf 25 februari 2022 al geen specifieke maatregelen voor het voortgezet onderwijs meer
gelden heeft de VO-raad, ter vervanging van het protocol, een beknopte richtlijn voor scholen
opgesteld.
Deze richtlijn bevat biedt een overzicht van algemene informatiebronnen. Ook geven we adviezen en
voorbeelden van afspraken die u in overleg met elkaar nog wel zou kunnen maken.
Mocht de situatie daar aanleiding toe geven en er nieuwe maatregelen specifiek voor het onderwijs gaan
gelden, dan stelt de VO-raad opnieuw een protocol op samen met de sociale partners.
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Belangrijke websites en documenten
In deze richtlijn verwijzen we zoveel mogelijk naar de informatie die al beschikbaar is. Belangrijke
informatiebronnen zijn:
-

RIVM voor de kaders coronamaatregelen

-

Rijksoverheid voor onderwijs in coronatijd

-

Les op afstand voor informatie over onder andere hybrideonderwijs en verzamelplek van
informatie rondom corona

-

VO-raad voor informatie rondom corona op de scholen

-

Coronanorm Arbocatalogus

Daar waar de Arbowetgeving (verankerd in de Coronanorm van de Arbocatalogus VO) de richtlijnen
van het RIVM dan wel dit document overstijgt, geldt de Coronanorm Arbocatalogus VO.
Heeft u toch nog een specifieke vraag? Stel die dan aan onze helpdesk: juridischehelpdesk@vo-raad.nl
Basismaatregelen
De basismaatregelen, die voor de gehele samenleving gelden, blijven uiteraard ook voor de scholen,
medewerkers en leerlingen van kracht:
-

Was je handen regelmatig, schud geen handen

-

Blijf thuis bij klachten en laat je testen

-

Zorg voor goede en regelmatige ventilatie

De 1,5 meter afstandsmaatregel en de verplichting tot het dragen van een neusmondmasker is niet meer
aan de orde. Indien leerling of medewerker, bijvoorbeeld na een periode van isolatie, of het prettiger en
veiliger vindt om voor zichzelf deze 1,5 meter afstand in acht te nemen of het neusmondmasker te
dragen, wordt gevraagd dit te respecteren.

Ventilatie
Ventilatie is voor veel scholen nog een belangrijk aandachtspunt. Zie voor alle relevante informatie de
website van de VO-raad of die van Ruimte-OK.
Voor een volledig overzicht van de normen rondom ventilatie, is de Coronanorm Arbocatalogus VO
van belang. Daarnaast wordt verwezen naar de handreiking die door de VO-raad samen met PO-Raad
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en Ruimte-OK is opgesteld, de website lesopafstand.nl en naar de algemene richtlijnen rondom
ventilatie van het RIVM.

Quarantaine
De regels voor het in quarantaine gaan kunnen verschillen. Het is afhankelijk van welk contact u bent
ten opzichte van een eventueel besmet persoon en wie er wel of niet immuun is.
Scholen zijn niet verplicht om afstandsonderwijs te bieden aan een individuele leerling die kortdurend
ziek thuis is, dus ook niet aan de leerling die door een aan COVID-19 gerelateerde ziekte kortdurend
thuis zit en geen fysiek onderwijs kan volgen.
Wel vindt de VO-raad het belangrijk dat de school een leerling waar mogelijk in staat stelt om de lessen
te volgen, bijvoorbeeld door streaming of door mee te kijken of luisteren via de laptop van een
medeleerling.
Het kan voorkomen dat een school toch moet besluiten om tijdelijk één of meerdere klassen naar huis
te sturen of zelfs tijdelijk de hele school te sluiten. Een school kan een dergelijk besluit nemen in twee
situaties:
- op advies van de GGD om verdere verspreiding van het virus te voorkomen; of
- omdat de school het organisatorisch niet meer rond krijgt, bijvoorbeeld omdat leraren ziek zijn of in
quarantaine zitten en er geen vervangers kunnen worden gevonden.
Klassen en leerlingen die thuis zitten, krijgen in dat geval het onderwijs op alternatieve wijze
aangeboden.

Zelftesten
Preventief testen kan met een zelftest. Heb je klachten? Test dan bij voorkeur bij de GGD.
Het advies om 2x per week een preventieve zelftest te doen is niet meer van toepassing.
Het blijft voor scholen mogelijk om gratis zelftesten aan te vragen. Dit kan via de aanvraagmodule van
CeTeRo. Ook het stopzetten van leveranties kan via deze module. Zie voor meer informatie over de
preventieve inzet van zelftesten de website van Lesopafstand.nl.
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Kwetsbare gezondheid
Medewerkers
Werknemers die zelf tot een risicogroep behoren, of werknemers met gezinsleden/huisgenoten uit een
risicogroep komen in principe werken, eventueel met aanvullende maatregelen. Dat kan betekenen dat
voor deze werknemers, in overleg met de werkgever, aanvullende afspraken gelden zoals het gebruik
van persoonlijke beschermingsmiddelen of aanpassing van de werkzaamheden.
Werknemers die zich zorgen maken gaan in gesprek met de werkgever om een passende oplossing te
vinden ten aanzien van hun werkzaamheden (al dan niet met betrokkenheid van de bedrijfs-/arbo-arts).
Gezonde zwangere werkneemsters moeten bij een zwangerschap vanaf 28 weken 1,5 meter afstand
houden tot anderen, ook tot leerlingen. Dit leidt er in de meeste situaties in de praktijk toe dat dit
personeelslid vanaf het derde trimester ander werk moet doen waarbij wel afstand gehouden kan
worden. Meer informatie over zwangerschap, werk en COVID-19 is hier te vinden.
Bij zwangere werkneemsters met gezondheidsproblemen of verhoogde risicofactoren (zoals ouder dan
35 jaar, BMI van 30 of meer enz.) wordt een individuele risico-inschatting gemaakt om op maat te
kunnen adviseren en met de zwangere (en eventueel in afstemming met de
verloskundige/gynaecoloog/behandelaar) beleid op te stellen inzake haar inzetbaarheid in het werk.
Hierbij spelen de specifieke werkgebonden risico’s (zoals de mate van blootstelling en de mogelijkheid
waarin de zwangere zich kan beschermen) mee.
In voorgaande gevallen gaan we er daarbij vanuit dat de werkgever en de werknemer in goed overleg
die passende oplossing vinden. Dat kan op school, maar ook elders. Het past niet dat de werkgever de
werknemer dwingt tot het verrichten van werkzaamheden op school als de werknemer aangeeft grote
zorgen te hebben over zijn of haar veiligheid.
Diverse zaken, bijvoorbeeld als een medewerker niet naar school wil komen uit angst voor een
besmetting door COVID-19, zijn niet altijd zwart/wit. Het is van groot belang met elkaar het goede
gesprek te voeren en de vrees van de werknemer serieus te nemen. In onderling overleg zul je dan tot
een voor beide partijen (werknemer en werkgever) acceptabele afspraak moeten komen. Mocht dit niet
goed lukken kan ook de bedrijfsarts nog worden ingeschakeld.
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Als dit vervolgens niet tot een bevredigende oplossing leidt, heeft de werknemer de (wettelijke)
mogelijkheid om (op kosten van de werkgever) nog een second opinion te vragen. Deze second
opinion vindt plaats met een bedrijfsarts die niet verbonden is aan (de organisatie van) de reguliere
bedrijfsarts.

Leerlingen
Er zijn leerlingen die zelf meer risico lopen op ernstige gevolgen van een coronabesmetting of een
huisgenoot hebben met een kwetsbare gezondheid waarbij de vraag kan ontstaan of het voor hen
verstandig is om naar school te gaan.
In de servicedocumenten voor funderend onderwijs wordt beschreven hoe een school met een
dergelijke situatie kan omgaan. Extra tips, vragen en antwoorden en handreikingen staan in een
handelingskader voor wanneer leerlingen (willen) thuisblijven omwille van corona; dit is ontwikkeld
door de raden, OCW en andere partners.

Reizen met school
Voor reizen naar het buitenland en/of terugkomen uit het buitenland kunnen verschillende
reisadviezen en/of inreisregels gelden. Raadpleeg hiervoor de betreffende overheid website.
Voor buitenlandse schoolreizen die tot het onderwijsprogramma behoren geldt dat leerlingen niet
uitgesloten mogen worden op grond van het wel of niet immuun zijn. Wel moet de leerling zich
conformeren aan de regels van het reisverkeer en aan de regels in het betreffende land. De school blijft
gedurende de schoolreis volledig verantwoordelijk voor de leerling, ook als deze onverhoopt besmet
raakt en in quarantaine moet; dat geldt evenzeer voor de eventuele kosten die hieruit voortvloeien, of
voortkomen uit het periodiek testen van leerlingen. Scholen mogen hiervoor alleen een vrijwillige
bijdrage vragen aan de betreffende leerling/ouders
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