
Aanpassing servicedocument vo: gebruik mondneusmasker in het voortgezet (speciaal) 

onderwijs 

 

Het servicedocument van 31 augustus 2020 wordt herzien vanwege de actuele situatie rondom 

Covid-19.  

 

Aanleiding aanvullende maatregelen beschermingsmiddelen in het voortgezet (speciaal) 

onderwijs 

Het is van groot belang dat kinderen in het funderend onderwijs zoveel mogelijk fysiek onderwijs 

kunnen volgen. Om dit de komende periode ook te blijven borgen in het voortgezet (speciaal) 

onderwijs is in overleg met het onderwijsveld (VO-raad, PO-Raad, LAKS, Lecso, AOb, CNV 

Onderwijs, FvoV, SPV en Sectorraad Praktijkonderwijs) besloten tot aanvullende maatregelen. Deze 

maatregelen zullen ook worden opgenomen in de protocollen van de sector voor het voortgezet 

(speciaal) onderwijs.  

 

Deze aanvullende maatregelen gelden niet voor het primair onderwijs, vanwege het feit dat het 

besmettingsrisico van leerlingen in de bassischoolleeftijd aanzienlijk lager is. Dit is ook de reden 

waarom voor het primair onderwijs al een ander regime gold: zo hoeft in het primair onderwijs 

geen 1,5 meter afstand te worden gehouden tussen leerling en docent.   

 

Dringend advies voor het voortgezet (speciaal) onderwijs: gebruik mondneusmaskers1 

buiten de les 

Met ingang van maandag 5 oktober 2020 wordt het gebruik van mondneusmaskers binnen het 

schoolgebouw dringend geadviseerd in situaties waar de afstand van 1,5 meter tussen leerling en 

onderwijspersoneel niet toe te passen of te handhaven is, zoals op gangen en in aula’s. Dit geldt 

niet voor klassikale lessituaties waarin leerlingen zitten, dan kan het mondneusmasker af. Ten 

aanzien van de beroepsgerichte vakken in het vmbo en de praktijkvakken in het praktijkonderwijs 

geldt dat een mondneusmasker dringend wordt geadviseerd in specifieke lessituaties waar geen 

1,5 meter afstand is te houden tussen leerling en docent, en waarbij een mondneusmasker de 

veiligheid van de lessen niet in gevaar brengt (zoals bij lassen). 

  

Bij een deel van de leerlingen (specifieke doelgroepen) in het voortgezet speciaal onderwijs is het 

dragen van een mondneusmasker niet realistisch, ook niet wanneer de 1,5 meter afstand niet 

gehanteerd kan worden. Hierbij moet gedacht worden aan leerlingen die vanwege hun beperking 

en/of zorgbehoefte sterk afhankelijk zijn van nabijheid en/of gelaatsuitdrukkingen. Het is aan de 

schoolleiding in het voortgezet speciaal onderwijs om in overleg met de MR te bepalen voor welke 

leerlingen het dragen van een mondneusmasker reëel is. 

 

De adviezen ten aanzien van het gebruik van mondneusmaskers voor het leerlingenvervoer blijven 

ongewijzigd. Wel benadrukken wij nogmaals het strikt toepassen van de gezondheidscheck en 

hygiënemaatregelen. 

 

Als op schoolniveau het besluit plaatsvindt om het dringende advies om te zetten in een 

verplichting, wordt dit vastgesteld in het leerlingenstatuut en arbeidsvoorwaarden (maatregelen 

voor een veilige leer- en werkomgeving), waarmee de medezeggenschap moet instemmen. Bij het 

handhaven van de draagplicht van mondneusmaskers zal de school ook het belang van de 

leerplicht moeten wegen. Het is belangrijk dat de school hier een goed gesprek over voert met 

leerlingen, ouders en personeel.  

 

Extra aandacht voor de bestaande basisregels  

Bovenstaande aangepaste richtlijn laat onverlet dat de handhaving van de bestaande basisregels 

(zie Servicedocument, pag. 1) nog steeds uitermate belangrijk is. Het dringende advies t.a.v. 

mondneusmaskers is nadrukkelijk een aanvulling op deze regels en geen vervanging daarvan. 

Zoals in de hele samenleving gebeurt, zijn de afgelopen weken de basisregels ook op scholen 

verslapt, maar we roepen met klem op om deze basisregels na te leven, daarop toe te zien en daar 

personeelsleden en leerlingen op aan te spreken.  

                                                
1 Het betreft hier het gebruik van niet chirurgische mondneusmaskers.  



 

 

 

 


