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SECTORPLAN COVID19 FUNDEREND ONDERWIJS 
 
SCENARIO’S 
Het kabinet werkt met vier scenario’s op basis van het advies van de Wetenschappelijke Raad voor het 
Regeringsbeleid (WRR) en Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW) voor de 
aanpak voor de lange termijn, waarin mogelijke ontwikkelingen van het virus worden geschetst. 
Per scenario is in samenspraak met de MR vastgesteld welke maatregelen genomen 
worden. Uitgangspunt van de te nemen maatregelen is de leidraad die door de overheid wordt 
geadviseerd waarbij uitgegaan wordt van 4 scenario’s (zie bijlage). 
● In scenario donkergroen (‘verkoudheid’) ziet het kabinet geen noodzaak om specifiek voor het 
onderwijs maatregelen te nemen, anders dan de samenleving brede inzet op preventie en 
basismaatregelen omtrent hygiëne en gezondheid. 
● In scenario groen (‘griep+’) wordt van scholen verwacht dat ze extra aandacht hebben voor 
personen met een kwetsbare gezondheid. Daarnaast kunnen scholen er in dit scenario voor kiezen 
om aanvullende voorzorgsmaatregelen door te voeren. 
● Wanneer we in scenario oranje (‘continue strijd’) terechtkomen, neemt het kabinet ingrijpende 
maatregelen om verspreiding van het virus tegen te gaan en wordt ook van scholen verwacht dat 
zij voorzorgs- en contactbeperkende maatregelen nemen. 
● In scenario rood (‘worst case’) is het nodig om het aantal personen dat tegelijkertijd in de school 
aanwezig is te beperken. In dit scenario is het niet langer mogelijk om alle leerlingen volledig 
fysiek naar school te laten gaan. De scholen blijven in dit scenario open voor de helft van de 
leerlingen. 
 
PREVENTIE (SCENARIO 1 EN 2) 
Scenario 1: donkergroen 
In scenario donkergroen gelden alleen de basismaatregelen die voor de hele samenleving gelden. In 
dit scenario zijn er geen specifieke aanvullende maatregelen voor het onderwijs. 
Basismaatregelen 
Op dit moment zijn de basismaatregelen: handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog, blijf thuis 
bij klachten en doe een (zelf)test, zorg voor voldoende frisse lucht en haal tijdig een vaccin, booster- of 
herhaalprik. Voor het basisonderwijs wordt aangesloten bij de algemeen geldende basismaatregelen. 
Handenwassen : in iedere groep is voldoen desinfecterende gel aanwezig om regelmatig de 
handen te kunnen desinfecteren. 
Klachten : om te kijken welke stappen er moeten worden genomen bij klachten adviseren we om 
het stappenplan op www.mijnvraagovercorona.nl te doorlopen. 
Zelftest : voor personeelsleden zijn zelftests beschikbaar. 
Ventilatie : in onze scholen is niet overal mechanische ventilatie. In scholen waar de CO2 waardes 
boven de bovenwaarde gemeten zijn, zijn Co2 meters opgehangen. Als aanvullende maatregel zullen  
de leerkrachten regelmatig de klas ventileren door ramen op te zetten. (van de verrichte Co2 
metingen zijn rapportages beschikbaar op de scholen.) In de scholen waar mechanische ventilatie 
aanwezig is, zijn deze van voldoende kwaliteit. 
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Scenario 2: groen 
In scenario groen gelden alle maatregelen, zoals genoemd in scenario donkergroen. Daarnaast gelden 
enkele maatregelen voor het onderwijs die betrekking hebben op het zorgen voor een verantwoorde 
schoolomgeving voor mensen met een kwetsbare gezondheid. 
Extra aandacht voor personen met een kwetsbare gezondheid 
Het is van belang om rekening te houden met personen met een kwetsbare gezondheid, die meer 
risico lopen op ernstige gevolgen van een corona besmetting. 
Personeel 
De directie zorgt voor een veilige en gezonde werkplek. Bijvoorbeeld door maatregelen te nemen die 
de kans op besmetting verminderen. Indien nodig neemt de directie extra maatregelen voor 
kwetsbare werknemers.(Op de site van het RIVM staan aandachtspunten voor bescherming van 
kwetsbare medewerkers. Op onze stichtscholen is het uitgangspunt dat we de 
aandachtspunten/richtlijnen van het RIVM volgen.) Als een medewerker zich extra zorgen maakt, gaat 
de directie in gesprek met de medewerker om te kijken wat mogelijk is. Soms is maatwerk nodig, dit is 
altijd ook in overleg met de staffunctionaris P&O. Zonodig, of indien gewenst, wordt de bedrijfsarts 
om advies gevraagd.  
Leerlingen 
Bij leerlingen kan de vraag ontstaan of het voor hen verstandig is om naar school te gaan in verband 
met een kwetsbare gezondheid van zichzelf of een gezinslid. Wanneer een behandelend (kinder)arts 
adviseert om een kind niet naar school te laten gaan, ook niet met eventueel extra beschermende 
maatregelen, sluiten we aan bij de bepalingen die gelden voor leerlingen die vanwege een medische 
aandoening niet naar school kunnen gaan. De stichtscholen bieden voor deze leerlingen een 
alternatief onderwijsaanbod. In overleg met ouders/verzorgers, leerling en school wordt gekeken wat 
daarin mogelijk is. 
Wanneer leerlingen (willen) thuisblijven omwille van corona is een handelingskader opgesteld door de 
overheid. Als er een alternatief onderwijsprogramma wordt afgesproken en de leerling volgt dit niet 
dan meldt de school dit aan de leerplichtambtenaar als ongeoorloofd verzuim. 
 
INTERVENTIE (SCENARIO 3 EN 4) 
Wanneer er sprake is van een nieuwe virusopleving zullen er maatregelen getroffen moeten worden 
om het fysieke onderwijs zo verantwoord mogelijk doorgang te laten vinden. Deze interventies zullen 
aanvullend zijn op de in de vorige paragraaf beschreven. 
Scenario 3: oranje 
Standaardmaatregelen (cumulatief) 
In dit scenario is het de bedoeling onze stichtscholen zo verantwoord mogelijk open te houden. Naast 
de maatregelen in de groene scenario’s wordt van onze stichtscholen verwacht dat zij 
voorzorgsmaatregelen en contactbeperkende maatregelen treffen. 
Voorzorgsmaatregelen 
Voorzorgsmaatregelen zijn bedoeld om verspreiding van het virus in de school te voorkomen, maar 
hebben nog relatief weinig impact op de dagelijkse gang van zaken op school. Het gaat hier om: 
Mondkapjes bij verplaatsing : ouders van de leerlingen op onze stichtscholen van de groepen 6, 7 en 8 
geven wij het dringende advies om aan te sluiten bij de adviezen van het RIVM inzake het dragen van 
mondkapjes. Personeelsleden dragen mondkapjes bij verplaatsing in het gebouw.  
Looproutes: op de stichtscholen wordt gewerkt met looproutes om het aantal contactmomenten 
tussen personen te beperken. Doel is om drukte in gangen te voorkomen. 
Gespreide en/of meerdere pauzes : we werken met gespreide en/of meerdere pauzes wat het aantal 
contactmomenten beperkt tussen leerlingen en personeelsleden en helpt om drukte in de gangen en 
de personeelsruimte te voorkomen 
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Brengen en halen van de leerlingen : door de breng- en haaltijden van de leerlingen te 
verruimen komt er meer spreiding en zal het minder druk zijn in en rondom de school. Onze 
stichtscholen bepalen zelf per school hoe zij deze haal- en brengtijden verruimen. Het ene 
schoolplein/gebouw vraagt om andere maatregelen dan het andere.  
Afstand houden waar mogelijk : als mensen dicht bij elkaar zijn, kunnen zij het coronavirus 
sneller aan anderen doorgeven. Het houden van 1 ½ meter afstand is de afgelopen jaren een 
belangrijke maatregel geweest om verspreiding van het virus te voorkomen en een veilige werk- en 
leeromgeving te faciliteren. Daar komt bij dat het houden van afstand een goede mogelijkheid 
biedt om de gezondheid van kwetsbare personen te beschermen. Daar waar mogelijk wordt op onze 
stichtscholen de veilige afstandsnorm gehanteerd tussen volwassenen onderling en 
tussen volwassenen en leerlingen.  
Contactbeperkende maatregelen 
Contactbeperkende maatregelen zijn bedoeld om het aantal contacten te beperken en hebben 
daarmee onvermijdelijk impact op de dagelijkse gang van zaken in de school. 
Geen externen en ouders/verzorgers in de school 
Externen en ouders/verzorgers komen alleen in de school als het noodzakelijk is voor het primaire 
onderwijsproces of in het belang van de individuele leerling. Het is aan de directie om de 
afweging te maken wanneer dat van toepassing is. In principe wordt het contact met ouders en/of 
externen online gehouden. 
Thuiswerken door onderwijspersoneel 
In dit scenario wordt aangesloten bij het landelijk thuiswerk advies. Onderwijspersoneel dat geen les 
geeft, of anderszins in het belang van de leerling niet op school hoeft te zijn, werkt indien mogelijk 
thuis. Teambijeenkomsten vinden als het niet anders kan, online plaats.  
Alleen onderwijs gerelateerde activiteiten 
Alleen onderwijs gerelateerde activiteiten kunnen doorgaan. Het is aan de directie om een 
afweging te maken wat hieronder wordt verstaan. Alles wat normaal gesproken op school gebeurt, 
maar niet direct bijdraagt aan het primaire proces van lesgeven, zal niet meer in fysieke vorm 
doorgaan. 
Zelftesten voor leerlingen 
Leerlingen van groep 6, 7 en 8 krijgen, indien ouders dit willen, zelftesten mee naar huis.  
Schoonmaak 
De schoonmaak wordt geïntensiveerd.  
 
Scenario 4: rood1 
Als blijkt dat we te maken hebben met een virus(variant) waarbij de populatie van de scholen direct 
gevaar loopt, zoals een variant die juist kinderen/jongeren extra hard treft, dan zal het aantal 
personen dat tegelijk in de school aanwezig is aanzienlijk moeten worden beperkt. 
Het is in dit scenario niet meer mogelijk om alle leerlingen tegelijkertijd naar school te laten gaan. 
Omdat fysiek naar school gaan voor alle kinderen en jongeren heel belangrijk is, gaan in dit scenario 
alle leerlingen beurtelings naar school. Daarbij is extra aandacht voor kwetsbare groepen. 
Uitzonderingsgroepen gaan in dit scenario nog wel volledig fysiek naar school. Er wordt zoveel als 
mogelijk afstandsonderwijs gegeven aan leerlingen die niet (volledig) fysiek naar school gaan. De 
maatregelen uit scenario oranje blijven daarbij onverkort van kracht op het moment dat er sprake is 

 
1 Belangrijkste wijziging ten aanzien van vorige periodes van de pandemie is dat het kabinet besloten heeft om 
niet over te gaan tot generieke sluiting van het (primaire) onderwijs. Indien in een gemeente / wijk / school 
sprake is van oplopende besmettingen zal per school, wijk of gemeente besloten moeten worden tot 
maatregelen. Uiteraard doen directies van scholen dat in overleg met het CvB. Het CvB bepaalt of maatregelen 
per gemeente / wijk noodzakelijk zijn. 
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van volledig fysiek onderwijs. 
Indien het kabinet besluit om het rode scenario voor het basisonderwijs in werking te laten treden, 
dan geldt voor scholen dat zij uiterlijk binnen één werkweek overgaan op het onderwijs aan de helft 
van de leerlingen tegelijkertijd op school. Kunnen de scholen wel weer volledig open, dan wordt weer 
overgeschakeld naar scenario oranje. Tweewekelijks zal gemonitord worden of scholen weer volledig 
open kunnen. Het uitgangspunt is dat het basisonderwijs zo kort mogelijk in het rode scenario zit. 
 
OP DE STICHTSCHOLEN 
De helft van de leerlingen krijgt onderwijs op school en de andere helft van de leerlingen 
afstandsonderwijs. Omdat het niet verplicht is om hybride onderwijs te verzorgen (combinatie van 
gelijktijdig fysiek en digitaal onderwijs) kiezen onze scholen ervoor om de ene dag de A-stroom fysiek 
les te geven en de andere dag de B-stroom. Op dagen dat er geen fysiek onderwijs is, wordt er online 
lesgegeven. Indien dit scenario van kracht is, zal dit tijdig worden afgestemd met de BSO. 
Leerlingen die onder een uitzonderingsgroep (zie hieronder) vallen, gaan volledig naar school: 
-Onderwijsactiviteiten voor leerlingen in een kwetsbare positie (directie bepaalt dit in 
samenspraak met interne begeleiding en ouders op individuele basis) 
-Opvang van leerlingen met in ieder geval één ouder/verzorger in een cruciaal beroep (dit conform de 
voorschriften van de overheid). 
Onderwijsassistenten en vakleerkrachten 
In scenario vier worden onderwijsassistenten gekoppeld aan een vaste groep om daarmee 
kruisbesmetting te voorkomen. Voor de vakleerkrachten geldt dat we op dat moment kijken hoe we 
een veilige en zinvolle invulling kunnen geven aan hun werkzaamheden. 
Intensivering aandacht voor sociale functie van het onderwijs  
In dit scenario is extra aandacht nodig voor de sociale functie van het onderwijs. Scholen wordt 
daarom in dit scenario gevraagd welke activiteiten ze ondernemen om aandacht te besteden aan de 
executieve functies en het sociaal-emotioneel welbevinden van hun leerlingen. 
  
Op onze scholen is er extra aandacht voor het bevorderen van een positieve ontwikkeling van sociale 
en emotionele competenties en het voorkomen en/of verminderen van problemen op het 
intrapersoonlijke domein (hoe zien leerlingen zichzelf ) en het interpersoonlijke domein (hoe gaan 
leerlingen met elkaar om) bij kinderen en jongeren. Onder het intrapersoonlijke domein valt o.a: 
psychologisch welbevinden, seksuele autonomie, internaliserend gedrag, depressieve gevoelens. 
Onder het interpersoonlijke domein valt onder andere het verminderen of voorkomen van agressie, 
seksueel grensoverschrijdend gedrag, pesten en gepest worden. 
Dit gebeurt door aandacht te geven aan sociale vaardigheden samen met leeftijdgenoten, veelal in 
een schoolse setting waarbij in het algemeen alle leerlingen worden betrokken.  


