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Aan:  besturen (v)so, sbo en directies scholen voor (v)so, sbo  

 

Datum: 3 februari 2021     

 

Betreft: Infobrief 13: Heropening so en sbo 

Beste collega’s, 

Aangezien iedere persconferentie (en zeker wanneer het over het onderwijs gaat) van onze minister 

president vrijwel voortdurend voorafgegaan wordt door voortijdig uitlekken, premature uitspraken van 

lijsttrekkers en speculaties, met chaos en onduidelijkheden tot gevolg, hebben we gemeend de nieuwe 

situatie voor jullie samen te vatten en tevens te voorzien van een nadere duiding. 

Wij menen die duiding te kunnen geven, aangezien wij bij vrijwel alle gesprekken tussen de veldpartijen en 

OCW betrokken zijn. Wellicht goed om daar iets over te zeggen. Deze gesprekken vinden zeer frequent plaats, 

in ieder geval structureel 3x per week, maar op sommige dagen (bijvoorbeeld direct vóór of na een 

persconferentie) kan het ook zomaar zijn dat we drie keer op één dag elkaar ontmoeten.  

Het gaat dan om enerzijds de beleidsambtenaren van OCW of minister Slob, anderzijds de partijen die met 

het onderwerp kinderen, onderwijs, opvang en corona te maken hebben. Dat zijn niet alleen wij als 

Sectorraad GO, maar ook de andere onderwijsraden en een breed geschakeerd gezelschap: vakbonden, 

ouderorganisaties, Lerarencollectief, organisaties voor de kinderopvang, organisaties voor het bso, etc. etc. 

Aan OCW dan de schone taak om van al deze meningen én belangen wat te maken.  

Wat wij als Sectorraad GO altijd centraal stellen is ons uitgangspunt dat we ook in onze Infobrief 1 al 

beschreven: wij vertalen de boodschap van een eindverantwoordelijke autoriteit (dus het Kabinet) naar onze 

leden. We geven daar geen eigen interpretaties aan, maar richten ons op de boodschap. Daar mag geen licht 

tussen zitten qua duidelijkheid, noch moet de veiligheid en gezondheid van leerlingen en 

onderwijspersoneel in het geding zijn. Hebben we daar twijfels over, dan brengen we dat bij de overleggen 

in.  

De laatste tijd komen deze uitgangspunten steeds regelmatiger onder druk te staan. Dat betekent voor ons 

dat wij bijvoorbeeld sterk ingezet hebben op het onderwijspersoneel: wij zijn van mening dat zij, al langere 

tijd in de frontlinie staande, voorrang zouden moeten krijgen in het vaccinatieprogramma. Daarnaast 

‘drukken’ wij iedere keer weer op het belang van sneltesten: regel dat voor het gespecialiseerd onderwijs! 

Maar we weten allen: je wordt niet direct op je wenken bediend. We blijven daar echter de druk op houden. 

 

Opening scholen voor basis-, speciaal basis- en speciaal onderwijs 

In de snelheid die gepaard ging met het plan om het basis-, speciaal basis- en speciaal onderwijs op 8 

februari weer te openen, is onder hoge druk een aantal ondersteunende documenten het land ingestuurd. 

Wij lopen de belangrijkste even met jullie langs en geven waar nodig toelichtend commentaar op de meest in 

het oog springende maatregelen. De protocollen, die samengesteld worden door de PO-raad, ontbreken in 

deze Infobrief, aangezien de eindversie bij het schrijven van deze brief nog niet compleet en met ons 

afgestemd was.  

 

Vandaag, op 3 februari, verschenen de volgende documenten: 

 

1. Brief van minister Slob aan het onderwijspersoneel 

De minister heeft op woensdag 3 februari een brief naar alle leraren, onderwijsondersteuners, 

schoolleiders, en bestuurders van scholen voor het basis-, speciaal basis- en speciaal onderwijs 
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laten uitgaan, waarin hij niet alleen nadere uitleg geeft over de achtergronden van het besluit, maar 

ook begrip toont voor de zorg onder het onderwijspersoneel én hen een hart onder de riem steekt. 

Deze brief vind je op onze site. 

 

2. Generiek kader voor RIVM 

Tekst die ook op 3 februari opgesteld is voor m.n. de GGD’s. Op zich interessant om kennis van te 

nemen https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/kaders-coronamaatregelen/kinderopvang-

scholen , maar meer als achtergrondinformatie. 

 

3. Het Servicedocument van OCW 

Het belangrijkste document om kennis van te nemen is het Servicedocument. In een 

Servicedocument benoemt OCW de nieuwste besluiten en de consequenties daarvan. Dit keer heeft 

OCW het Servicedocument met productiedatum 23 januari uitgebracht PLUS een extra toevoeging 

daarop, genaamd ‘Aanvullende maatregelen bij heropening basisonderwijs en speciaal 

(basis)onderwijs’, gedateerd 3 februari 2021. Dit document maakt dus onderdeel uit van het 

Servicedocument 23 januari. Hierin staan de belangrijkste aanvullende maatregelen die betrekking 

hebben op de heropening van de scholen voor het basis-, speciaal basis- en speciaal onderwijs. We 

noemen de belangrijkste daarvan eventueel voorzien van een nadere duiding onzerzijds. Uiteraard 

zijn het Servicedocument + aanvulling ook op onze website <hier te vinden> te vinden. 

 

Hoofdpunten uit de aanvullende regelingen:  

• het basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs gaat weer open voor alle leerlingen vanaf 

maandag 8 februari.  

Het gaat wat het gespecialiseerd onderwijs betreft dus uitsluitend over het so en sbo dat weer open 

mag. Het vo én het vso verzorgen tot nader order uitsluitend afstandsonderwijs, UITGEZONDERD 

voor de examenkandidaten, leerlingen die grotendeels praktijkgerichte vakken volgen én de 

kwetsbare leerlingen (dat wat hierover in het servicedocument versie 23 januari staat blijft leidend): 

voor hen zijn zij open en daarin verandert dus in feite niets vergeleken met de huidige situatie. We 

hebben gisteren dit nog een keer nagevraagd (omdat er vragen kwamen) en van OCW een verificatie 

gehad.  

  

• nieuw is dat de maatregelen drie gradaties kennen: 

o wettelijk verplicht: maatregelen die al wettelijk verplicht waren, scholen moeten 

deze maatregelen onder alle omstandigheden opvolgen;  

o noodzakelijke maatregel: maatregelen die zijn gebaseerd op de nadere bepalingen in 

het generiek kader dat het RIVM op heeft gesteld. Scholen moeten deze maatregelen 

onder alle omstandigheden opvolgen;  

o dringend advies: maatregelen die niet verplicht zijn en niet in alle situaties haalbaar 

zullen zijn. OCW verwacht dat scholen deze maatregelen zo goed mogelijk invoeren, 

rekening houdend met hun eigen context. 

 

• personeel en leerlingen hoeven geen 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Ook leerlingen 

hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden, maar personeel onderling wel, óók in 

pauzes; 

 

• aangescherpt wordt de regel voor het onderwijspersoneel om binnen de school uitsluitend met 

onderwijs- en onderwijsondersteunende activiteiten bezig te zijn. 

De praktijk leert dat er op veel scholen nog teamvergaderingen, bijeenkomsten, studiedagen, 

etc. binnen het gebouw gehouden worden. Dit wordt als zeer ongewenst geacht. Deze regel valt 

in de categorie noodzakelijke maatregelen. 

 

• hoewel niet door het OMT geadviseerd, geeft OCW als dringend advies mee dat in de groepen 7 

en 8 óf in andere groepen waar sprake is van een intensief volwassene-kind contact, een face-

shield of neusmondkapje gedragen kan worden. 

https://gespecialiseerdonderwijs.nl/wp-content/uploads/2021/02/Brief-minister-Slob-aan-het-onderwijs-over-de-heropening-van-scholen-3-februari-2021.pdf
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/kaders-coronamaatregelen/kinderopvang-scholen
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/kaders-coronamaatregelen/kinderopvang-scholen
https://gespecialiseerdonderwijs.nl/nieuws/servicedocument-voor-schoolbesturen-funderend-onderwijs-coronavirus-covid-19-versie-23-januari-en-aanvulling-3-februari/
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Zeker in het speciaal onderwijs, waar leerlingen geholpen moeten worden met toiletgang, 

verschonen, eten, etc. speelt dat intensieve contact natuurlijk. Veel scholen hebben betreffende 

medewerkers al van beschermend materiaal voorzien, OCW adviseert dit nog eens nadrukkelijk. 

 

• onder het kopje ‘Reisbewegingen’ op pagina 3 lezen we als noodzakelijke maatregel ‘om 

contactmomenten te beperken, gelden gespreide begin-, pauze- en eindtijden.  

Deze maatregel is uiteraard niet mogelijk voor leerlingen die gebruik moeten maken van 

aangepast taxi-vervoer. Voor hen blijven de regels die gelden m.b.t. het aangepast vervoer van 

kracht. 

 

• nieuw is de term ‘cohortering’ (punt 3 op pagina 3) in de maatregelen: het zoveel mogelijk in 

kleine eenheden (subgroepen) werken. 

Een poging om een eventuele uitgebreide besmetting te voorkomen en die besmettingen te 

beperken door in kleinere subgroepjes te gaan werken. Voor zover dat al niet gebeurd binnen 

het gespecialiseerd onderwijs (waar groepen per definitie al kleiner zijn dan in het reguliere 

basisonderwijs), is hierover ook opgemerkt dat men niet aan het onmogelijke gehouden wordt: 

is dit niet te realiseren omdat je daarvoor geen ruimte hebt binnen de school, dan is dat 

jammer, maar géén reden om niet open te gaan! 

 

• de kern van de nieuwe regelingen betreffen eigenlijk hetgeen op pagina 4 in de hoofdstukjes 4 

(testen/sneltesten) en 5 (quarantaine afspraken) beschreven staan. Wij adviseren hier goed 

kennis van te nemen.  

M.b.t. het testen is het van belang om te weten dat ook nu al het onderwijspersoneel voorrang 

krijgt bij het testen. Waar wij erg voor gepleit hebben en nog steeds voor pleiten is het inzetten 

van sneltesten voor het schoolpersoneel, zodat zij zo snel mogelijk weten of zij besmet zijn of 

niet. Wij vinden deze vraag passen bij het beeld dat veel collega’s in het gespecialiseerd 

onderwijs al vanaf het begin van deze crisis ‘gewoon’ met leerlingen aan het werk zijn en daar 

mag naar onze mening ook wel eens keer wat tegenover staan. Inmiddels zijn er zowel voor het 

v(s)o als ook voor het bao en s(b)o een aantal pilots gestart met sneltesten. Niet genoeg, 

volgens ons. De toezegging van OCW op dit vlak is om razendsnel op te schalen, waarbij onze 

vraag om het gespecialiseerd onderwijs hierin te prioriteren onverkort gesteld blijft worden. Tot 

slot: leerlingen kunnen en mogen NOOIT zonder toestemming van hun ouders getest worden. 

 

Met de quarantaineregels kunnen de scholen die verbonden zijn aan gesloten jeugdinstellingen slecht uit de 

voeten: wanneer er een besmette leerlingengroep naar huis moet, dan is dat ‘thuis’ voor hen de woongroep. 

In de praktijk worden hierover al mooie praktische afspraken gemaakt tussen onderwijs en zorg. Heb je 

behoefte om te weten hoe andere collega’s dat aanpakken, neem dan contact met ons op, dan zorgen wij 

voor de verbinding. 

 

Tenslotte attendeert OCW de scholen in een ‘noodzakelijke maatregel’ er nog eens op om voorbereid te zijn 

op besmettingssituaties door in feite draaiboeken klaar te hebben liggen. Hierin kan aandacht besteed 

worden aan de communicatie naar ouders en leerlingen, hoe het onderwijsaanbod en afstandsonderwijs 

geregeld gaat worden, hoe de afstemming met bestuur, eventueel nabije scholen (b.v. zelfde gebouw) en 

gemeente eruit gaat zien en hoe je opstartstrategie voor fysiek onderwijs na een quarantaineperiode vorm 

gegeven wordt.  

 

Tot slot 

Ook deze keer benadrukken we nog eens hetgeen minister Slob ook m.b.t. deze nieuwe regels uitsprak: 

hoewel iedereen hoopt dat zoveel mogelijk leerlingen weer naar school toe kunnen gaan, zullen scholen niet 

aan het onmogelijke gehouden worden. Inspectie en leerplicht zullen dan ook in die lijn handelen. Hij 

onderschreef nog eens uit te gaan van de professionaliteit van de schoolbesturen en schoolleiders. M.a.w.: 

de scholen maken hun afwegingen. Uiteraard zijn wij het hier volledig mee eens, maar we moeten ons als 

gespecialiseerd onderwijs daarbij tevens continu realiseren dat daarmee een grote verantwoordelijkheid op 
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onze schouders rust en je welk besluit dan ook onderbouwd moet kunnen beargumenteren naar Inspectie, 

ouders en vooral naar de leerlingen!  

 

Heb je over de regels nog vragen of opmerkingen: op onze site kun je al je reacties kwijt; daarnaast kun je ons 

altijd bellen of mailen, we helpen je graag! Heel veel succes weer met jullie activiteiten,  

 

met vriendelijke groet, 

namens het bestuur van het Gespecialiseerd Onderwijs, 

 

Wim Ludeke  


