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Besturen (v)so en sbo & directies scholen voor (v)so en sbo
Reactie gespecialiseerd onderwijs op Kabinetsbesluit heropening scholen
22 april 2020

Beste collega’s,
De kogel is door de kerk: het Kabinet heeft op advies van het Outbreak Management Team (OMT),
de raden en andere relevante partijen een besluit genomen over de heropening van het onderwijs. In
deze brief informeren wij jullie graag over wat daarover is afgesproken en wat onze daarop is.
Afspraken
Die zullen inmiddels bekend zijn, maar we zetten de belangrijkste zaken nog even op een rijtje en
beperken ons daarbij uitsluitend tot de afspraken over het gespecialiseerd onderwijs, het sbo, het so
en het vso:
•

Alle kinderen in het speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs gaan vanaf 11 mei weer volledig
naar school. Leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs gaan, analoog aan de afspraken voor
vo-leerlingen, nu nog niet, maar op 1 juni naar school.
Reactie:
Onze vso-leerlingen starten dus later. Let wel: regel je nu al noodopvang voor hen omdat het thuis
niet meer gaat, dan blijf je die leerlingen ook nu opvangen.
Uiteraard hebben wij contact gehad over het onderscheid dat gemaakt is tussen het
basisonderwijs enerzijds en het gespecialiseerd onderwijs anderzijds. De gefaseerde aanloop voor
het basisonderwijs zou ook voor het gespecialiseerd onderwijs wellicht aantrekkelijk geweest zijn.
De achterliggende reden voor OCW is tweeledig. De belangrijkste reden is dat het om de meest
kwetsbare leerlingen in Nederland gaat en dat die de grootste behoefte hebben om weer zo snel
mogelijk naar school te kunnen. In dit argument kunnen wij ons goed vinden. Het tweede
argument vinden we minder sterk. Die is namelijk dat de groepsgrootte in het gespecialiseerd
onderwijs kleiner is dan die in het reguliere en dat past in het beleid dat men nog voorzichtig is
met het aantal kinderen binnen een school.
Toch kunnen we ons voorstellen dat er situaties zijn die het volledig open stellen van de school
voor fysiek onderwijs aan alle leerlingen, lastig maken. Onvoldoende personeel kan zo’n situatie
zijn en waarvoor een gefaseerde opening met b.v. een combinatie fysiek en afstandsonderwijs een
oplossing biedt. Overleg hierover met de minister en OCW heeft geleid tot de volgende
benadering: uitgangspunt is dat we op 11 mei open zijn voor alle leerlingen. Is er echter sprake van
een situatie waarin dit echt onmogelijk is en waarin je een aangepast traject moet lopen, dan zal
OCW hier niet voor gaan liggen. “Wij willen niet het onmogelijke vragen van scholen” was de
reactie van de minister op onze vraag. Let wel: het moet dan wel gaan om uitzonderlijke situaties.
Daarnaast hebben we vragen uit het veld gekregen over het sbo: is dat gehouden aan de regels
voor het reguliere bao of aan die van het so? Dat laatste is het geval: het gaat over het so, het sbo
en het vso.
Een laatste reactie onzerzijds m.b.t. het besluit betreft het schoolvervoer. OCW gaat ervan uit dat
het schoolvervoer weer op de ‘normale’ manier kan verlopen. Wij hebben er bij OCW op
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aangedrongen toch de mogelijkheden te onderzoeken of daar op regionaal niveau niet een
centraal meldpunt voor het vervoer zou kunnen komen. Hiermee zouden de scholen wellicht
ontzorgd kunnen worden door het contact met de vervoerders vanuit dat centrale punt te laten
regelen wanneer er afwijkende programma’s geboden worden. Scholen hoeven dan niet over
iedere leerling met schoolvervoerders te dealen. OCW is hierover in contact met de Vereniging
Nederlandse Gemeente (VNG).
•

OCW heeft de partijen gevraagd om met protocollen te komen, die een houvast kunnen bieden
voor de scholen: hoe te handelen. Daarin staan bijvoorbeeld de hygiëne-eisen, benutting van het
gebouw, etc. In samenspraak met de PO-Raad hebben we input gegeven, hetgeen geresulteerd
heeft in een so-sbo protocol; hier kunt u het protocol vinden. https://www.lecso.nl/file/60988.
Let wel deze kan aangepast worden!
Reactie:
In dit protocol zijn voor een belangrijk deel de RIVM-richtlijnen als uitgangspunt genomen, wij
hebben op onderdelen onderwerpen toegevoegd die specifiek voor het gespecialiseerd onderwijs
van toepassing zijn. Overigens: het protocol zal ongetwijfeld niet op alle terreinen volledig sluitend
zijn. Daar waar je dat tegenkomt is vaak jullie gezonde verstand een goede raadgever, als je maar
binnen de RIVM-kaders blijft. Bij de invulling van het protocol zijn onze eerder geformuleerde
randvoorwaarden steeds het uitgangspunt geweest: bij het onderdeeltje 1,5 m afstand gaan we
daar nog iets verder op in. Ook zal steeds door ons, mede gevoed door input van onze leden, we
kritisch zaken blijven volgen.

•

Noodopvang voor kinderen van ouders in vitale beroepen gaat ook na 11 mei door en heeft
prioriteit. Er is maatwerk mogelijk in het zoeken naar oplossingen door onderwijs en kinderopvang
en de gemeente heeft daarin een regierol.
Reactie:
Ook wij, werkzaam in het onderwijs, vallen onder de cruciale beroepen. Dat betekent dus dat de
kinderen van onze medewerkers recht hebben op noodopvang.

•

De leerlingen hoeven geen 1,5 meter afstand van elkaar te houden.
Reactie:
Dit was één van onze randvoorwaarden: wees duidelijk. Die duidelijkheid is dus gegeven: gezien de
ervaringen in zowel Nederland als daarbuiten concludeert het OMT dat kinderen in deze leeftijd
een zeer beperkte besmettingsbron zijn, zowel voor leeftijdgenootjes als voor volwassenen. Toch
geven we in de protocollen aan geen onnodige ‘massa’ te creëren. Vandaar de adviezen in het
protocol om daar waar mogelijk looproutes te creëren, afspraken te maken over halen en brengen
van leerlingen, verschillende ingangen als dat kan, etc.
Voor extra kwetsbare leerlingen waarvoor elke besmetting door een virus (of anders) gevaarlijk
kan zijn moet een medicus geraadpleegd worden en een uitspraak doen of het bovenstaande ook
van toepassing is. In het algemeen geldt steeds dat leerlingen met klachten in relatie met het
Corona virus thuis blijven.

•

Het personeel in de school houdt wel 1,5 meter afstand van elkaar en houdt zoveel mogelijk 1,5
meter afstand van de leerlingen.
Reactie:
Een zeer cruciaal punt, ook in onze randvoorwaarden: wat zijn de risico’s, temeer daar zeker in het
gespecialiseerd onderwijs niet altijd die afstand te garanderen is. Daar waar het gaat om
besmettingsrisico’s geeft het OMT aan dat het m.n. de volwassenen zijn die de mogelijke
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overbrengers zijn. Afstand tot elkaar is al lastig wanneer je met meerdere mensen op een groep
staat, maar dat is nog te regelen. Afstand tot de leerlingen wordt al een stuk lastiger en is in een
aantal situaties zelfs onvermijdelijk.
In het protocol hebben we die situaties benoemd: wanneer er sprake is van medische handelingen
bij een leerling, ADL-ondersteuning én het begrenzen van leerlingen, is nabijheid van soms
meerdere volwassenen niet te voorkomen. Vervolgens wordt in het protocol aangegeven dat bij
medische handelingen en ADL-ondersteuning persoonlijke beschermingsmiddelen (handschoenen,
mondkapjes) gedragen moeten worden. Wij zijn intensief in overleg met OCW over de wijze
waarop de scholen over die beschermingsmiddelen kunnen beschikken: het lijkt ons niet de
bedoeling dat iedere school nu op jacht zou moeten naar beschermingsmiddelen. OCW is nu druk
aan de gang om hier uitsluitsel over te kunnen geven.
Voor leerlingen die begrensd moeten worden, hebben we geen 100% sluitende oplossing. In het
protocol geven wij aan dat wij, afhankelijk van de frequentie van dit soort incidenten, de
professionals in de scholen volledig kunnen toevertrouwen hoe hierin te handelen. Wij horen als
LECSO en SBOwerkverband in die situaties daar graag meer over van jullie.
•
•
•
•

Personeelsleden met Corona virus gerelateerde klachten blijven thuis.
Medewerkers die kampen met griepachtige klachten blijven thuis en kunnen worden getest op
het coronavirus.
Medewerkers die behoren tot de risicogroep werken vanuit thuis; voor meer informatie
zie link (richtlijnen RIVM)
Medewerkers die vanwege een kwetsbaar gezinslid niet kunnen of ‘durven’ werken,
bespreken met hun schoolleider of het schoolbestuur wat haalbaar is, hetzelfde geldt voor
leerlingen.

Reactie:
Dit spreekt voor zich en sluit aan op onze randvoorwaarden: de gezondheid van eenieder staat
centraal.
Afrondend
Wij hopen jullie met bovenstaande voorlopig weer voldoende te hebben geïnformeerd. Deze brief en
het protocol is ook terug te vinden op onze website. Daar vind je ook een lijst met reeds gestelde
vragen uit het veld: vragen die wij, wanneer we het antwoord niet direct zelf weten, weer in kunnen
brengen bij OCW. Schroom ook niet om ons bij vragen te bellen: wij zijn er voor jullie.
Wij wensen jullie weer veel sterkte de komende periode, waarin de meivakantie er voor jullie
waarschijnlijk wat anders uit komt te zien dan gewend en gewenst!

Met vriendelijke groet,

Hinderijke Willemse, voorzitter SBOwerkverband
Wim Ludeke, voorzitter LECSO
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