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IS JOUW SCHOOL KLAAR VOOR 1,5 METER ONDERWIJS? 
Het houdt ons allemaal bezig, de coronamaatregelen. Wat mag wel en 
wat niet en hoe  zorg je als onderwijsinstelling voor anderhalve meter 
onderwijs. Hoe hebben scholen zich voorbereid en wat zijn belangrijke 
pijlers om rekening mee te houden?  
 
In deze whitepaper hebben we de belangrijkste punten op een rij gezet. 
Waar moet je rekening mee houden, wat kun je doen en aan welke 
protocollen we ons dienen te houden. 
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NOTA BENE 
Ondanks dat deze whitepaper met de grootste zorg is samengesteld 
behouden wij ons op eventuele onjuistheden. 

 
 
 
  



1. WAT DIENT DE SCHOOL TE FACILITEREN? 
Luchtventilatie is belangrijk 
Goed ventileren is op veel Nederlandse scholen een uitdaging. Om de 
ventilatie écht op orde te krijgen zijn in veel scholen structurele 
maatregelen nodig. Toch is het met simpele maatregelen, waarmee 
scholen zelf aan de slag kunnen gaan, de al aanwezige ventilatie in 
schoolgebouwen op korte termijn te verbeteren. Ook met wat 
aandacht voor het sanitair denken wij dat het besmettingsrisico verder 
kan worden verkleind. 
 
Om de ventilatie in de school op de korte termijn te optimaliseren 
gelden de volgende adviezen: 
 
 Check voor de scholen weer open gaan of de ventilatie van 

klaslokalen in orde is. Controleer of ramen en roosters open kunnen. 
Maak gevelroosters schoon. Laat de werking van mechanische 
ventilatiesystemen door de onderhoudsinstallateur controleren. 

 
 Gebruik in de lokalen een CO2-meter met stoplichtindicator, in elk 

geval de lokalen waar de ventilatie afhankelijk is van het openen van 
ramen en/of roosters. Hiermee wordt zichtbaar gemaakt wanneer 
extra ramen geopend moeten worden voor extra ventilatie. 

 
 Controleer bedrijfstijden van mechanische ventilatiesystemen en stel 

systemen in op maximale ventilatie overdag. Zorg ervoor dat er 
continu enige ventilatie is in het gebouw (ook ‘s nachts). Laat 
toiletafzuiging 24 uur per dag draaien. 
 

 
 Laat de regelinstellingen van eventueel aanwezige CO2-gestuurde 

ventilatiesystemen aanpassen. Bij deze systemen wordt de 
hoeveelheid luchtverversing automatisch verlaagd bij een lagere 
bezetting om energie te besparen. Om het risico op overdracht van 
infectieziekten te verminderen is het nu wenselijk dat, ook al is 
maar de helft van de leerlingen aanwezig, voluit wordt 
geventileerd. 
 

 Geef leerkrachten instructies over het gebruik van de 
ventilatievoorzieningen. Zet ramen en gevelroosters zo veel 
mogelijk open tijdens lestijd. Lucht tijdens pauzes extra. 
 

Filters vaker vervangen? Extra koelen of bevochtigen? Dit is niet nodig 
om besmettingsrisico’s te verkleinen. Focus op zaken die er echt toe 
doen. 
 
Looproutes 
Op alle scholen zijn vaste looproutes uitgezet. Per locatie is de uitdaging 
om ‘veilige’ looproutes uit te kunnen zetten anders. Zo ook de 
communicatie hierover. Middels nieuwsbrieven wordt er 
gecommuniceerd vanuit de scholen naar leerlingen, studenten en 
ouders welke maatregelen de school heeft genomen zo ook dat er 
looproutes zijn uitgezet. Sommige scholen zoals OSG de Hogeberg in 
Den Burg heeft een leuke YouTube video online gezet met de 
looproutes. 
 

 
 

 
  

2 

Whitepaper: Klaar voor 1,5 meter onderwijs 



Hygiëne 
Los van de persoonlijke hygiëne die leerlingen, studenten en docenten 
in acht moeten houden zoals regelmatig handig wassen, niezen in de 
ellenboog en het gebruiken van papieren zakdoekjes. Kun je als school 
ook extra hygiëne maatregelen uitvoeren voor wat betreft het sanitair. 
 
Aandachtspunten voor het sanitair (kranen, toiletten, riolering): 

 
 Spoel alle toiletten, kranen en douches even door. Watertappunten 

zijn vaak langere tijd niet gebruikt, waardoor het water dat nog in 
de leidingen zat van minder goede kwaliteit kan zijn. 
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 Controleer of alle toiletruimten zijn voorzien van werkende kranen 

(met zeepdispensers en papieren handdoekjes) of zorg voor 
andere voorzieningen om handen te kunnen reinigen na 
toiletgebruik. 

 
 Vervang veelgebruikte kranen eventueel door kranen met een 

sensor, zodat deze kunnen worden gebruikt zonder ze aan te raken. 
En geef de instructie om bij het doorspoelen van de toiletten het 
deksel te sluiten. 

 
 Vul schrobputjes om er zeker van te zijn dat er geen open 

verbinding is met het riool. Giet eventueel een kopje slaolie na. Dit 
zorgt ervoor dat het waterslot minder snel weer verdampt. 

 
 
 
 
 
 
 
 



2. PROTOCOL VOOR HET VO 
Scholen in het voortgezet (speciaal) onderwijs gaan na de 
zomervakantie weer helemaal open. Vanaf 1 juli hoeven leerlingen op 
het voortgezet (speciaal) onderwijs onderling geen afstand meer te 
houden. Leerlingen en onderwijspersoneel houden nog wel 1,5 meter 
afstand.  
 
In het Protocol van de sociale partners:  Volledig openen voortgezet 
onderwijs opgesteld door de Aob, CNV Onderwijs, FvOv en VO-raad 
staan alle richtlijnen voor wat betreft het veilig openen van het 
voortgezet onderwijs.  

 
Wil je meer informatie over respectievelijk het beroepsgerichte vmbo 
en het praktijkonderwijs? Raadpleeg dan het servicedocument van De 
Stichting Platforms VMBO of het servicedocument van de Sectorraad 
Praktijkonderwijs.  
 

3. PROTOCOL VOOR HET MBO 
In het nieuwe studiejaar zijn er weer meer onderwijsactiviteiten op 
mbo-scholen. Sinds 15 juni was dit al het geval voor praktijkonderwijs, 
toetsing en begeleiding van kwetsbare studenten. Maar na de 
zomervakantie mogen er ook andere onderwijsactiviteiten plaats 
vinden op locatie. 
 
Lessen en colleges worden gespreid over de week en de dag, zodat 
studenten gespreid kunnen reizen van en naar de instelling. Er moet 1,5 
meter afstand worden gehouden tussen studenten onderling en tussen 
studenten en onderwijspersoneel.   
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Er is geen sprake meer van een tijdslot, echter gelden er wel nieuwe 
afspraken over het roosteren van de onderwijsactiviteiten.  
 
Er wordt vooral veel aandachtgegeven aan de eerstejaars gegeven 
waarvoor men een goede start wil creëren. Niet alleen voor de binding 
met de school, maar ook het leren kennen van je studiegenoten en de 
docent en mentor is belangrijk om het school goed te starten maar ook 
de basis om het schooljaar succesvol te doorlopen. Voor de latere jaars 
studenten wordt vooral onderwijs op afstand gegeven. Hoewel voor de 
zomervakantie al veel ervaringen zijn opgedaan neemt de druk om 
kwaliteit te leveren en blijven  leveren toe.  
 
Dit vraagt niet alleen dat scholen het onderwijs goed blijven faciliteren 
maar ook de onderwijskwaliteit borgen. Een cruciale factor hierbij zijn 
de docenten die zich hierop blijven ontwikkelen en trainen. Het vraagt 
andere competenties van de docenten en hoewel veel docenten 
verlangen naar volledig voor de klas, is dit een gepasseerd station en 
breekt er een nieuw onderwijstijdperk aan. 

SCHOLEN MOETEN ZICH HOUDEN AAN DE VOLGENDE 
REGELS 
 Strikte hygiënemaatregelen van het RIVM 
 Besmettingsgevallen melden bij de GGD 
 Het beperken van het aantal contacten door bijvoorbeeld 

gespreide pauzes en begintijden 
 Goede check of kinderen corona gerelateerde klachten hebben 

zodat ze dan thuis blijven 

https://www.aob.nl/wp-content/uploads/2020/06/Protocol-Volledig-openen-VO.pdf
https://www.aob.nl/wp-content/uploads/2020/06/Protocol-Volledig-openen-VO.pdf
https://www.platformsvmbo.nl/wp-content/uploads/2020/07/Protocol-Volledig-openen-VO-20200630-versie-def.pdf
https://www.platformsvmbo.nl/wp-content/uploads/2020/07/Protocol-Volledig-openen-VO-20200630-versie-def.pdf
https://www.platformsvmbo.nl/wp-content/uploads/2020/07/Protocol-Volledig-openen-VO-20200630-versie-def.pdf
https://www.platformsvmbo.nl/wp-content/uploads/2020/07/Protocol-Volledig-openen-VO-20200630-versie-def.pdf
https://www.platformsvmbo.nl/wp-content/uploads/2020/07/Protocol-Volledig-openen-VO-20200630-versie-def.pdf
https://www.platformsvmbo.nl/wp-content/uploads/2020/07/Protocol-Volledig-openen-VO-20200630-versie-def.pdf
https://www.platformsvmbo.nl/wp-content/uploads/2020/07/Protocol-Volledig-openen-VO-20200630-versie-def.pdf
https://www.platformsvmbo.nl/wp-content/uploads/2020/07/Protocol-Volledig-openen-VO-20200630-versie-def.pdf
https://www.platformsvmbo.nl/wp-content/uploads/2020/07/Protocol-Volledig-openen-VO-20200630-versie-def.pdf
https://www.platformsvmbo.nl/wp-content/uploads/2020/07/Protocol-Volledig-openen-VO-20200630-versie-def.pdf
https://www.platformsvmbo.nl/wp-content/uploads/2020/07/Protocol-Volledig-openen-VO-20200630-versie-def.pdf
https://www.praktijkonderwijs.nl/bericht/servicedocumenten-volledige-opening-praktijkonderwijs
https://www.praktijkonderwijs.nl/bericht/servicedocumenten-volledige-opening-praktijkonderwijs
https://www.praktijkonderwijs.nl/bericht/servicedocumenten-volledige-opening-praktijkonderwijs
https://www.praktijkonderwijs.nl/bericht/servicedocumenten-volledige-opening-praktijkonderwijs
https://www.praktijkonderwijs.nl/bericht/servicedocumenten-volledige-opening-praktijkonderwijs
https://www.praktijkonderwijs.nl/bericht/servicedocumenten-volledige-opening-praktijkonderwijs
https://www.praktijkonderwijs.nl/bericht/servicedocumenten-volledige-opening-praktijkonderwijs
https://www.praktijkonderwijs.nl/bericht/servicedocumenten-volledige-opening-praktijkonderwijs
https://www.praktijkonderwijs.nl/bericht/servicedocumenten-volledige-opening-praktijkonderwijs
https://www.praktijkonderwijs.nl/bericht/servicedocumenten-volledige-opening-praktijkonderwijs
https://www.praktijkonderwijs.nl/bericht/servicedocumenten-volledige-opening-praktijkonderwijs


Praktische tips en richtlijnen mbo 
Via verschillende platforms van de MBO Raad en saMBO-ICT worden 
tips uitgewisseld over hoe het onderwijs en examinering op een veilige 
en verantwoorde wijze georganiseerd kan worden. Onderstaand de tips 
en richtlijnen voor u opgesomd. Uiteraard zijn de richtlijnen van het 
RIVM/GGD leidend.    
  
 Ontsmettingspompjes bij de ingang die iedereen bij binnenkomst 

verplicht dient te gebruiken (onder toezicht van de conciërges) 
 Verspreide start- en eindtijden van de lesdagen 
 Verspreide pauzemomenten 
 Studenten pauzeren in het lokaal 
 Docenten wisselen van lokaal in plaats van de studenten 
 Maximaal 10 – 12 studenten in lokaal (afhankelijk van lokaalgrootte) 

per keer 
 Ingang en uitgang van het gebouw scheiden 
 Goede bewegwijzering in de school 
 Verblijfverbod op het schoolplein 
 Studenten niet iedere dag naar school, maar door spreiding dat 

iedere student in ieder geval minimaal 1x per week naar school kan 
komen 

 Samenstelling studentengroepen niet wijzigen 
 Plexiglas-dividers tussen de tafels 

 
Meer informatie vind je ook in: Richtlijnen voor opening mbo-scholen 
per 15 juni.  en het Servicedocument voor schoolbesturen funderend 
onderwijs coronavirus COVID-19. 
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4. HOE DOEN COLLEGA’S DIT? 
Hoe scholen zich voorbereiden en welke maatregelen er uit uiteindelijk 
genomen worden is aan het bestuur van de school. Wat echter bij elke 
school voorop staat is de veiligheid van haar leerlingen, studenten en 
docenten. Ze begrijpen heel goed dat nieuwe uitbraakgevallen van 
corona op diverse plaatsen in het land voor onzekerheid zorgt.  
 
Er wordt naast de maatregelen veel aandacht besteedt om leerlingen, 
studenten en ouders  te informeren en gerust te stellen door 
regelmatig te communiceren over de maatregelen van de school via 
verschillende kanalen. Niet alleen via nieuwsbrieven, mail of het 
intranet van de school maar ook via de diverse (sociale) media kanalen.  
 
Het blijft een enorme uitdaging om volgens alle protocollen en 
richtlijnen het onderwijs te blijven continueren. Het vraagt veel van de 
school, de docenten maar ook van de leerlingen en studenten.   
 
Een ieder zet zijn schouders eronder zo ook het Dockinga College en 
het Over Y College. Of we er echt klaar voor zijn, gaan we de komende 
maanden met elkaar ervaren. 

https://www.mboraad.nl/sites/default/files/documents/200520_richtlijnen_mbo_-_definitief.pdf
https://www.mboraad.nl/sites/default/files/documents/200520_richtlijnen_mbo_-_definitief.pdf
https://www.mboraad.nl/sites/default/files/documents/200520_richtlijnen_mbo_-_definitief.pdf
https://www.mboraad.nl/sites/default/files/documents/200520_richtlijnen_mbo_-_definitief.pdf
https://www.mboraad.nl/sites/default/files/documents/200520_richtlijnen_mbo_-_definitief.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/07/22/servicedocument-voor-schoolbesturen-funderend-onderwijs-coronavirus-covid-19
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/07/22/servicedocument-voor-schoolbesturen-funderend-onderwijs-coronavirus-covid-19
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/07/22/servicedocument-voor-schoolbesturen-funderend-onderwijs-coronavirus-covid-19
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/07/22/servicedocument-voor-schoolbesturen-funderend-onderwijs-coronavirus-covid-19
https://www.rtvnof.nl/video-de-scholen-gaan-weer-open-dockinga-college-neemt-maatregelen
https://www.rtvnof.nl/video-de-scholen-gaan-weer-open-dockinga-college-neemt-maatregelen
https://www.rtvnof.nl/video-de-scholen-gaan-weer-open-dockinga-college-neemt-maatregelen
https://www.trouw.nl/binnenland/deze-school-is-klaar-voor-de-coronaproof-heropening-het-blijft-spannend~b6677988/
https://www.trouw.nl/binnenland/deze-school-is-klaar-voor-de-coronaproof-heropening-het-blijft-spannend~b6677988/
https://www.trouw.nl/binnenland/deze-school-is-klaar-voor-de-coronaproof-heropening-het-blijft-spannend~b6677988/
https://www.trouw.nl/binnenland/deze-school-is-klaar-voor-de-coronaproof-heropening-het-blijft-spannend~b6677988/
https://www.trouw.nl/binnenland/deze-school-is-klaar-voor-de-coronaproof-heropening-het-blijft-spannend~b6677988/


5. EEN GOEDE EN SOCIAAL VEILIGE START  
Na een lange periode online lessen te hebben verzorgd is het voor een 
team, de studenten en leerlingen  ook omschakelen. Hoe zorg je met 
elkaar voor sociale veiligheid? 
 
Voordat de lessen op school starten is het goed om als team stil te 
staan bij de tijd die achter je ligt en ervaringen en zorgen te delen. Het 
welbevinden van leerlingen maar ook van jou en jouw collega’s is een 
belangrijk onderwerp, net als sociale veiligheid in de groep en in de 
school. 
  
De Stichting  School en Veiligheid heeft een uitgebreid stappenplan 
opgesteld voor zowel het VO als het MBO waar je als het team mee aan 
de slag kan gaan. 
 

6. MONDKAPJESPLICHT 
Per 14 oktober 2020 geldt er dringend advies voor mondkapjes op 
scholen. Leerlingen en onderwijspersoneel krijgen het dringende advies 
om op alle scholen in het voortgezet (speciaal) onderwijs een 
mondkapje te dragen buiten de les.  
 
Het gaat om situaties waar de 1,5 meter tussen leerling en 
onderwijspersoneel niet te waarborgen is, zoals op gangen en in aula’s. 
In klassikale lessituaties waarbij leerlingen zitten, kan het mondkapje af. 
In het mbo en hoger onderwijs dragen studenten en personeel een 
mondkapje buiten de les. Kijk voor de meest actuele informatie op de 
website van de Rijksoverheid. 

 
Ervaringen delen 
Wil jij jouw ervaringen delen? Neem dan contact met ons op! 
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Metafoor Onderwijs is dé specialist in het werven & selecteren, uitzenden  
en detacheren van ervaren en gekwalificeerde docenten.  

 

Bent u op zoek naar onderwijzend personeel?  
Maak dan nu een afspraak voor een vrijblijvend adviesgesprek. 

 

0320 22 99 49 | info@metafooronderwijs.nl | metafooronderwijs.nl 

 
 

https://www.schoolenveiligheid.nl/wp-content/uploads/sites/2/2020/05/Stappenplan-Opnieuw-naar-school-VO-.pdf
https://www.schoolenveiligheid.nl/wp-content/uploads/sites/2/2020/05/Stappenplan-Opnieuw-naar-school-VO-.pdf
https://www.schoolenveiligheid.nl/wp-content/uploads/sites/2/2020/05/Stappenplan-Opnieuw-naar-school-VO-.pdf
https://www.schoolenveiligheid.nl/wp-content/uploads/sites/3/2020/06/Opnieuw-naar-school-MBO.pdf
https://www.schoolenveiligheid.nl/wp-content/uploads/sites/3/2020/06/Opnieuw-naar-school-MBO.pdf
https://www.schoolenveiligheid.nl/wp-content/uploads/sites/3/2020/06/Opnieuw-naar-school-MBO.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/mondkapjes/onderwijs
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/mondkapjes/onderwijs

