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Den Haag, 10 maart 2020
Geachte voorzitter / bestuurder,

Momenteel is er sprake van een wereldwijde epidemie van een nieuw type Coronavirus (COVID19). Het aantal besmettingen met het nieuwe Coronavirus in ons land neemt toe. Ook het
onderwijs heeft te maken met de gevolgen van de verspreiding van het virus.
Wij begrijpen dat dit vragen en zorgen oproept. U krijgt daarbij als vertegenwoordiger van de
onderwijspraktijk veel vragen op u af. We hebben de afgelopen weken al intensief contact gehad.
Met deze brief willen we nog een keer uitgebreid ingaan op een aantal van die vragen en u wijzen
op de voor u beschikbare informatie. Ook lichten we de aanpak vanuit de Rijksoverheid toe.
Het kabinet werkt nauw samen met het RIVM en de GGD om de openbare gezondheid te
beschermen en de verspreiding van het virus tegen te gaan. Samen monitoren we de situatie en
we baseren ons handelen op de expertise van het RIVM en de GGD.
In de fase waarin we ons nu bevinden kan iedereen zonder verkoudheidsklachten of koorts naar
werk, school en evenementen. De situatie in de provincie Noord-Brabant is op dit moment anders.
Op vrijdagavond 6 maart maakte het RIVM bekend dat voor inwoners van deze provincie het
advies geldt om bij verkoudheid, hoesten of koorts hun sociale contacten te beperken en in dat
geval dus thuis te blijven. Hier is maandag 9 maart de oproep aan werkgevers aan toegevoegd om
waar dit redelijkerwijs mogelijk is, het mogelijk te maken dat inwoners van Noord-Brabant thuis
werken. Deze oproep geldt tot en met maandag 16 maart. Volg hiervoor de berichtgeving van het
RIVM.
Het kan zijn dat ook docenten met klachten van verkoudheid, hoesten of koorts thuis moeten
blijven waardoor onderwijsinstellingen op zoek moeten naar vervanging. In dat geval geldt het
reguliere beleid, waarbij de onderwijsinstelling een oplossing zoekt of maatregelen voorstelt. Mocht
er geen vervanging of een andere oplossing voor handen zijn, dan is het aan de onderwijsinstelling
zelf om de afweging te maken of het onderwijs door kan gaan of dat groepen thuis moeten blijven.
Zij zullen de (ouders van) leerlingen of studenten hierover informeren.
In de landen om ons heen is de aanpak soms anders. We zien dat dit verwarrend kan zijn.
Belangrijk is dat er in elk land andere omstandigheden zijn waarmee rekening moet worden
gehouden. Het zorgsysteem in landen om ons heen is anders ingericht dan in Nederland. Ook is de
verspreiding en ontwikkeling van het virus in elk land verschillend.

Meer informatie
Wij proberen u zo goed mogelijk van informatie te voorzien. Hebben onderwijsinstellingen,
docenten, medewerkers, leerlingen of studenten vragen aan u, maak dan gebruik van de expertise
van de lokale GGD en de algemene landelijke richtlijnen van het RIVM.
Actuele informatie is te vinden op:
• De website van de Rijksoverheid: www.rijksoverheid.nl/coronavirus
• De website van het RIVM: www.rivm.nl/coronavirus/covid-19
• Specifieke informatie voor onderwijs (ook te vinden in de bijlage):
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragenover-coronavirus-en-het-onderwijs-en-kinderopvang
• Bellen kan naar het landelijke informatienummer 0800-1351
De situatie verandert dagelijks. We houden deze uiteraard nauwlettend in de gaten. Indien dit tot
nieuwe maatregelen leidt, stellen we u daarvan op de hoogte. Ook passen we dan de informatie op
de genoemde websites aan.
In de bijlage hebben wij een aantal Q&A’s toegevoegd op specifieke onderwerpen. Deze zijn
wellicht bruikbaar naast de reeds gepubliceerde veelgestelde vragen op Rijksoverheid.nl. Mocht u
verder nog inhoudelijke vragen hebben, dan kunt u uiteraard contact zoeken met uw gebruikelijke
contactpersoon bij het ministerie. Wij verzamelen vragen en dilemma’s met betrekking tot het
onderwijs en proberen hier snel en adequaat antwoord op te geven. Bij media-gerelateerde vragen
kunt u contact opnemen met een woordvoerder van OCW.
Wij waarderen uw rol in een goede informatievoorziening aan het onderwijsveld. Weet dat wij
meeleven met de mensen die door het virus besmet zijn. Wij hopen dat zij spoedig herstellen, aan
het werk kunnen of weer mee kunnen doen aan het onderwijs.
U kunt deze brief gebruiken om uw leden te informeren.
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