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Sinds maandag 11 mei hebben alle MOVARE-scholen hun deuren weer geopend voor de leerlingen. 

Een mooie stap vooruit in deze crisistijd. Maar tegelijkertijd ook een stap die bij medewerkers 

vragen oproept. Onderstaand vind je antwoorden op vragen die wij naar aanleiding van de 

heropening van de scholen hebben ontvangen. Wij streven ernaar zo zorgvuldig en volledig mogelijk 

antwoord te geven op vragen.  

 

Heb je desondanks toch nog vragen of behoefte aan advies? Bespreek het dan met jouw 

schooldirecteur/ leidinggevende. Hij of zij kan indien nodig/wenselijk contact opnemen met de 

P&O adviseur uit het serviceteam van jouw school.  

 

1. Medewerkers die tot een risicogroep behoren  

 

VRAAG: Hoe weet ik of ik tot een van de risicogroepen behoor en ik dus een ‘kwetsbare 

medewerker’ ben? 

ANTWOORD: Onder kwetsbare medewerkers worden personen verstaan die een verhoogd risico 

lopen op een ernstig beloop van een SARS-CoV-2-infectie.  

 

Het Outbreak Management Team (OMT) specificeert in het kader van de beroepsuitoefening de 

volgende risicogroepen:  

•      personen van 70 jaar en ouder; 

•      personen van 18 jaar en ouder met: 

- chronische afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en longen, die vanwege de ernst 

hiervan onder behandeling van een longarts zijn; 

- chronische hartaandoeningen, die vanwege de ernst hiervan onder behandeling van een cardioloog 

zijn; 

- diabetes mellitus: slecht ingestelde diabetes of diabetes met secundaire complicaties;  

- ernstige nieraandoeningen die leiden tot dialyse of niertransplantatie; 

- verminderde weerstand tegen infecties door medicatie voor auto-immuunziekten, na orgaan- of 

stamceltransplantatie, bij hematologische aandoeningen, bij (functionele) asplenie, bij aangeboren 

of op latere leeftijd ontstane ernstige afweerstoornissen waarvoor behandeling nodig is, of tijdens 

en binnen 3 maanden na chemotherapie en/of bestraling bij kankerpatiënten; 

- een onbehandelde hiv-infectie of een hiv-infectie met een CD4-getal < 200/mm3; 

- ernstig leverlijden in Child-Pugh classificatie B of C; 

- morbide obesitas (BMI > 40). 

Alleen medewerkers die vallen onder de hiervoor genoemde categorieën worden gerekend tot 

de risicogroepen. De leidinggevende dient dus niet op de stoel van de medicus te gaan zitten 

en een eigen interpretatie te geven van het begrip risicogroep. In geval van twijfel: vraag 

advies bij de Adviseur P&O. 

 

VRAAG: Ik ben een kwetsbare medewerker. Wat betekent dit voor mijn inzetbaarheid? 

ANTWOORD: Een kwetsbare medewerker kan in principe zijn eigen werk blijven doen. Voor deze 

medewerker is het echter wel van belang dat de (school)organisatie aan een aantal voorwaarden 

voldoet: 

- Iedere medewerker werkt consequent volgens de afgesproken richtlijnen/procedures in de 

(school)organisatie en houdt zich daarbij ook aan de richtlijnen van het RIVM en eventueel de GGD;  

- Medewerkers (inclusief de groep ‘kwetsbaren’) krijgen goede informatievoorziening/voorlichting 



over het belang van het strikt en consequent werken volgens de afgesproken richtlijnen/procedures 

in de (school)organisatie (zoals hygiëne- en preventiemaatregelen en protocollen geldend voor 

specifieke beroepsgroepen/werkzaamheden).   

- Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) zijn voldoende beschikbaar en kunnen goed worden 

toegepast; 

- De schoollocatie beschikt over fysieke barrières zoals schermen; 

- Een kwetsbare werknemer moet als er een verhoogd gezondheidsrisico speelt (bepaald na een 

weging van de werkgebonden infectierisico’s en de individuele gezondheidsfactoren), worden 

vrijgesteld van werkzaamheden waarbij blootstelling mogelijk is aan COVID-19-positief geteste 

patiënten of voor COVID-19-verdachte personen (neusverkouden of hoesten of koorts) of wanneer de 

werkgever de gevraagde bescherming niet (of onvoldoende) kan leveren.   

 

Daarnaast geldt: De inhoud van het werk en de individuele gezondheidsfactoren en 

werkomstandigheden vormen altijd het vertrekpunt. Het is van belang dat met de 

werkgever/leidinggevende in goed overleg en met gezond verstand wordt bekeken hoe taken 

kunnen worden uitgevoerd. Een individuele risico-inschatting en maatwerk zijn hierbij vereisten. 

Hiervoor is overleg noodzakelijk met P&O. Indien nodig adviseert de bedrijfsarts. 

Uit het bovenstaande blijkt dat slechts een beperkt aantal MOVARE-medewerkers tot de kwetsbare 

groepen behoort. Dat betekent dat vrijwel alle medewerkers (los van de “normale” 

arbeidsongeschiktheid) vanaf 11 mei a.s. inzetbaar zijn.  

 

 

VRAAG: Ik behoor tot een risicogroep. Kan MOVARE zorgdragen voor mondkapjes en 

handschoenen? 

ANTWOORD: MOVARE wil graag iedereen in staat stellen om fysiek weer op school aan de slag te 

gaan. Uit voorzorg is het belangrijk dat voor medewerkers in de risicogroep de juiste maatregelen 

worden getroffen. Via de adviseur P&O van het serviceteam wordt advies van de bedrijfsarts 

ingewonnen over de noodzakelijke maatregelen.  

 

 

2. Testen op COVID-19 

VRAAG: Ik wil graag getest worden op het coronavirus. Wat moet ik doen? 

ANTWOORD: Voor onderwijspersoneel gaat hetzelfde testprotocol gelden als voor de zorg. Dit 

betekent dat wanneer medewerkers klachten hebben er laagdrempelig getest kan worden. Is deze 

test negatief, dan kan men aan het werk. Is de test positief, dan blijft men thuis totdat er 24 uur 

geen verschijnselen meer zijn.  

 

Directeuren kunnen het verzoek voor een test op COVID-19 via het aanmeldformulier van de GGD 

Zuid-Limburg kenbaar maken bij Marina de Man, P&O-adviseur, aandachtsgebied ‘verzuim’. Marina 

draagt vervolgens zorg voor de aanmelding bij de GGD. Na het uitvoeren van de test koppelt de GGD 

de uitslag terug naar de medewerker en geeft de uitslag, na goedkeuring van de medewerker, door 

aan de bedrijfsartsen Marco Bos en Anouk Scheepers van Human Capital Care. De bedrijfsarts zal 

vervolgens de ontwikkelingen blijven volgen. Als werkgever hebben wij wekelijks overleg met de 

bedrijfsarts om op de hoogte te blijven van de situatie.   

Ons advies is om de uitslag van de test met de werkgever te delen. Aangezien het echter om 

medische informatie van de medewerker gaat, kunnen wij de medewerker niet verplichten deze 

informatie met de werkgever te delen.  

 

VRAAG: Een medewerker op school is positief getest op COVID-19. Wat betekent dit voor de 

leerlingen in de klas van de betreffende medewerker? 

ANTWOORD: Deze vraag wordt voorgelegd aan de GGD. In afwachting van een antwoord, kunnen we 

deze vraag momenteel nog niet beantwoorden.  
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3. Thuiswerken / thuisblijven 

VRAAG: Wanneer moet ik thuisblijven als medewerker? 

ANTWOORD: Het ‘Protocol opstart basisonderwijs’ geeft aan om de adviezen en richtlijnen van het 

RIVM toe te passen. Dit betekent dat je thuisblijft bij één of meerdere van de volgende klachten:  

• Verkoudheid; 

• Niezen; 

• Hoesten; 

• Keelpijn; 

• Moeilijk ademen; 

• Koorts.  

Medewerkers die (milde) klachten hebben blijven thuis totdat zij 24 uur klachtenvrij zijn. Als zij 

thuis werkzaamheden voor school kunnen verrichten, hoeven ze niet ziek gemeld te worden; ze 

werken immers. 

Medewerkers die klachten hebben en daardoor niet in staat zijn om te werken worden ziek gemeld. 

Op dat moment geldt de Wet Verbetering Poortwachter. De medewerker wordt na een aantal weken 

opgeroepen bij de bedrijfsarts als hij of zij nog niet hersteld gemeld is. Leidinggevende en 

medewerker maken een plan van aanpak. 

Medewerkers die lichte klachten hebben en zijn aangemeld voor een test, blijven thuis totdat zij de 

testuitslag hebben ontvangen. Is de uitslag negatief (geen corona) dan kan de medewerker zijn 

werkzaamheden per direct hervatten. Is de uitslag positief (wel corona) dan blijft de medewerker 

thuis en geldt bovenstaande: in staat om thuis werkzaamheden te verrichten? Niet ziekmelden. Niet 

in staat om te werken? Wel ziek melden. 

Specifiek zijn de volgende maatregelen van kracht:  

- Medewerkers met corona gerelateerde klachten komen niet naar school. 

- Medewerkers met corona gerelateerde klachten worden getest conform de zorgaanpak. 

- Medewerkers die in een risicogroep vallen, kunnen worden vrijgesteld van werk op school. Ga 

hierover in gesprek met jouw leidinggevende. 

- Medewerkers met gezinsleden die in een risicogroep vallen, kunnen worden vrijgesteld van werk 

op school. Ga hierover in gesprek met jouw leidinggevende. 

- Medewerkers die niet tot de risicogroep behoren, maar zich wel ernstig zorgen maken, gaan 

hierover in gesprek met de werkgever. In dat gesprek wordt beoordeeld of afspraken gemaakt 

kunnen worden over de precieze invulling van de werkzaamheden.  

 

VRAAG: Wel of niet ziekmelden medewerkers uit risicogroep? 

ANTWOORD: Medewerkers die in de risicogroep vallen die: 

- aangepaste werkzaamheden verrichten buiten de klas , maar wel op school of  

- thuis werkzaamheden voor school kunnen verrichten  

hoeven niet ziek gemeld te worden; ze werken immers. 

Met een formele ziekmelding gaat de Wet Poortwachter lopen; dit is niet juist. Het zou bij een 

langdurende situatie zelfs tot loonsanctie van de medewerker kunnen leiden.  

Ziekmelden om een vervanging te krijgen, is niet nodig. Vervanging staat los van ziekmelden. 

Mensen die preventief thuiswerken, worden dus niet ziek gemeld. Indien er een vervanger nodig is, 

omdat deze leerkracht niet fysiek in de klas inzetbaar is, kan er vervanging aangevraagd worden.  

MOVARE is eigenrisicodrager, dus er hoeft geen zieke te zijn om een vervanging te regelen. Op dit 

moment wordt de code ‘Preventie verzuim’ gebruikt als mensen in de risicogroep zitten, maar wel 



werkzaamheden thuis of buiten de klas kunnen verrichten. 

Aangezien er ook op dit moment nog steeds schaarste is aan vervangers, is de kans dat er een 

vervanger beschikbaar is helaas klein. Om die reden ook het dringende verzoek om goed te kijken of 

de medewerker in de risicogroep valt op basis van de richtlijnen van het RIVM. 

 

VRAAG: Mijn partner (of huisgenoot) behoort tot de risicogroep, moet ik nu komen werken?  

ANTWOORD: Medewerkers met gezinsleden die in een risicogroep vallen, worden geadviseerd in 

gesprek te gaan met hun leidinggevende, indien zij vrijgesteld willen worden van werk op school.  

In het algemeen is het uitgangspunt:  

- De medewerker kan regulier ingezet worden als er geen sprake is van klachten; 

- Als de medewerker twijfelt aan zijn/haar persoonlijke gezondheid in relatie tot het coronavirus, 

dan kan de medewerker opgegeven worden voor het afnemen van een test op COVID-19. 

Indien een vrijstelling overwogen wordt, dan stemt de betreffende directeur dit altijd af met de 

P&O adviseur van het serviceteam van de school. Bij de overweging om een medewerker vrijstelling 

te geven (doordat partner tot risicogroep behoort), legt P&O deze overweging voor aan de 

bedrijfsarts. Let er op dat er een duidelijke vraagstelling is, aangezien de bedrijfsarts geen dossier 

voorhanden heeft.  

 

VRAAG: Mijn partner valt onder de risicogroep volgens RIVM richtlijnen en ik heb twijfels over 

mijn gezondheid i.v.m. milde klachten, hoe ga ik hiermee om?  

ANTWOORD: Als je twijfelt aan je gezondheidstoestand i.v.m. corona-gerelateerde milde klachten 

word je in de gelegenheid gesteld om te testen (zie testprotocol).   

 

VRAAG: Wat te doen als je partner valt onder de strikt geformuleerde risicogroep en je twijfelt 

eraan om weer regulier (fysiek) aanwezig te zijn in de klas (leerling contact)? Wat zijn de 

mogelijkheden?  

ANTWOORD: Deel je zorgen met je leidinggevende. Verken samen welke mogelijkheden er zijn. 

Maak afspraken en vraag indien nodig advies van P&O. Verken welke reguliere werkzaamheden 

‘buiten de klas’ maar bij voorkeur wel op schoollocatie mogelijk zijn. Denk hier bijvoorbeeld aan 

huiswerkpakketten verzorgen. In sommige situaties zal naar aanleiding van de gesprekken het 

toch noodzakelijk blijken dat de medewerker thuis (op afstand) reguliere werkzaamheden moet 

uitvoeren. Aangezien niemand een inschatting kan maken hoe lang de corona situatie voortduurt en 

welke ontwikkelingen er volgen, zal er situatiegericht geanticipeerd worden op de gemaakte 

afspraken op de korte en lange termijn.   

 

VRAAG: Moet ik thuisblijven als een huisgenoot klachten heeft die passen bij het nieuwe 

coronavirus? 

ANTWOORD: Je hoeft niet thuis te blijven als iemand in je huishouden alleen verkoudheidsklachten 

heeft, zoals neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, lichte hoest en verhoging tot 38 graden Celsius. 

Je moet wel thuisblijven als iemand in je huishouden verkoudheidsklachten met koorts en/of 

benauwdheid heeft.  

VRAAG: Ik behoor niet tot de risicogroep, maar ik ben erg bezorgd en wil daarom geen fysieke 

werkzaamheden verrichten. Wat moet ik doen? 

ANTWOORD: Wij hebben er natuurlijk begrip voor dat medewerkers de weg terug naar school 

spannend kunnen vinden. MOVARE neemt echter veel beschermende en organisatorische 

maatregelen om de risico’s voor haar medewerkers optimaal te beperken. Het is dan ook 

nadrukkelijk de bedoeling om regulier aan de slag te gaan. Wij adviseren medewerkers om over  

bezorgdheden in gesprek te gaan met de leidinggevende en eventueel de adviseur P&O van het 

serviceteam van de school.  

Niets doen is geen optie. Van medewerkers wordt een constructieve houding ten aanzien van 

oplossingen verwacht. 



De medewerker heeft een probleem. Welke oplossing heeft de medewerker om het probleem op te 

lossen? 

Wat heeft de medewerker van de school, van de organisatie nodig om met vertrouwen naar school 

te komen? 

 

VRAAG: Als de medewerker tijdelijk niet in de klas aanwezig kan zijn, welke werkzaamheden 

kunnen dan wel op school, maar niet in de klas worden uitgevoerd? Welke reguliere 

werkzaamheden kan de medewerker op afstand uitvoeren? 

ANTWOORD: Niet op school aanwezig zijn, kan slechts een oplossing voor een korte periode (max. 2 

weken) zijn totdat de medewerker het probleem heeft opgelost.  

 

Indien de medewerker naar de bedrijfsarts gaat (heeft niet de voorkeur): als de bedrijfsarts 

aangeeft dat de medewerker tijdelijk thuis moet werken, moet er een behandelplan ingezet worden 

(wordt ook met bedrijfsartsen gecommuniceerd). Hier heeft de medewerker ook zelf een 

verantwoordelijkheid. Welke drempelverlagende activiteiten kunnen worden ingezet? 

Laat de medewerker zien welke maatregelen er op school genomen zijn. 

 

 

4. Vervangers/stagiaires  

 

VRAAG: Hoe gaan we om met vervangers?  

ANTWOORD: De vervangers worden zoveel mogelijk op dezelfde scholen ingezet, waardoor de inzet 

op verschillende locaties beperkt wordt gehouden. Doel hiervan is het risico van eventuele 

verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken. 

De schaarste ten aanzien van vervangers is nog steeds onveranderd; er zijn geen vervangers meer 

beschikbaar. Momenteel worden alle vervangers zoveel mogelijk ingezet op dezelfde school. Het 

huidige tekort staat niet toe dat er met vervangers geschoven gaat worden. Zie ook: protocol 

schaarste bij vervanging. 

 

VRAAG: Mogen stagiaires op de schoollocatie werken? 

ANTWOORD: Stagiaires mogen op de schoollocatie werken; onder dezelfde voorwaarden als de 

reguliere medewerkers en binnen de grenzen/voorwaarden die hun opleiding stelt. 

 

 

5. Vrijwilligers/externen 

 

VRAAG: Hoe gaan we om met medewerkers die ook zorgtaken uitvoeren? Bij het SO/SBO, maar 

ook in relatie tot de startklas? 

ANTWOORD: Het protocol van de PO-raad geeft aan dat externen nog niet worden toegelaten. 

Indien externen noodzakelijk zijn voor de zorgtaken voor leerlingen kunnen externen werken binnen 

MOVARE. Echter alleen als deze personen werken conform de procedures en protocollen van 

MOVARE.  

VRAAG: Mogen vrijwilligers werkzaamheden verrichten op de schoollocatie? 

ANTWOORD: Het protocol van de PO-raad geeft aan dat externen nog niet worden toegelaten. Dit 

geldt ook voor de inzet van vrijwilligers tijdens de schoolopenstelling. Deze mogen dus geen 

werkzaamheden verrichten op de schoollocatie.  

VRAAG: Mogen stagebegeleiders de stages bezoeken op school? 

ANTWOORD: Voorlopig gaat de begeleiding tot 1-6 via digitaal overleg.  

Afhankelijk van de ontwikkelingen is een aanpassing daarna mogelijk. 

 



6. Maatregelen/aandachtspunten op de schoollocatie 

 

VRAAG: Wat zijn op school belangrijke aandachtspunten waar medewerkers rekening mee 

moeten houden? 

ANTWOORD: Te allen tijde: houd 1,5 meter afstand van collega’s (en eventuele andere 

medewerkers) en ga na de lestijd direct naar huis. Daarnaast gelden de volgende adviezen voor het 

gebruik  van de personeelskamer en voor het lunchen: 

- Indien de ruimte van de personeelskamer het toelaat, kunnen medewerkers met ten minste twee 

stoelen tussen elke collega de personeelskamer gebruiken.  

- Lunchen doen medewerkers in het eigen klaslokaal. Je mag in een lokaal samen lunchen met 

maximaal 1 collega. Houd daarbij ook 1,5 meter afstand.  

 

VRAAG: Is het toegestaan om fysieke teamvergaderingen op school te houden? 

ANTWOORD: Tot nader bericht mogen teamvergaderingen uitsluitend via de digitale weg 

plaatsvinden, zoals via Microsoft Teams. Op school samen vergaderen is dus niet toegestaan. Dit is 

in lijn met het landelijke beleid.  

 

 


