Aan: VO-raad, PO-Raad, NRTO, AOB, CNV, FVoV, Ouders en Onderwijs, LAKS, Ingrado, Lesco
24 maart
Beste bestuurders,
Hierbij een derde bulletin met informatie over de aanpak van de coronacrisis in het onderwijs.
Een Corona-onderwijsbulletin
Dit bulletin verschaft informatie en antwoorden op specifieke vragen. U kunt deze mail gebruiken
om uw achterban te informeren. Daarbij kunt u uiteraard ook verwijzen naar de Q&A’s op de site
van de Rijksoverheid.
Extra maatregelen hebben geen gevolgen voor onderwijs
De maatregelen die maandagavond zijn afgekondigd door het kabinet verscherpen onder andere de
regels rond het houden van 1,5 meter afstand en verlengen het verbod op evenementen en
bijeenkomsten tot 1 juni (ongeacht de groepsgrootte). De maatregelen die gelden voor het
onderwijs – samengevat: scholen dicht, noodopvang voor bepaalde leerlingen en schoolexamens
die onder veilige omstandigheden kunnen plaatsvinden – veranderen hierdoor echter niet. Voor 6
april zullen de maatregelen die gelden voor scholen worden geëvalueerd en mogelijkerwijs
aangepast. Dit roept mogelijk wel vragen op. Informatie en QA’s hierover vindt u op
Rijksoverheid.nl.
In het
•
•
•
•
•

vervolg van dit bulletin vindt u informatie over:
Het besluit om de eindexamens niet door te laten gaan;
Het antwoord op de vraag over het niet doorgaan van de eindtoets;
Caribisch Nederland;
Het afstandsonderwijs en uitgifte van laptops via SIVON;
Antwoorden op vragen rond verantwoording en bekostiging.

Examens
Vandaag is het besluit genomen om de centrale eindexamens in het voortgezet onderwijs dit jaar
niet door te laten gaan. Een ingrijpend besluit, dat gerechtvaardigd is gegeven het feit dat scholen
onvoldoende mogelijkheden hebben om leerlingen goed op de eindexamens voor te bereiden.
Inmiddels heeft de minister dit besluit in een persconferentie toegelicht. Meer informatie over wat
dit besluit betekent vindt u op de site van de Rijksoverheid en QA’s. De komende tijd volgt meer
informatie, onder meer over een aangepaste zak- slaagregeling en nadere afspraken met het
vervolgonderwijs.
Bijgevoegd vindt u de kamerbrief die vandaag over dit besluit is uitgegaan.
Eindtoets
Naar aanleiding van het niet doorgaan van de eindtoets in het basisonderwijs komt deze vraag
veelvuldig terug: wat zijn de gevolgen van het vervallen van de eindtoets voor het toezicht door de
inspectie?
Het vervallen van de eindtoets heeft gevolgen voor het zicht op de prestaties van leerlingen op
schoolniveau, bestuursniveau en stelselniveau. De inspectie onderzoekt op dit moment welke
consequenties dit heeft voor het toezicht en hoe hier in het toezicht het beste mee kan worden
omgegaan.
Caribisch Nederland
Het sluiten van de scholen en het niet doorgaan van de examens heeft ook grote gevolgen voor
leerlingen in het Caribisch deel van Nederland en de andere landen binnen het Koninkrijk. Daar is
extra aandacht voor nodig. Onder andere het goed organiseren van afstandsonderwijs is op de
eilanden zeer lastig, omdat de basisinfrastructuur daar vaak ontbreekt. Doordat de scholen dicht
zijn, missen veel kinderen op Bonaire en Saba het daar aangeboden schoolontbijt. OCW werkt aan
maatregelen, o.a. om steun te verlenen bij goed afstandsonderwijs. Hier zullen ook het ministerie
van SZW en VWS bij betrokken worden.
Afstandsonderwijs
Vrijdag heeft u in de Kamerbrief over kwetsbare kinderen kunnen lezen welke inspanningen er
worden verricht om afstandsonderwijs te organiseren voor alle leerlingen. De inspanningen en het
aanbod aan hulp daarbij is fantastisch.

Aanbod devices via SIVON
Voor sommige leerlingen is les op afstand niet mogelijk, omdat zij thuis geen laptop, tablet of
computer hebben. Om deze leerlingen te helpen schaft SIVON in opdracht van OCW laptops aan
voor scholen in het po, vo en mbo. Vanaf vandaag kunnen schoolbesturen een aanvraag bij SIVON
indienen. Om in aanmerking te komen voor devices moet het schoolbestuur, in overleg met de
gemeente, eerst de bestaande (eigen) mogelijkheden, regelingen en fondsen hebben onderzocht.
Zo komen de devices van SIVON terecht bij de leerlingen die ze het hardst nodig hebben. SIVON
koopt versneld Windows-laptops en Chromebooks en zorgt ervoor dat deze aan het schoolbestuur
worden geleverd. Schoolbesturen kunnen een gemotiveerde aanvraag indienen via het
aanvraagformulier op www.SIVON.nl. De aanvraag dient uiterlijk donderdag 26 maart om 15.00
uur te zijn ingediend.
Bekostiging
Bij OCW komen verschillende vragen binnen met betrekking tot de bekostiging en de onvoorziene
en buitengewone omstandigheden waar we momenteel in verkeren. Hieronder zijn een aantal van
deze veelvoorkomende vragen beantwoord.
Als scholen hun (buitenlandse) reizen niet laten doorgaan of ouders hun kinderen niet mee laten
gaan, mag de school dan de Rijksbekostiging gebruiken voor kosten die door de school zijn
gemaakt in het kader van het schoolreisje?
•

De kosten die scholen al hebben gemaakt in het kader van schoolreisjes kunnen gewoon
vanuit de Rijksbekostiging worden betaald. Er is hier sprake van bijzondere
omstandigheden en overmacht. Het is in dit geval verklaarbaar en uitlegbaar dat er geen
prestatie staat tegenover de gedane uitgaven.

Als scholen hun (buitenlandse) reizen niet laten doorgaan of ouders hun kinderen niet mee laten
gaan, mag de school dan ouders compenseren vanuit de Rijksbekostiging voor de eventueel
gedane vrijwillige ouderbijdrage?
•

Als scholen de kosten nog niet hebben gemaakt of ze die terug kunnen krijgen door
annulering, dan staat het de school vrij om de ouders de vrijwillige ouderbijdrage terug te
betalen of om er (later) andere activiteiten voor leerlingen voor te organiseren. Als scholen
de kosten al wel hebben gemaakt en betaald vanuit de vrijwillige ouderbijdrage en deze
niet terug kunnen krijgen, dan ligt het niet in de rede dat ouders worden gecompenseerd
vanuit de Rijksbekostiging.

Wanneer moeten besturen hun jaarrekening/jaarverslag indienen? Als ze daarmee in de problemen
komen, is uitstel dan mogelijk? Wat zijn de consequenties?
•

In de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs is geregeld dat de jaarverslagen voor 1 juli aan
DUO moeten worden geleverd. Vooralsnog is er geen reden om hiervan af te wijken, er is
nog te veel onduidelijkheid over de impact na 6 april. Daarbij is onbekend of er problemen
zijn op dit gebied, wat de aard daarvan is en in welke mate deze zich voordoen.
Afwijken van de formele datum leidt mogelijk tot problemen in het financiële toezicht op
besturen door de Onderwijsinspectie en de verantwoording over de publieke onderwijs
middelen voor de Tweede Kamer.

Normaal gesproken mogen scholen geld voor onderwijs niet besteden aan kinderopvang. Hoe gaat
OCW hiermee om als de opvang voor kinderen van ouders met cruciale beroepen plaatsvindt op
scholen?
• Kinderen van ouders met cruciale beroepen kunnen worden opgevangen op een
kinderopvanglokatie of op school en kunnen daar een lesprogramma volgen zoals kinderen
thuis (onderwijs op afstand).
• Scholen zetten leraren in voor het verzorgen van afstandsonderwijs aan alle kinderen, en
dus ook voor kinderen van ouders met cruciale beroepen (ongeacht waar hun noodopvang
is). Als deze kinderen opgevangen worden op school, dan wordt dit betaald uit
onderwijsbekostiging en dat is toegestaan. Als deze kinderen tijdelijk op een
kinderopvanglokatie zitten, dan wordt dit betaald via de kinderopvangorganisaties. Scholen
maken dus geen geld over naar kinderopvanglokaties.
• De opvang voor kinderen met ouders in cruciale beroepen is zonder extra kosten voor de
ouders.

Houd ook voor deze vragen de website van de Rijksoverheid in de gaten. De vragen en antwoorden
op deze website worden continu geactualiseerd.
Overig
Er komen bij u vast heel veel vragen binnen. Wij proberen alle informatie zoveel mogelijk te
bundelen en beschikbaar te stellen via QA’s op rijksoverheid.nl.
De aanpak van deze crisis vraagt ook van OCW veel werk en soms improvisatie. Schroom niet om
ons te benaderen bij vragen, of voor feedback. Dat kan via de bekende contactpersonen en
kanalen.

