
FAQ’s Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 

 

Geldt de 1,5m afstandsnorm voor het mbo? 

Ja, op de mbo-school1 dient iedereen 1,5m afstand van elkaar te houden. De enige uitzondering 

daarop geldt voor het praktijkonderwijs. Studenten die dit onderwijs volgen en docenten die dit 

onderwijs verzorgen, hoeven de 1,5m niet in acht te nemen indien: 

a. de onderwijsactiviteiten bij toepassing van de 1,5m afstandsnorm niet op gepaste wijze 

kunnen worden uitgevoerd, én  

b. voor het beroep waartoe de studenten worden opgeleid ook een uitzondering op de 1,5m 

norm geldt.  
Voor (alternatieve) veiligheidsmaatregelen kan de school in deze gevallen ervoor kiezen om aan te 

sluiten bij de regels die gelden voor het werkveld en die bijvoorbeeld zijn vastgelegd in de 
brancheprotocollen: https://www.mijncoronaprotocol.nl. In ieder geval worden de 
veiligheidsmaatregelen getroffen die in alle gevallen gelden voor scholen, met betrekking tot 
doorstroom, sanitaire voorzieningen, en hygiënemaatregelen. 

 

Geldt er een maximaal aantal personen dat aanwezig mag zijn op de mbo-school?  

De maximale groepsgrootte van 30 personen geldt niet voor personen die deelnemen aan een 

onderwijsactiviteit. Dit betekent dus dat er meer dan 30 personen tegelijk in één ruimte op de 

mbo-school onderwijs mogen volgen en verzorgen.  

 

Bij niet-onderwijsactiviteiten op de mbo-school, bijvoorbeeld in de lunchpauze of tijdens de 

wisseling van de lessen, geldt wel de eis dat maximaal 30 personen zich in een zelfstandige ruimte, 

zoals een kantine of een gang, mogen bevinden.  

 

Mogen de kantines van de mbo-scholen open? 

Ja, kantines van mbo-scholen mogen open zijn. Kantines van scholen zijn namelijk niet 

toegankelijk voor ‘publiek’, maar zijn besloten plaatsen en alleen toegankelijk voor studenten en 

personeelsleden van de school. De 1,5m norm, de mondkapjesplicht (behalve tijdens het nuttigen 

van de lunch op een vaste zit- of staanplaats) en de maximale groepsgrootte van 30 personen 

blijven natuurlijk wel gelden.  

 

Mogen de leerrestaurants open zijn? 

Het leerrestaurant mag geen gasten van buiten ontvangen. Wel mogen studenten en personeel er 

eten omdat het leerrestaurant dan de functie van kantine krijgt. Ook hierbij geldt dat de 1,5m 

norm, de mondkapjesplicht (behalve tijdens het nuttigen van de maaltijd op een vaste zit- of 

staanplaats) en de maximale groepsgrootte van 30 personen wel nageleefd moeten worden.  

 

In het leerrestaurant mogen gasten van buiten wel eten en drinken afhalen. Daarnaast mag het 

leerrestaurant, indien het een onderdeel is van een hotelopleiding met hotelkamers, wel zijn eigen 

hotelgasten ontvangen. Hierbij dient uiteraard wel aan de andere veiligheidsmaatregelen te worden 

voldaan.  

 

Mogen er wervings-, introductie- en verplichte intakeactiviteiten worden georganiseerd? 

Het heeft de voorkeur om dit jaar de wervings-, introductie- en verplichte intakeactiviteiten zoveel 

mogelijk digitaal te organiseren. Als die vorm niet mogelijk of gewenst is, bijvoorbeeld vanwege de 

doelgroep of de specifieke opleiding, dan kan ervoor worden gekozen om de activiteiten op de 

school te organiseren. Voor wervings-, introductie- en verplichte intakeactiviteiten die rechtstreeks 

verband houden met het onderwijs en op de school (dus niet op een externe locatie) worden 

georganiseerd, geldt de maximale groepsgrootte van 30 personen niet. Het is dus mogelijk om 

meer dan 30 personen te ontvangen tijdens dit type activiteiten. Natuurlijk blijven ook dan de 

basisregels (afstand houden en mondkapje dragen) gelden. Mochten de activiteiten een sociaal 

doel hebben, dan geldt de maximale groepsgrootte van 30 personen overigens wel en is 

terughoudendheid nog meer gewenst.      

 

Wat betekent de mondkapjesplicht voor scholen? 

                                                
1 Onder mbo-school wordt zowel een bekostigde school verstaan als een school die niet-bekostigde erkende 
mbo-opleidingen aanbiedt. 



Iedereen die zich op de mbo-school bevindt, of in een andere besloten ruimte waar 

onderwijsactiviteiten worden verzorgd, denk bijvoorbeeld aan een praktijklokaal of examenlocatie 

buiten de school, is verplicht een mondkapje te dragen. Deze verplichting geldt niet: 

- voor personen op een vaste zit- of staanplaats die deelnemen aan een onderwijsactiviteit of een 

onderwijsactiviteit verzorgen. Studenten kunnen hun mondkapje dus afdoen in de les zodra zij op 

1,5m afstand van elkaar zijn gaan zitten. Docenten die vanaf een vaste zit- of staanplaats 

lesgeven, kunnen het mondkapje ook afzetten.  

- indien het dragen van een mondkapje een belemmering vormt voor deelname aan of verzorging 

van de onderwijsactiviteit. Hierbij kan gedacht worden aan praktijkonderwijs waarbij het 

mondkapje een belemmering vormt. In dat geval kan de school voor (alternatieve) 

veiligheidsmaatregelen ervoor kiezen om aan te sluiten bij de regels die gelden voor het werkveld 

en die bijvoorbeeld zijn vastgelegd in de brancheprotocollen: https://www.mijncoronaprotocol.nl. 

- voor het personeel van een school indien deze een vaste zitplaats inneemt. Ook personeel dat op 

het moment geen onderwijsactiviteit verzorgt maar bijvoorbeeld op een vaste zitplaats ander werk 

aan het doen is, hoeft geen mondkapje te dragen.    

Daarnaast geldt de mondkapjesplicht niet voor personen die vanwege een beperking of ziekte geen 

mondkapje kunnen dragen of opzetten of voor personen die spreken met iemand die vanwege een 

auditieve beperking moet kunnen spraakafzien. 

 

Een mondkapje hoeft niet van medische kwaliteit te zijn, maar dient wel de mond en de neusgaten 

volledig te bedekken. Het mondkapje moet tot doel hebben de verspreiding van virussen en andere 

ziektekiemen tegen te gaan. Dit betekent dat een sjaal of bandana geen mondkapje is. Ook een 

spatscherm is geen mondkapje. Dit bedekt immers de mond en neusgaten niet volledig. 


