
Scenario’s moeten voorspelbaarheid aanpak  
covid-19 in het onderwijs vergroten 

Hoe voorkomen we dat scholen bij een opleving van de pandemie opnieuw hun 
deuren moeten sluiten? Deze vraag staat centraal in de (middel)lange aanpak voor 
Covid-19 voor het funderend onderwijs die het kabinet op 14 april presenteerde. Al 
eerder had het kabinet het openhouden van de kinderopvang en het onderwijs tot 
hoogste prioriteit verheven. 

De prijs van een scholensluiting is hoog, en - na achteraf blijkt - misschien wel te hoog 
geweest. De impact op het leren, de motivatie en het welbevinden van leerlingen is enorm 
gebleken. Leerlingen hebben leervertragingen opgelopen waarbij kwetsbare leerlingen 
ook nog eens extra zijn geraakt door de crisis. Dat het openhouden van scholen cruciaal 
is om psychische problemen en leervertragingen te voorkomen blijkt ook uit internationaal 
onderzoek van OESO.


Werken met scenario’s 
Al eerder - op 1 april - had het kabinet de hoofdlijnen voor een landelijke aanpak voor 
de (middel)lange termijn Covid-19 bekend gemaakt, wetende dat het coronavirus onder 
ons zal blijven. Het openhouden van de samenleving en het bieden van toegankelijke zorg 
zijn daarin de centrale doelen. Sectoren zijn zelf aan zet om zich voor te bereiden en 
preventieve maatregelen te treffen.


Het kabinet introduceerde een viertal scenario’s waar sectoren zich op voor moeten 
bereiden. Deze scenario’s zijn vertaald naar de situatie voor het funderend onderwijs. Het 
doel van deze scenario’s om een voorspelbaar beleid te kunnen volgen, mocht dat 
onverhoopt weer nodig zijn.
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Met de InfoFlits ontvangt u actuele documenten over onderwerpen die 
relevant zijn voor, door en in het praktijkonderwijs. De documenten 
worden geselecteerd door de Sectorraad Praktijkonderwijs. Bij vragen of 
opmerkingen kunt u contact opnemen via infoflits@praktijkonderwijs.nl

Scenario 1: 
Verkoudheid

Scholen volledig 
open zonder 
maatregelen

Scenario 2: 
Griep+

Scholen volledig 
open met lichte 
(basis)-
maatregelen

Scenario 3: 
Continue strijd

Scholen volledig 
open met pakket 
maatregelen

Scenario 4: Worst 
case

Scholen niet 
volledig open
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https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/04/01/kamerbrief-over-lange-termijn-aanpak-covid-19
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De hoofdlijnen op een rij: 
◦ Elke leerling krijgt goed onderwijs, ook gedurende een crisis; bij voorkeur gaat het 

onderwijs fysiek door, en anders op afstand.

◦ Overheid en schoolbesturen zorgen via preventieve maatregelen voor veilige scholen 

(zelftesten, tijdige vaccinatie, ventilatie e.d.).

◦ Er komt duidelijkheid op welke scenario’s scholen zich voor moeten bereiden, 

waardoor scholen panklare draaiboeken kunnen uitwerken.

◦ Er is een agenda om de wendbaarheid van het onderwijs te vergroten, en daarmee 

de impact van een nieuwe crisis op het onderwijs te beperken. 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