
 
 

 
 
Memo  
 
 
Betreft:     Mondkapjes in de scholen 
Van:          College van Bestuur OVO Zaanstad 
Datum:      22 oktober 2020 

 
 
Context 
Op 5 oktober 2020 heeft het CvB in overleg met de directeuren van de scholen van OVO 
Zaanstad en de GMR besloten dat het dragen van mondkapjes tijdens verplaatsingen en 
pauzes op onze scholen een dringend advies is. In klassikale lessituaties waarbij leerlingen 
zitten, kan het mondkapje af. 
Het dringende advies is ook van toepassing bij de beroepsgerichte vakken in het vmbo en de 
praktijkvakken in het praktijkonderwijs indien de 1,5 meter afstand tussen leerling en 
onderwijspersoneel niet te waarborgen is. Tenzij het mondkapje de veiligheid van de lessen  
in gevaar brengt.  
 
Het kabinet heeft op 13 oktober 2020 aangekondigd dat zij de wettelijke plicht tot het dragen 
van mondkapjes in openbare ruimtes in voorbereiding heeft.  
 
Besluit mondkapjesplicht 
Vooruitlopend op een algemene wettelijke verplichting heeft het CvB van OVO Zaanstad na 
instemming van de GMR besloten dat het dragen van een mondkapje verplicht is op alle 
scholen van OVO Zaanstad tijdens verplaatsingen en dit buiten de leslokalen verplicht te 
stellen voor leerlingen en medewerkers. Deze maatregel gaat in op 26 oktober 2020. 
 
Argumenten om het dragen van een mondkapje verplicht te maken zijn:   

• het aantal coronabesmettingen in de Zaanstreek blijft stijgen;  
• wij hebben als schoolbestuur een zorgplicht voor de veiligheid van onze leerlingen 

(artikel 3b WVO); 
• wij zijn als werkgever op basis van de arbo-wetgeving verantwoordelijk voor een 

veilige werkomgeving;  
• wij zijn als schoolbestuur bevoegd onze medewerkers instructies te geven (artikel 

7:660 BW); 
• wij streven er als schoolbestuur naar om (tijdelijke) schoolsluitingen te voorkomen;  
• in ons omringende landen worden vergelijkbare maatregelen genomen; 
• een mondkapjesplicht geeft voor iedereen meer duidelijkheid. 

   
Het CvB is van mening dat bovenstaande gronden voldoende zijn om de inbreuk op de 
persoonlijke levenssfeer, mocht daar al sprake van zijn, als gevolg van het dragen van een 
mondkapje te kunnen rechtvaardigen en dat het dragen van een mondkapje een 
proportionele maatregel betreft die niet kan worden vervangen door een minder ingrijpende 
maatregel.  
 



Een mondkapjesplicht vraagt om handvatten tot handhaving. De huisregels op de scholen 
zullen als volgt aangevuld worden:   

1 We zijn alleen op school als we klachtenvrij zijn. 
2. Op onze school dragen wij een mondkapje buiten de leslokalen en als we ons 

verplaatsen.  
3. Op onze school dragen wij een mondkapje bij beroepsgerichte vakken en 

praktijkonderwijs, tenzij de docent anders beslist. 
 

Dit impliceert dat als een leerling geen mondkapje wil dragen, hij of zij onderwijs op afstand 
volgt.  
 
De mondkapjesplicht blijft tot nader bericht van kracht. De mondkapjesplicht wordt als 
addendum toegevoegd aan de leerlingstatuten van de scholen van OVO Zaanstad en aan 
het arbobeleid van OVO Zaanstad.    
 
De mondkapjesplicht is geen vervanging van de bestaande basisregels omtrent hygiëne en 
afstand.  
 
Indien leerlingen vanwege hun beperkingen of zorgbehoefte afhankelijk zijn van nabijheid of 
gelaatsuitdrukkingen, kan de schoolleiding in overleg met de MR besluiten dat het dragen 
van een mondkapje niet realistisch is.  
 
Juridische onderbouwing 
Het schoolbestuur in het voortgezet onderwijs bepaalt in beginsel wat er in en rond zijn 
gebouwen gebeurt. Schoolgebouwen zijn geen gewone openbare ruimten. Ze zijn in 
eigendom, althans in beheer, van OVO Zaanstad. En dus mogen wij zelf huisregels 
vaststellen voor gebruikers en bezoekers van die gebouwen. Daarmee is in feite al een 
rechtsgrond voor de mondkapjesplicht gegeven.  
 
Leerlingen  
Voor wat betreft de leerlingen heeft het schoolbestuur in het voortgezet onderwijs daarnaast 
op grond van artikel 3b van de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO) een “zorgplicht (voor 
de) veiligheid op school”. Op grond daarvan voert het schoolbestuur onder meer “beleid met 
betrekking tot de veiligheid”. Het tweede lid van artikel 3b voegt daar nog aan toe dat “onder 
veiligheid, bedoeld in het eerste lid, wordt verstaan de sociale, psychische en fysieke 
veiligheid van leerlingen”.  
Met betrekking tot de leerlingen is een door het schoolbestuur op basis van artikel 3b WVO 
gegeven voorschrift voldoende basis om het dragen van een mondkapje afdwingbaar te 
maken.  
 
Personeel  
Het schoolbestuur heeft als werkgever van zijn personeel de in artikel 7:660 Burgerlijk 
Wetboek (BW) vastgelegde, zogenaamde “instructiebevoegdheid”. Op grond hiervan kunnen 
kledingvoorschriften worden gesteld en kan het gebruik van persoonlijke 
beschermingsmiddelen verplicht worden gesteld.  
Bovendien is het schoolbestuur als werkgever op grond van artikel 7:658 BW verplicht “de 
lokalen, werktuigen en gereedschappen waarin of waarmee hij de arbeid doet verrichten, op 
zodanige wijze in te richten en te onderhouden alsmede voor het verrichten van de arbeid 
zodanige maatregelen te treffen en aanwijzingen te verstrekken als redelijkerwijs nodig is om 
te voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt”. Dit 
laatste ziet met name toe op het voorkomen van schade bij anderen dan degene waar de 
instructiebevoegdheid zich op richt.  
 



Met betrekking tot het personeel is een door de werkgever op basis van artikel 7:660 BW 
gegeven voorschrift voldoende basis om het dragen van een mondkapje afdwingbaar te 
maken.  
 
Inbreuk op persoonlijke levenssfeer  
De meest voorkomende klacht van ouders en werknemers die geen mondkapje willen 
dragen, is dat de verplichting daartoe een inbreuk maakt op de persoonlijke levenssfeer. 
Vanuit juridisch perspectief is het nog maar de vraag of daar inderdaad sprake van is. Maar 
ook al is dat het geval, dat betekent dan nog niet dat de verplichting tot het dragen van een 
mondkapje daarmee niet zou kunnen worden opgelegd. Vraag is dan slechts of er voldoende 
gronden zijn om die inbreuk te kunnen rechtvaardigen, of de te treffen maatregel 
proportioneel is en of die niet kan worden vervangen door een minder ingrijpende maatregel 
(subsidiariteit).  
 
Het nut van het mondkapje is in de afgelopen maanden door het kabinet, het RIVM en 
andere deskundigen steeds betwijfeld. Maar het dringende advies om in het voortgezet 
onderwijs een mondkapje te dragen, het sterk toenemende aantal besmettingen en 
vergelijkbare maatregelen in andere (Europese) landen leveren naar verwachting voldoende 
motivering op om een (eventuele) inbreuk op de persoonlijke levenssfeer te rechtvaardigen.  
 
Rol van de medezeggenschap  
De medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht voor wat betreft de “vaststelling of 
wijziging van regels op het gebied van het veiligheids-, gezondheids- en welzijnsbeleid” op 
grond van artikel 10 lid 1 onder e WMS (WMS).  
De leerling-geleding van de GMR heeft instemmingsrecht op het toevoegen van een 
addendum inzake de mondkapjesplicht aan alle leerlingstatuten op de OVO scholen.  
De personeelsgeleding heeft bovendien op grond van artikel 12, lid 1 onder d WMS 
instemmingsrecht op de vaststelling van het werkreglement dat wordt vastgesteld op grond 
van artikel 7:660 BW dat hiervóór al aan de orde kwam.  
De personeelsgeleding heeft daarnaast nog op grond van artikel 12, lid 1 onder k WMS 
instemmingsrecht met betrekking tot de “vaststelling of wijziging van een regeling op het 
gebied van de arbeidsomstandigheden”.  
 
Reactie 
Het verplicht dragen van een mondkapje op de scholen van OVO Zaanstad is een 
bestuursbesluit. Indien leerlingen/ouders/medewerkers het niet eens zijn met dit besluit 
kunnen zij dat schriftelijk kenbaar maken bij het College van Bestuur, Postbus 451, 1500 EL 
Zaandam of via collegevanbestuur@ovo-zaanstad.nl.  
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