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 C
risismanagement 
is mensenwerk en 
vraagt om intensieve 
samenwerking tussen 
uiteenlopende par-

tijen. “De beslissing om alle scholen te 
sluiten in maart 2020 hadden we niet 
zien aankomen. Als vader van kinderen 
in het basis en voortgezet onderwijs 
had ik nooit kunnen bevroeden zoiets 
in Nederland mee te maken. Van de 
Veiligheidsregio Gooi- en Vechtstreek en 
de schoolbesturen tot de kinderopvang 
en ouders: als gemeente zaten we in het 
midden van allerlei spanningsvelden. 
We wilden onze verantwoordelijkheid 
nemen, zonder echter specifiek te zijn 
opgeleid in crisismanagement”, vertelde 
Geert-Jan Hendriks, sinds 2016 wethou-
der onderwijs van de gemeente Gooise 
Meren. “We hebben leergeld betaald 
en aldoende steeds meer de regierol 
gepakt, met een adviserende rol naar de 
veiligheidsregio toe. Tijdens een crisis is 
op voorhand niet ieders functie duide-
lijk. De besluiten en maatregelen van 
het kabinet waren dikwijls voor meer-
dere uitleg vatbaar. We moesten rollen 
definiëren en vertaalslagen maken. In 
het begin verliep dat stroef, maar het 

Nieuws - Seminar ‘Coronacrisis en de onderwijssector’ van SVDC

De coronacrisis heeft een enorme impact op de onder-

wijssector. Is het verantwoord les te geven aan klassen 

met 32 leerlingen, ondanks slechte ventilatie in schoolge-

bouwen en onzekerheid over het effect van gezichtsmas-

kers en zelftesten? Wat betekent het sluiten van scholen 

voor de ontwikkeling van kinderen in verschillende leef-

tijdsgroepen? Hoe houden docenten overzicht tijdens 

online lessen en worden ongewenste situaties zoals cy-

berpesten voorkomen? Waren onderwijsinstellingen van 

basisscholen tot voortgezet onderwijs en beroepsoplei-

dingen voorbereid op een pandemie? Tijdens het seminar 

‘Coronacrisis en de onderwijssector’ van SVDC werd te-

ruggeblikt op ervaringen uit de praktijk. Welke lessen zijn 

geleerd uit de grootste naoorlogse crisis in Nederland?

Onderwijssector zwaar geraakt door coronacrisis

verbeterde gaandeweg. Het leggen van 
verbindingen tussen onderwijsinstel-
lingen, kinderopvang en gemeente was 
belangrijk. Veel kinderen moesten naar 
de kinderopvang, maar de onderwijsin-
stellingen en kinderopvangcentra ble-
ken gescheiden werelden die nauwelijks 
informatie uitwisselden. Daarover was 
niets vastgelegd in protocollen.”
Minstens zo belangrijk is volgens de 
wethouder de continu communicatie 
naar alle doelgroepen toe. “We hebben 
de gemeenteraad steeds op de hoogte 
gehouden van alles dat we deden en 
waarom bepaalde keuzes waren 
gemaakt. Dat creëert betrokkenheid en 
voorkomt dat je meermaals dezelfde 
vragen moet beantwoorden. Belangrijk 
is ook het geven van vertrouwen aan de 
mensen die dagelijks het werk moeten 
doen. Een stuurman wil aan het roer 
staan en ‘in control’ blijven, maar moet 
ook durven te vertrouwen op degenen 
die de maatregelen uitvoeren.”

Digitale vaardigheden Cyberpes-
ten, agressie en geweld en radicalise-
ring. Thema’s van campagnes van de 
stichting School & Veiligheid, onderdeel 
van het ministerie van OCW, die zijn 

gericht op docenten, schoolleiders en 
vertrouwenspersonen bij onderwijsin-
stellingen. Uitgangspunten zijn preven-
tie en curatie: voorkomen dat bepaald 
gedrag plaatsvindt en informeren 
over maatregelen als het toch gebeurt. 
“Tijdens de coronacrisis viel het contact 
tussen docenten en leerlingen weg. Nu 
de scholen waren gesloten, was het 
belangrijk elkaar nog te vinden. Momen-
teel steunen we scholen bij de herope-
ning. Klassen komen na lange tijd weer 
bij elkaar, maar de groepsdynamiek 
is veranderd. De impact van de crisis 
verschilt per leerling”, zei Lynn Louwe, 
adviseur sociaal veiligheidsbeleid en lid 
van het calamiteitenteam bij School & 
Veiligheid.
“Scholen stonden onder druk bij het 
uitrollen van online onderwijsprogram-
ma’s. Soms bleek pas na enkele weken 
dat kinderen thuis een laptop moesten 
delen met een broer of zus. Voor 
docenten is het een uitdaging om 
overzicht te houden op alle leerlingen. 
Die hebben soms betere digitale 
vaardigheden dan de docent. Ze weten 
hoe ze andere leerlingen uit de groep 
kunnen zetten of iedereen kunnen 
‘muten’. Docenten weten niet altijd hoe 
de beheerdersfunctie werkt. Zij willen 
contact houden met elke leerling, maar 
moeten ook letten op de doorlopende 
chat, waar leerlingen elkaar soms 
uitschelden. Leerlingen kunnen als ‘niet 
aanwezig’ worden geregistreerd als hun 
camera is uitgeschakeld. De ervaring 
leert dat het voor bijvoorbeeld 15-jari-
gen confronterend kan zijn als zij de 
hele dag naar zichzelf moeten kijken op 
een beeldscherm of als anderen 
meekijken in hun kamer. Door te werken 
met kleinere groepen neemt de bereid-
heid toe om camera’s in te schakelen.”

Klankbord Uit een klankbord blijkt 
dat leerlingen het verschil tussen 
fysiek en online onderwijs niet altijd 
als storend hebben ervaren, maar wel 
aangeven weinig verbondenheid te 
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Onderwijssector zwaar geraakt door coronacrisis

“Een stuurman wil aan het roer staan, 
maar moet ook vertrouwen hebben in 
degenen die maatregelen uitvoeren”, 
aldus Geert-Jan Hendriks, wethouder 
onderwijs van de gemeente Gooise 
Meren.

“Leerlingen hebben soms 
betere digitale vaardigheden 

dan docenten”, zei Lynn Louwe 
van School & Veiligheid.

voelen. Ondervraagden gaven aan 
gevoelens van eenzaamheid en onvei-
ligheid te hebben. De Kindertelefoon 
meldt een flinke toename van het aantal 
gesprekken over emotionele proble-
men. Louwe: “De sociale leefwereld van 
kinderen staat onder druk. Contact met 
vrienden is juist nu belangrijk. Nu fysiek 
onderwijs weer mogelijk is, moet blijken 
wat de gevolgen van de lockdowns zijn, 
zoals opgelopen leerachterstanden en 
voor het welzijn van leerlingen. Op tech-
nisch gebied is een enorme stap gezet 
in het onderwijs. Ook daarover moet 
worden besloten wat onderwijsinstellin-
gen willen vasthouden.”

Voorbereiding Begin 2020 keerden 
op Eindhoven Airport de eerste Neder-
landers terug uit quarantaine in de Chi-
nese stad Wuhan, waar COVID-19 is ont-
staan. Onder hen een gezin uit Zeeland. 
Hun thuiskomst leidde tot commotie 
in het dorp waar de familie woonde en 
op de school van de kinderen. “Hoewel 
er geen sprake was van besmettingen, 

heerste er angst onder de bevolking. 
We hebben zo goed en kwaad als het 
kon uitleg gegeven. Aan het eind van de 
avond waren de aanwezigen toch niet 
gerust”, keek Joke Gaemers, directeur 
publieke gezondheid bij de Veiligheids-
regio Zeeland, terug op haar eerste 
ervaring met de coronapandemie. “Als 
grootste risico voor Zeeland wordt vaak 
gedacht aan overstromingen. Een pan-
demie stond echter bovenaan de lijst 
van de veiligheidsregio. Vanaf eind 2019 
zagen we de pandemie aankomen en 
er waren ook oefeningen geweest zoals 
‘Zeeuwse koorts’ eind november 2017 
en ‘Hollandse griep’ van de Veiligheids-
regio Zuid-Holland Zuid. Voor de GGD is 
infectieziektebestrijding inclusief bron- 
en contactonderzoek en het indammen 
van een virus bovendien ‘business as 
usual’. Toch kwam de coronapandemie 
wel degelijk als een verrassing.”
In de praktijk bleek dat de GGD vanuit 
de ‘normale’ werkzaamheden minder 
contacten had met onderwijs- dan met 
zorginstellingen. Gaemers: “In een crisis 

zijn korte lijnen cruciaal. Dan blijkt hoe 
belangrijk het is om met de voeten in de 
klei te staan in de regio. Elkaar kennen 
is ook alle vragen kunnen stellen. 
Aangekondigde maatregelen voor de 
onderwijssector veranderden met de 
dag. Er was inconsistentie tussen het 
ministerie van OCW, het RIVM, GGD’s, 
de PO- en VO-raad. De onderwijsinstel-
lingen moesten er zelf ‘chocola van 
maken’. Tel daarbij op dat je in het 
onderwijs hebt te maken met uiteenlo-
pende partijen met elk hun eigen 
mening. Dat maakt de communicatie 
ingewikkeld.”

Oefenen Hoe is in de toekomst te 
borgen dat tijdens een pandemie sneller 
kan worden opgeschaald? Gaemers: 
“De omvang van de organisatie van 
de veiligheidsregio is enorm gegroeid, 
maar jaren van bezuinigingen hebben 
effect gehad op de GGD. Scholen zitten 
allicht niet te wachten op weer een 
boek in de kast met allerlei regels. Een 
bekend gezegde luidt: ‘De crisis die je 

Bij het seminar in Zeist was voor het eerst in lange tijd weer publiek aanwezig, uiteraard conform de coronamaatregelen.
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“Een gedegen voorbereiding helpt wel 
degelijk”, aldus Joke Gaemers, directeur 
publieke gezondheid bij de Veiligheids-
regio Zeeland.

“Naast repareren moet ook 
worden gekeken naar innove-
ren, om de geleerde lessen te 

behouden”, zei Jos van Deursen 
van Aventus.

oefent komt niet. De crisis die komt heb je niet geoefend. En 
de crisis die is geweest komt nooit terug.’ Staat het thema 
crisis en veiligheid in de bestuurlijke agenda van onderwijsin-
stellingen, is er een risicoanalyse uitgevoerd en een inte-
graal veiligheidsplan opgesteld dat ook is afgestemd met de 
gemeente, veiligheidsregio en GGD? Betreft het een praktisch 
plan of is er alleen een checklist opgesteld met namen en 
adressen? Is het crisisteam bekend binnen de organisatie en 
wordt informatie geactualiseerd? Zijn sleutelfiguren toegerust 
op hun crisistaak en wordt voldoende geoefend en getraind? 
Er is geen panklaar recept voor de toekomst, maar een gede-
gen voorbereiding helpt wel degelijk!”

Innoveren “De opgedane praktijkervaring van een eerdere 
crisis bleek nuttig tijdens de coronapandemie”, zei Jos van 
Deursen, voorzitter College van Bestuur bij Aventus. De on-
derwijsinstelling met vestigingen in Apeldoorn, Deventer en 
Zutphen verzorgt ruim tweehonderd mbo-opleidingen en telt 
twaalfduizend studenten en 1200 medewerkers. “In 2019 was 
door een hack informatie gelekt en kregen we te maken met 
chantage. Het crisisteam voerde dagelijks meerdere overleg-
gen. Een aantal collega’s kwam daarbij niet altijd op tijd en 
is daar ook op aangesproken. Tijdens een crisis wil je geen 
tijd verkwanselen. Het heeft eraan bijgedragen dat we tijdens 
de coronacrisis slagvaardig konden optreden. Nog voor de 
beslissing van het kabinet in maart 2020 hadden we besloten 
het fysieke onderwijs te staken. Binnen enkele dagen konden 
we het volledige onderwijsprogramma online aanbieden.”
Het besluit had grote impact op de studenten en docenten. 
Van Deursen: “We werkten al aan ‘blended onderwijs’, waarbij 
25 procent van het aanbod online plaatsvindt. Maar dat waren 
vooral papieren plannen. Wat moesten we doen met stages, 
die onlosmakelijk horen bij onze opleidingen? We zijn daarbij 
afhankelijk van samenwerking met het bedrijfsleven en 
instellingen. De drukte bij boa’s heeft er bijvoorbeeld toe 
geleid dat er tijdelijk geen ruimte is om studenten te begelei-
den. Ook is het belangrijk om zowel letterlijk als figuurlijk zicht 
te houden op studenten. Niet alleen qua onderwijsprestaties, 
maar ook hun welzijn. Met het Nationaal programma onder-
wijs stelt de overheid nu subsidies beschikbaar voor het 
wegwerken van leerachterstanden. Naast repareren moet 
echter ook worden gekeken naar innoveren, om de kennis en 
ervaring van de geleerde lessen te behouden.”

Polarisatie Een strategisch spel met het uitruilen van 
belangen tussen verschillende partijen, onzekerheid en angst 
voor besmetting onder docenten en leerlingen, maatregelen 
en berichten in de media die elkaar soms tegenspreken of 
cijfers vermelden die korte tijd later alweer worden bijgesteld 
en geen feitelijk beeld schetsen. “Het heeft geleid tot pola-
risatie op de werkvloer die de hoogste versnelling is gepas-

seerd”, stelde Ton van Haperen, docent, docentenopleider 
en publicist. “Verschillende partijen kwamen gepassioneerd 
tegenover elkaar te staan. Leraren horen tot de meest geteste 
beroepsgroepen en stonden voor volle klassen, met het risico 
om besmet te worden. Intussen blijven werkgevers beweren 
dat het risico op scholen niet groter is dan elders. Anderzijds 
werd de onveiligheid ook overdreven, alsof mensen al gevaar 
liepen door alleen maar een schoolgebouw te betreden. 
Tijdens de coronacrisis is iedereen voor zijn eigen belang ge-
gaan. Dat heeft samenwerkingen op scholen gefragmenteerd 
en de situatie er niet werkbaarder op gemaakt.”
Van Haperen constateert dat leraren matig tot slecht als 
beroepsgroep zijn vertegenwoordigd. “Van wie is het onder-
wijs? De sector wil doorgaans graag zijn eigen problemen 
oplossen en is zeer gedecentraliseerd. De coronamaatregelen 
waren altijd reactief en kwamen te laat. Bij leiding geven is 
timing belangrijk en juist dat is hier behoorlijk misgegaan. De 
eerste besmettingsgolf overkwam ons, maar dat geldt niet 
voor de tweede golf. In augustus 2020 was het aantal besmet-
tingen laag, maar bedroeg het reproductiegetal 1,4. Ook was 
bekend dat de ventilatie in schoolgebouwen vaak slecht is. 
Toch is niets geleerd van de eerste lockdown. Nog steeds 
zaten groepen van 32 leerlingen dicht op elkaar in lokalen van 
acht bij acht meter. De scholen bleven open tot het niet langer 
kon. In december werden scholen gedeeltelijk gesloten en 
bleven geopend voor examenklassen en kwetsbare leerlin-
gen. Leraren voelen zich slecht gezien en gehoord. Hoewel in 
augustus vorig jaar veel duidelijk was, is daar niets mee 
gedaan. De weinig efficiënte aansturing is minister Slob 
verwijtbaar. Er kwam geen verplichting om gezichtsmaskers 
te dragen, alleen een advies. Ook is er nog onduidelijkheid 
over sneltesten.”

Situationeel leiderschap Hoewel begin juni scholen 
hun deuren moesten openen voor alle leerlingen in plaats 
van alleen kleinere groepen, besloot het Amstelveen College 
daaraan geen gehoor te geven. “Er zijn zorgen over het toene-
mend aantal besmettingen met de deltavariant van COVID-19 
in Nederland. Als werkgever kunnen we de veiligheid van 
docenten niet garanderen”, vertelde Anke de Peuter, rector-
bestuurder van het Amstelveen College, een onderwijsinstel-
ling voor mavo, havo en vwo met 1700 leerlingen. “Voor de 
lockdown op 16 maart 2020 nam de onrust overal in Europa 
snel toe. Toch werd in februari carnaval gevierd en gingen 
mensen op wintersport. Anderhalve week voor de lockdown 
overleed onverwacht een docent. Van de familie begrepen we 
dat er geen coronabesmetting was, maar al snel kwamen er 
geruchten op gang. Docenten wilden niet onbeschermd voor 
de klas staan en de een na de ander viel uit. Het was duide-
lijk dat we dit niet zouden volhouden. De eerste lockdown 
zorgde ook voor rust op school. De zomervakantie was een e
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soort interbellum. We dachten dat alles daarna weer normaal 
zou worden, maar helemaal normaal is het nooit geweest. Er 
volgde een onrustige periode tot de tweede lockdown. Wel 
waren we beter voorbereid.”
Tijdens een crisis vallen volgens de rector-bestuurder 
standaarden weg en kan niet worden teruggevallen op wat je 
normaal doet. “Dat vraagt om situationeel leiderschap. Als 
bestuurder moet je constant een andere rol pakken. In een 
crisis dien je er als leider toe en kan je het verschil maken. In 
de eerste fase moet vooral worden bepaald wat er moet 
gebeuren. De troepen moeten worden verzameld en richting 
gegeven. Er is weinig ruimte voor ideeën en angsten. Daarna 
volgt een periode om te begeleiden en gebruik te maken van 
de aanwezige expertise. In onze school hebben we alle fases 
doorlopen. In het crisisteam zijn naast de schoolleiding 
relevante stafafdelingen vertegenwoordigd zoals facilitaire 
diensten. De sturende rol uit de beginperiode vermindert na 
verloop van tijd. Daarna kan er meer worden gedelegeerd en 
is vooral ondersteuning belangrijk.”

Continuïteitsplan “Een goede structurele samenwerking 
tussen onderwijsinstellingen en kinderopvangcentra met re-
gelmatig overleg op zowel bestuurlijk als operationeel niveau 
en een heldere communicatie naar ouders en medewerkers 
toe hebben hun waarde bewezen tijdens de coronacrisis”, zei 
Ted Bisschop, beleidsmedewerker bij VCO-Oost Nederland, 
een instelling voor primair onderwijs met 2600 leerlingen en 
245 medewerkers in Enschede. “Voor de coronacrisis hadden 
wij geen ervaring met online onderwijs op afstand. Boven-

dien zaten we midden in de uitrol van een nieuw ICT-systeem. 
Dat leidde tot vertragingen en toen gingen enkele medewer-
kers in plaats van Teams uit eigen beweging Zoom gebruiken, 
maar dan niet op een veilige manier. Na de eerste week van 
de lockdown bleken collega’s thuis te werken zonder de juiste 
middelen, zoals een ergonomisch verantwoorde werkplek. 
Toen hebben we het mogelijk gemaakt om op school een 
bureaustoel of apparatuur op te halen. Daar bleek behoefte 
aan en sindsdien hebben we regelmatig berichten gestuurd. 
Het is belangrijk van medewerkers rechtstreeks te horen of 
alles goed gaat.”
Ook communicatie met de ouders met leerlingen in het 
primair onderwijs speelt een grote rol. Bisschop: “De leerlin-
gen kunnen in grote mate zelfstandig functioneren, maar zijn 
niet volledig zelfredzaam. Bij de communicatie met de ouders 
dient er rekening mee te worden gehouden dat 24 procent 
van de ouders in Enschede laaggeletterd is. Die moet je geen 
brief met ambtelijk jargon sturen. Begin 2020 had niemand 
verwacht dat de scholen zouden moeten sluiten. Nu onder-
zoeken we welke zaken in het continuïteitsplan geregeld 
dienen te zijn voor vergelijkbare situaties. Zijn bijvoorbeeld 
alle vervangers van sleutelfiguren met toegang tot de 
ICT-systemen bekend binnen de organisatie en zijn er 
afspraken gemaakt over bereikbaarheid? De ervaringen die 
we tijdens de coronacrisis hebben opgedaan willen we in 
gedachten houden bij toekomstige ICT-ontwikkelingen.”

y Robert van Daesdonk
Redactie@beveiliging.nl

“De coronamaatregelen waren altijd re-
actief en kwamen te laat”, constateerde  
Ton van Haperen.

“We hebben de school begin juni 
niet volledig geopend, omdat we als 
werkgever de veiligheid van docenten 
niet kunnen garanderen”, vertelde Anke 
de Peuter, rector-bestuurder van het 
Amstelveen College.

“De opgedane ervaring tijdens 
de coronacrisis nemen we mee 

bij toekomstige ICT-ontwikke-
lingen”, zei Ted Bisschop van 

VCO-Oost Nederland.


