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Coronaprotocol BVS-schooladvies 

 

Om in de verwarrende tijd van snel veranderende regels en aanscherping van maatregelen 

sneller te kunnen beslissen, hebben we een intern protocol opgesteld voor de medewerkers 

van BVS-schooladvies. We komen door het hele land en ontmoeten zoveel mensen, dat we 

geen risico willen nemen of willen veroorzaken. Het kan daarom zijn dat we niet alleen de 

regels van een school hanteren, maar er nog een schepje bovenop moeten gooien, 

simpelweg omdat onze interne regels wat scherper gesteld (moeten) zijn. 

 

We geven graag helderheid over onze afwegingen. We verwachten dat de huidige situatie 

rondom COVID-19 steeds om omdenken vraagt en we hebben niet de illusie met deze 

afspraken nooit meer voor verrassingen te komen te staan. 

 

Het is fijn om te merken dat er in de scholen zo met ons wordt meegedacht en meegezocht 

naar oplossingen om ons werk mogelijk te blijven maken. 

 

Op basis van de afgekondigde maatregelen door het Ministerie van OC&W1 op 26 november 

2021 en toepassing daarvan volgens onze koepelorganisatie OON kunnen wij ons werk 

fysiek op locatie verzorgen mits we de gestelde voorwaarden hanteren. Bij werkzaamheden 

die we op locatie verzorgen, hanteren we de regels van het RIVM. De voorwaarden die gelden 

en waar wij aan voldoen zijn: 

 Het aanbieden van onze educatieve activiteiten  

o Op eigen locatie (kantoor BVS) is fysiek toegestaan mits in een besloten, niet-

publieke ruimte en tot 17:00 uur. 

o Onze diensten dienen het primaire proces, nl. het onderwijs2 en, wanneer het 

van belang is dat deze fysiek plaatsvinden, mogen om die reden fysiek 

doorgaan op scholen. Wij kunnen dus scholing live verzorgen op school, mits 

dit noodzakelijk is voor het primaire onderwijsproces.  

o Uiteraard verzorgen we onze dienstverlening waar mogelijk online. 

 

We volgen altijd de coronaregels van het RIVM: 

 1,5 meter afstand, ook buiten 

 Mondkapje in en rond de school 

 Handen wassen 

 Hoesten en niezen in de ellenboog 

 Ventilatie 

 Het geldende maximaal aantal mensen dat in een ruimte is toegestaan 

 Als we verkouden zijn komen we niet 

 We controleren alleen niet op QR-codes als entreebewijs voor onze cursussen. 

 

  

                                                      
1 In de Q&A van het Ministerie van OC&W is toegelicht dat onderwijsadviesdiensten, die in het belang zijn van 
het primaire proces, nl. het onderwijs, en waarvoor het belang is dat die fysiek plaatsvinden, gewoon doorgang 
kunnen vinden. 
2 idem 
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Aanvullend   

 Verplaatsen of annuleren van werk doen we in principe niet.  

 Voorafgaand aan een bezoek nemen we contact op met de school over de regels ter 

plekke rondom registratie, looproutes, mondkapjes en andere bijzonderheden 

 We gaan ervan uit dat de scholen de eventueel aanvullende regels uit de eigen regio 

aan ons zullen uitleggen 

 Scholen waarschuwen ons als er mensen positief getest zijn in de dagen volgend op 

ons bezoek 

 We volgen een intern stroomschema, waarin we een onderscheid maken tussen de 

acties die we op een school komen uitvoeren, bijvoorbeeld het voeren van een 1 op 1 

gesprek of werken in een team tot 10 mensen.  

 Daarnaast gebruiken we het dashboard van het RIVM, dat aangeeft of we te maken 

hebben met een regio-ontwikkeling waarin we waakzaam moeten zijn, of waarin de 

situatie zorgelijk of ernstig genoemd wordt gezien het aantal besmettingen. Zie 

hiervoor de site van het RIVM.  

 Een enkele keer vinden wijzelf de regio zo ruim bemeten, dat het beter is om naar de 

gemeente-indeling of zelfs naar de actuele situatie op de school zelf te kijken. Dat 

doen we dan graag ook in overleg met jullie. 

 

Daar waar we niet fysiek kunnen komen, zijn we altijd bereid om via digitale kanalen, zoals 

Zoom en Teams te werken. In dat geval maken we in overleg graag een programma met 

afwisseling, zoals: 

 online werken kennismaking, korte uitwisseling, doelstelling, introductie, uitleg, 

overdracht, informatie   

 werk-, lees- of kijkopdracht  

 online werken uitwisseling, feedback opdracht en vragen. 

 

Aanvullend voor cursussen bij BVS-schooladvies 

 Onze cursussen op kantoor kunnen doorgaan, fysiek of online. Fysiek alleen als dit 

noodzakelijk is voor het primaire onderwijsproces. 

 Bij fysieke training zorgen wij er voor dat er voldoende afstand gehouden kan worden 

én er zijn desinfecterende middelen.  

 Groepen zijn hierbij altijd kleiner dan 30 personen. 

 

Mocht je op een andere manier omgaan met de regelgeving zoals die op dit moment geldt, 

neem dan contact op met de adviseur waarmee je afspraken hebt. 

 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met ons kantoor op E admin@bvs-

schooladvies.nl T (030) 28 19 656. 
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