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Coronaprotocol BVS-schooladvies 

 

Om in deze 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 15 februari 

2022 en toepassing daarvan volgens onze koepelorganisatie OON verzorgen we onze 

werkzaamheden in principe fysiek op locatie. Bij werkzaamheden die we op locatie 

verzorgen, hanteren we de regels van het RIVM. Die komen met de nieuwe maatregelen die 

nu gelden te vervallen. We gaan terug naar onze werkwijze van voor corona.  

 

Wel behouden we de mogelijkheid om delen van ons werk, wanneer het zinvol of handig is, 

online te verzorgen. Daar waar we via digitale kanalen werken, zoals Zoom en Teams, maken 

we in overleg 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 vinden in principe fysiek op locatie plaats. 

 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. 

                                                      
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. 
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