Q&A onderwijs v(s)o op externe locaties
Vragen die relatief relevanter zijn voor scholen
Komt er extra geld om externe locaties voor fysiek onderwijs beschikbaar te stellen?
Er zal door het Kabinet de komende weken eerst worden gekeken waar scholen aan toe zijn bij de
heropening van het v(s)o en hoe breed de behoefte is aan extra ruimte, wat scholen en gemeenten
zelf kunnen doen en of er dan nog extra geld nodig is.
Mag de school de externe locatie(s) bekostigen?
Ja, een v(s)o-school mag de externe locatie(s) bekostigen vanuit een overschot op hun reguliere
bekostiging en/of hun reserves. Er is in de bekostiging is geen rekening gehouden met deze
uitgave. Het voorzien in adequate huisvesting is een gemeentelijke verantwoordelijkheid. De
gemeente krijgt hier middelen voor vanuit het gemeentefonds.
Als scholen een externe locatie willen inzetten, is het daarom aan te bevelen dat zij altijd eerst in
overleg treden met de gemeente die verantwoordelijk is voor huisvesting. Gemeenten zijn in
sommige gevallen ook eigenaar van andere (leegstaande) ruimtes, zoals sportzalen, of hebben
zicht op mogelijkheden.
Moet de externe locatie worden aangemeld als (tijdelijke) nevenvestiging?
Als het gaat om een tijdelijke externe locatie met incidenteel onderwijs - bijvoorbeeld een klas die
een enkele keer les krijgt in een theater - hoeft de locatie niet aangemeld te worden als
nevenvestiging. Als het gaat om een tijdelijke externe locatie met onderwijs van meer structurele
aard - wanneer de externe locatie voor langere tijd, bijvoorbeeld voor de rest van het schooljaar,
als schoolgebouw wordt gebruikt - dan is er sprake van een tijdelijke nevenvestiging.
De tijdelijke nevenvestiging dient te worden geregistreerd door DUO. Om de administratielast van
scholen te verminderen, volstaat een simpele mail aan DUO (DUOZ.VoorzieningenplanningVO@duo.nl). DUO gaat dan per mail akkoord.
Ziet de onderwijsinspectie toe op de externe locatie?
De inspectie blijft haar rol vervullen bij (ernstige) risico’s en signalen. Waar contacten met
leerlingen en lesobservaties nodig zijn, bezoekt de inspectie de school en in uitzonderlijke gevallen
ook een externe locatie. Dit gebeurt altijd in overleg met het bestuur of de school.
Telt het onderwijs op de externe locatie mee als onderwijstijd?
Wanneer wordt voldaan aan de voorwaarden voor onderwijstijd wel. Deze voorwaarden zijn te
vinden in het servicedocument funderend onderwijs.
Kan personeel van de externe locatie ingezet worden op de externe locatie (bijvoorbeeld
schoonmaak en/of dienstverlening)?
Het is aan de school en de externe locatie om zorg te dragen voor zo min mogelijk reisbewegingen
en contacten. Hiervoor is het aan te raden om het aantal aanwezige personeel van de externe
locatie te minimaliseren of te spreiden over de dag.
Mogen externe locaties ook buiten lestijden worden gebruikt?
De school heeft een rooster gemaakt waarop leerlingen minimaal één dag per week naar school
kunnen. Hierbij mogen de scholen al van schooltijden afwijken. De lestijden op de externe locaties
kunnen ook worden aangepast op de gespreide, lestijden.
Hoe ver mag de externe locatie liggen van de oorspronkelijke lesomgeving?
Daar zijn geen richtlijnen voor. Het blijft wel de bedoeling om reisbewegingen zo veel mogelijk te
beperken. Het heeft de voorkeur dat de locatie op fietsafstand is en er geen gebruik wordt gemaakt
van openbaar vervoer.

Is er een richtlijn voor het aantal leerlingen dat een externe locatie mag ontvangen?
Het aantal leerlingen dat kan worden toegelaten op een externe locatie voor het geven van
onderwijs is afhankelijk van de ruimte die hiervoor gebruikt gaat worden. In de betreffende ruimte
moet de 1,5 meter afstandsmaatregel in acht worden genomen, samen met de verdere (altijd
geldende) basismaatregelen en de aanvullende maatregelen die gelden voor het voortgezet
(speciaal) onderwijs. Andere ruimten binnen de externe locatie, uitgezonderd toilet, mogen in
principe niet worden betreden.
Mag voor prakijkgerichte lessen ook gebruik maken van externe locaties, zoals grote
(hotel)keukens?
Indien er mogelijkheden worden gevonden om meer leerlingen op veilige wijze praktijkgerichte
lessen te laten volgen op een andere locatie, waarbij alle geldende maatregelen in acht worden
genomen, is dat mogelijk.

Vragen die relatief relevanter zijn voor gemeenten
Is het mogelijk om externe locaties in te zetten voor het onderwijs?
Ja. De Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (Twm) biedt een grondslag voor de bevoegdheid van de
burgemeester om publieke ruimtes voor het voortgezet (speciaal) onderwijs open te stellen. Op
deze locaties gelden de maatregelen volgens het servicedocument funderend onderwijs en de
aanvullingen daarop voor het v(s)o.
Heeft dit gevolgen voor eventuele landelijke of lokale coronasteun die de eigenaar of
uitbater van de locatie ontvangt?
Wanneer er gebruik wordt gemaakt van de generieke steunmaatregelen zoals de NOW, TVL en/of
TOZO, is het aan te raden rekening te houden met de voorwaarden van deze regelingen.
Worden culturele instellingen gekort wanneer zij hun ruimte beschikbaar stellen voor
het geven van onderwijs?
Vanuit de ondersteuning door OCW voor de culturele en creatieve sector (RAOCCC I & II) is het
niet aannemelijk dat er wordt gekort op reeds gegeven coronasteun als zij hun ruimte beschikbaar
stellen voor het geven van onderwijs. Daar buitenom hebben de meeste gemeenten een
maatwerkaanpak voor de subsidiering van de lokale culturele infrastructuur. Het is aan te raden
om hierover contact op te nemen met de eigen gemeente. Ook als gebruik is gemaakt van de
generieke steunmaatregelen zoals de NOW, TVL en/of TOZO, is het aan te raden rekening te
houden met de voorwaarden van deze regelingen.
Aan welke richtlijnen moet de externe locatie voldoen?
De ruimte moet voldoen aan de richtlijnen van het RIVM met in ieder geval een goed geventileerde
ruimte zijn waarbij voldoende afstand gehouden kan worden tussen leraar en leerling en leerlingen
onderling. Hiervoor gelden de huidige voorschriften in het voortgezet onderwijs. Bekijk hiervoor
www.lesopafstand.nl.
Waarom mag een theater wel open voor onderwijs en niet voor andere bezoekers?
Het heropenen van het voortgezet (speciaal) onderwijs is één van de versoepelingen die per 1
maart door het Kabinet is doorgevoerd. Het theater is niet open voor theatervoorstellingen, maar
de ruimte wordt beschikbaar gesteld voor het geven van onderwijs om op die manier meer ruimte
te creëren om fysiek onderwijs te geven en tegelijkertijd aan de afstandsregel te voldoen in de
gevallen dat een schoolgebouw slechts beperkt ruimte heeft voor het organiseren van fysiek
onderwijs.
Mag er ook gebruik gemaakt worden van een locatie waar volgens het gemeentelijk
bestemmingsplan/gebruiksvergunning (het geven van) onderwijs op die locatie niet
zonder meer is toegestaan?
Bij het mogelijk maken van onderwijs op externe locaties is het van belang een aantal stappen te
doorlopen.

•
•

•

Kijk of de gebruiksregels van het bestemmingsplan onderwijs op de externe locatie
mogelijkerwijs toelaten.
Zo niet, bekijk dan of het bestemmingsplan zelf hiervoor een afwijkingsbevoegdheid bevat (zie
artikel 2.12 lid 1 onder a sub 1 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)). Daaraan
kan een tijdsduur worden verboden (via artikel 2.23 Wabo).
Indien het bestemmingsplan geen mogelijkheden biedt, dan kan een buitenplanse
omgevingsvergunning voor een ‘planologisch kruimelgeval’ worden verleend (zie artikel 2.12 lid
1 onder a sub 2 Wabo juncto Besluit omgevingsrecht Bijlage II artikel 4, lid 11). Aannemelijk
moet zijn dat de activiteit kan en zal worden beëindigd aan het einde van de gestelde termijn
zonder onomkeerbare gevolgen. De reguliere procedure van par 3.2 Wabo is hier van
toepassing.

Het doorlopen van deze stappen kan de inzet van externe locaties mogelijk vertragen. Gemeenten
kunnen daarom overwegen om vooruitlopend op de vergunningverlening een gekwalificeerde
gedoogtoestemming onder voorwaarden te geven.

Wat als de vraag van scholen te groot is ten opzichte van het aanbod aan extra externe
locaties in de gemeente?
Scholen dienen voor de leerlingen minimaal 1 dag per week fysiek onderwijs te verzorgen. De
verwachting is dat, met inachtneming van de maatregelen, haalbaar is op de eigen schoollocatie.
Het is wenselijk dat leerlingen vaker dan 1 dag per week fysiek onderwijs krijgen. Hiervoor kunnen
externe locaties worden ingezet. Het is aan de gemeente om vraag en aanbod zo goed mogelijk
aan elkaar te koppelen en bij beperkte externe locaties in goed overleg met scholen en
exploitanten een oplossing te vinden.

