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LANDELIJKE KLACHTENCOMMISSIE VOOR HET CHRISTELIJK ONDERWIJS 

  

 

(Preventieve) verplichting tot het dragen van een mondkapje bij verplaatsingen in de school. Klacht 

ongegrond. 

De Commissie merkt allereerst op dat de school bij het vaststellen en uitvoeren van het maken van 

schoolregels een grote mate van vrijheid geniet. De Commissie toetst slechts marginaal. De gevolgen 

van de (maatregelen ter bestrijding van) het Covid-19 virus hebben voor scholen, leerlingen en ouders 

een ongekende situatie meegebracht. Er is van alle betrokken partijen veel verwacht. De school heeft 

zich in dat kader op het standpunt gesteld dat het voor leerlingen verplicht was om bij verplaatsingen 

binnen de school een mondkapje te dragen. Naar opvatting van de Commissie is dit een te verdedigen 

besluit geweest, dat na een zorgvuldige afweging en dat op basis van de daartoe geëigende procedures 

tot stand is gekomen. De Commissie kan zich de scepsis bij klaagster overigens wel voorstellen, nu het 

dragen van een mondkapje niet onomstreden was. Echter, gelet op de groeiende maatschappelijke 

opvatting dat het dragen van een mondkapje een bijdrage levert aan het inperken van het Covid-19 

virus en de gevolgde wettelijke verplichting is de door de school genomen beslissing niet onbegrijpelijk 

en kennelijk onredelijk te noemen. 

 

 

Klachtnummer 2020/184 

 

Advies aan: 

 
het bestuur van de Stichting * (verder: het bevoegd gezag), bevoegd gezag van het * College (verder: de 

school),  

 

inzake  

 

de klacht van mevrouw * (verder: klaagster), moeder van de minderjarige (naam leerling). 

 

 

I. Verloop van de klachtenprocedure 

 

De Landelijke Klachtencommissie voor het Christelijk Onderwijs (verder te noemen: de Commissie) heeft 

de klacht op 15 november 2020 ontvangen. De klacht is gericht tegen de heer *, rector-bestuurder van 

de school (verder te noemen: verweerder).  

 

Op 26 november 2020 heeft verweerder schriftelijk gereageerd op de klacht. 
 

Daar een fysieke hoorzitting wegens de Corona-maatregelen niet mogelijk was, is de klacht conform de 

tijdelijke procedure schriftelijk afgedaan. Partijen hebben de gelegenheid gekregen voor repliek en 

dupliek. Vervolgens heeft de Commissie naar aanleiding van een interne beraadslaging op 5 januari 2021 

haar advies vastgesteld.  
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II. Standpunt van klaagster 

 

Van klaagster is een klaagschrift en ingevuld vragenformulier ontvangen.  

 

De klacht ziet op het toevoegen van een nieuwe schoolregel aan het schoolreglement, waarbij het dragen 

van een mondkapje bij verplaatsingen binnen de school voor eenieder verplicht is gesteld. Klaagster is het 

niet eens met deze door de school genomen maatregel. Klaagster is van mening dat de school oneigenlijk 

gebruik maakt van haar bevoegdheid om kledingvoorschriften op te leggen om de, naar mening van 

klaagster, buitenproportionele maatregel van het dragen van een mondkapje te verplichten. 

 

Het is klaagster niet ontgaan dat de overheid ook een mondkapjesverplichting wil invoeren in alle publieke 

ruimtes, ook daarover heeft klaagster haar zorgen. Klaagster meent dat de school te voorbarig is met het 

opleggen van de maatregel en heeft de school gevraagd om de verplichting om te zetten in een (dringend) 

advies zoals dit ook vanuit de overheid wordt gedaan. De school heeft aangegeven, na diverse 

mailwisselingen, een klacht en een gesprek met de rector, niet bereid te zijn het standpunt te herzien en 

blijft er bij dat leerlingen zonder een mondkapje de school niet in mogen. 

 

Dat klaagster haar bedenkingen heeft bij de verplichting tot het dragen van een mondkapje volgt uit het 

feit dat het RIVM en het OMT hebben aangegeven dat er geen wetenschappelijk bewijs is dat de niet-

medische mondkapjes bijdragen aan het terugdringen van het Corona-virus en ook niet blijkt dat er wordt 

bijgedragen aan het verkleinen van de kans op overdracht van het virus.  

Klaagster voegt hieraan toe dat zij het bezwaarlijk vindt dat de school overgaat tot het instellen van deze 

nieuwe schoolregel omdat er docenten zijn die bang zijn besmet te raken met het Coronavirus en daarom 

eisen dat de leerlingen mondkapjes dragen bij verplaatsingen binnen de school. Klaagster meent dat 

leerlingen nu lijden onder de angst van docenten en angst van een docent nooit afgewend zou mogen 

worden op leerlingen. 

 

 

III. Standpunt van verweerder 

 

Verweerder heeft verklaard dat er een uitgebreide mailwisseling met klaagster heeft plaatsgevonden, 

voorts is er een gesprek met klaagster gevoerd. Tijdens het gesprek is gebleken dat klaagster bij haar 

standpunt blijft en verweerder heeft aangegeven niet bereid te zijn de schoolregel aan te passen. Gelet 

hierop ziet verweerder geen mogelijkheden om nader tot elkaar te komen. 

 

Nu de schoolregel vanaf 1 december 2020 een wettelijk karakter heeft meent verweerder dat de vraag 

naar het onderzoeken of het gebruik van mondkapjes wel op zijn plaats is binnen het onderwijs niet 

(meer) relevant is. Verweerder stelt zich voorts op het standpunt dat het aan de wetgever is om 

onderzoek te doen naar het gebruik van mondkapjes binnen het onderwijs en niet aan de school. 

 

Voor de inhoudelijke reactie op de standpunten van klaagster heeft verweerder verwezen naar de met 

klaagster gevoerde correspondentie waaruit volgt dat verweerder zich op het standpunt stelt dat het 

schoolbestuur – in beginsel – eigen voorschriften kan stellen met betrekking tot de vraag wat er in of rond 

de gebouwen van de school al dan niet is toegestaan. Het schoolbestuur heeft de verplichting rondom 

het dragen van een mondkapje buiten de klas voor instemming voorgelegd aan de 

medezeggenschapsraad en aan de personeelsgeleding. Zowel de medezeggenschapsraad als de 

personeelsgeleding hebben hun instemming verleend.  
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De school stelt zich op het standpunt dat het schoolbestuur op grond van artikel 3b van de Wet op het 

voortgezet onderwijs (WVO) een ‘zorgplicht (voor de) veiligheid op school’ heeft en dat hieronder de 

sociale, psychische en fysieke veiligheid van leerlingen dient te worden verstaan. Ook heeft de school als 

werkgever de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van haar personeel. Voorts wijst de school op het 

aankomende beleid van de overheid, waardoor naar verwachting een wettelijk karakter gegeven zal 

worden aan het reeds gegeven dringende advies om in openbare ruimtes een mondkapje te dragen. 

 

De school begrijpt dat het dragen van een mondkapje als oncomfortabel kan worden ervaren, maar meent 

dat de inbreuk die het dragen van het mondkapje binnen de perken blijft waardoor de mogelijke nadelen 

van het dragen van een mondkapje niet opwegen tegen de voordelen. Een eventuele inbreuk op de 

persoonlijke levenssfeer is, als hiervan al sprake is, naar mening van de school gerechtvaardigd. De school 

meent dat dan ook geen sprake is van een buitenproportionele maatregel. 
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IV. Overwegingen van de Commissie 
 

Het behoort tot de bevoegdheid en de vrijheid van de school om schoolregels vast te stellen, waarbij de 

school een grote mate van beleidsvrijheid toe komt. Dit brengt met zich dat de Commissie terughoudend 

toetst en slechts beoordeelt of de school de eigen procedure juist heeft gevolgd en in redelijkheid tot het 

genomen besluit heeft kunnen komen.  

 

De Commissie stelt voorop dat de gevolgen van de coronapandemie een ongekende situatie voor scholen, 

leerlingen en ouders heeft meegebracht. Van alle betrokkenen werd en is daarbij veel verwacht.  

 

De school heeft zich in het kader van deze ongekende situatie op het standpunt gesteld dat leerlingen 

verplicht zijn om bij verplaatsingen binnen de school een mondkapje te dragen. Dit is een, naar de 

opvatting van de Commissie, te verdedigen besluit dat na een zorgvuldige afweging en het doorlopen van 

de daartoe geëigende procedures tot stand is gekomen. Het is, in tegenstelling tot hetgeen klaagster heeft 

gesteld, niet aan de school om hier wetenschappelijk onderzoek naar te doen, hoewel de Commissie zich 

de scepsis bij klaagster kan voorstellen nu het dragen van een mondkapje niet onomstreden was. 

 

Echter, zeker gelet op de groeiende maatschappelijke opvatting dat het dragen van een mondkapje 

bijdraagt aan de inperking van het Coronavirus en de uiteindelijk gevolgde wettelijke verplichting per 

1 december 2020, is de door de school genomen beslissing tot het verplichten van het dragen van een 

mondkapje niet onbegrijpelijk en niet kennelijk onredelijk te noemen.  

 

 

 

V. Het oordeel van de Commissie 

 
De Commissie verklaart de klacht ongegrond en ziet geen aanleiding voor een nader advies aan het 

bevoegd gezag. 

 

 

Aldus vastgesteld op 5 januari 2021 door mr. H.C. Naves, voorzitter, ing. T.J. Havinga MES en 

E.M. Schippers BSc, leden, in tegenwoordigheid van mw. mr. D. le Pair als secretaris. 

            

 


