
 

 
 

 

Mondkapjesplicht, juridische onderbouwing & handhaving 
6 november 2020 

 

Mondkapjesplicht 

Na raadpleging van de achterban, met steun van de ouderraden en op aandringen van de 

medezeggenschapsraad, werd op donderdag 5 november jl. tijdens een ingelaste vergadering 

van het college van bestuur met de medezeggenschapsraad het volgende besluit genomen: 

 

Iedereen is met ingang van maandag 9 november a.s. verplicht binnen de PCC-

vestigingen een mondkapje te dragen, uitgezonderd in de klaslokalen. Ook overige 

ruimten, waar leerlingen en medewerkers kunnen zitten en waar de 1,5 meter kan 

worden gewaarborgd zijn uitgezonderd van de mondkapjesplicht. 

 

De maatregel, die als addendum deel uitmaakt van het PCC-leerlingenstatuut en de PCC-

integriteitscode, zal gelden tot aan het moment dat er sprake is van een wettelijke verplichting 

en/of zolang het college van bestuur en de medezeggenschapsraad deze bepaling noodzakelijk 

vinden. 

 

Juridische onderbouwing 

Hieronder volgt een juridische onderbouwing waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen 

leerlingen en personeel. Belangrijk om mee te beginnen is dat het schoolbestuur in beginsel 

zelf bepaalt wat er in en rond zijn gebouwen gebeurt. Daarmee is in feite al een rechtsgrond 

voor de mondkapjesplicht gegeven. 

 

Leerlingen 

Voor wat betreft de leerlingen heeft het schoolbestuur in het VO daarnaast op grond van artikel 

3b van de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO) een “zorgplicht (voor de) veiligheid op 

school”. Op grond daarvan voert het schoolbestuur onder meer “beleid met betrekking tot de 

veiligheid”. Het tweede lid van artikel 3b voegt daar nog aan toe dat “onder veiligheid, 

bedoeld in het eerste lid, wordt verstaan de sociale, psychische en fysieke veiligheid van 

leerlingen”. Met betrekking tot de leerlingen is een door het schoolbestuur op basis van artikel 

3b WVO gegeven voorschrift voldoende basis om het dragen van een mondkapje afdwingbaar te 

maken. 

 

Personeel 

Het schoolbestuur heeft als werkgever van zijn personeel de in artikel 7:660 Burgerlijk Wetboek 

(BW) vastgelegde, zogenaamde “instructiebevoegdheid”. Op grond hiervan kunnen 

kledingvoorschriften worden gesteld en kan het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen 

verplicht worden gesteld. Bovendien is het schoolbestuur als werkgever op grond van artikel 

7:658 BW verplicht “de lokalen, werktuigen en gereedschappen waarin of waarmee hij de 

arbeid doet verrichten, op zodanige wijze in te richten en te onderhouden alsmede voor het 

verrichten van de arbeid zodanige maatregelen te treffen en aanwijzingen te verstrekken als 

redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van zijn 

werkzaamheden schade lijdt”. Dit laatste ziet met name toe op het voorkomen van schade bij 

anderen dan degene waar de instructiebevoegdheid zich op richt.  

Met betrekking tot het personeel is een door de werkgever op basisartikel 7:660 BW gegeven 

voorschrift voldoende basis om het dragen van een mondkapje afdwingbaar te maken. 



 

Inbreuk op persoonlijke levenssfeer 

De meest voorkomende klacht van leerlingen, ouders en werknemers die geen mondkapje 

willen dragen, is dat de verplichting daartoe een inbreuk maakt op de persoonlijke levenssfeer. 

Vanuit juridisch perspectief is het nog maar de vraag of daar inderdaad sprake van is. Maar ook 

al is dat het geval, dat betekent dan nog niet dat de verplichting tot het dragen van een 

mondkapje daarmee niet zou kunnen worden opgelegd. Vraag is dan slechts of er voldoende 

gronden zijn om die inbreuk te kunnen rechtvaardigen, of de te treffen maatregel 

proportioneel is en of die niet kan worden vervangen door een minder ingrijpende maatregel 

(subsidiariteit). Het feit dat (ook) het kabinet tot het invoeren van een mondkapjesplicht heeft 

besloten, is een belangrijke onderbouwing van de proportionaliteit.  

 

Rol van de medezeggenschap 

De medezeggenschapsraad (mr), bestaande uit personeel, ouders en leerlingen, dient in te 

stemmen met de invoering van een mondkapjesplicht. Dit is op 5 november tijdens een 

ingelaste vergadering en na raadpleging van de achterbannen gebeurd. 

 

Handhaving 

• Een leerling die geen mondkapje bij zich heeft, kan op school een mondkapje aanschaffen; 

op maandag 9 november a.s. gratis, daarna (weer) tegen betaling van €0,50. 

• Een leerling die geen mondkapje draagt op plekken waar dit verplicht is, wordt hier door 

een medewerker op aangesproken. Bij herhaling kan dit leiden tot passende maatregelen 

ter beoordeling van de afdelingsleider of directeur van de vestiging. 

• Een leerling die geen mondkapje wil dragen, wordt naar huis gestuurd (wij zullen hierover 

de ouders/verzorgers informeren) of blijft thuis. Afwezigheid wordt geregistreerd. Thuis 

werkt de leerling door aan zijn/haar schoolwerk; dat is een (eigen) verantwoordelijkheid 

van leerling en ouders/verzorgers. 

 


