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Dit is een speciale editie van de Beleidsinformatie Beroepsonderwijs die geheel is gewijd aan het 

coronavirus.  

 

De MBO Raad krijgt de afgelopen dagen steeds meer vragen over het coronavirus en hoe te 

handelen. In deze nieuwsbrief bundelen we relevante informatie voor u die aansluit bij enkele steeds 

terugkerende thema’s. Daarnaast leest u hieronder op welke manier wij de komende tijd 

communicatie rond het virus (de verspreiding ervan en het juist tegengaan van die verspreiding) en 

nieuws daarover willen vormgeven.  

 

RIVM en ministerie van Buitenlandse Zaken belangrijkste informatiebronnen 

Op de websites van het RIVM en het ministerie van Buitenlandse Zaken vindt u de meest actuele 

landelijk beschikbare informatie over het coronavirus.  

  

Het RIVM geeft algemene informatie en Q&A’s op de volgende pagina’s:  

https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus 

https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden 

Beide pagina’s worden steeds geactualiseerd.  

  

Het ministerie van Buitenlandse Zaken biedt u relevante informatie voor studenten die voor stage in 

het buitenland verblijven, dan wel op het punt staan naar het buitenland te vertrekken: via 

https://www.nederlandwereldwijd.nl/  

 

Ook het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersinformatie biedt deze informatie: 

https://www.lcr.nl/Nieuws 

  

Medewerkers/studenten in het buitenland terug laten komen of niet laten vertrekken naar het 

buitenland? 

Reizen naar en stages in gebieden met een door het minister van Buitenlandse Zaken afgegeven 

code rood en code oranje is uiteraard uiterst onverstandig. Voor gebieden waar op dit moment geen 

risico is, is het aan de school zelf om te bepalen of men nu medewerkers/studenten terughaalt dan 

wel nu voor een stage laat vertrekken. Aangezien de reisadviezen vanuit het ministerie van 

Buitenlandse Zaken op dit moment snel kunnen veranderen door de verspreiding van het virus, raden 

we u aan extra alert te zijn op de reisadviezen vanuit het ministerie: www.nederlandwereldwijd.nl .   

 

Ook studenten en medewerkers die van een vakantie terugkomen, kunnen vanwege de bestemming 

een risico vormen. Het is belangrijk dat zij weten dat zij op de site van RIVM relevante informatie over 

het virus kunnen vinden. Zij kunnen via https://www.nederlandwereldwijd.nl/ en 

https://www.lcr.nl/Nieuws checken of ze in een risicogebied zijn geweest. Is dat inderdaad zo dan zijn 
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zij verplicht contact op te nemen met hun huisarts:  https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-

antwoorden#Vragen%20over%20je%20gezondheid 

  

Meest actuele nieuws over corona via NOS.nl  

De NOS wordt als publieke omroep ingezet door de overheid om de samenleving te informeren over 

onder meer dreigingen als dit virus. De NOS wordt om die reden als betrouwbaar medium gezien. Op 

NOS.nl is via een liveblog het laatste nieuws te volgen. Voor de communicatie binnen en rond uw 

school is het aan te raden deze site als landelijke nieuwsbron te gebruiken dan wel ernaar te 

verwijzen. Ook de regionale publieke omroepen zijn een belangrijke bron voor betrouwbaar nieuws. 

Consequente gebruikmaking van de landelijke en regionale zenders als bron zal nepnieuws niet 

tegengaan, maar geeft ons wel een solide basis voor de eigen nieuwsvoorziening.  

  

De rol van het ministerie van OCW 

Op basis van de huidige situatie rond het virus is het ministerie van VWS ‘spokesperson’ namens de 

overheid. Dit betekent dat VWS ook coördineert. Andere ministeries waar wij primair mee te maken 

hebben, zoals OCW, verwijzen op dit moment door naar VWS of geven informatie die helemaal in lijn 

is dan wel afgestemd is met VWS. Op basis van de huidige situatie gaat OCW ook nog niet in op 

thema’s die gebaseerd zijn op ‘wat als’-vragen.  

  

GGDGHOR in de regio aan zet 

De overheid beschouwt de regio als ‘aan zet’ bij een uitbraak van het virus. Mocht het in uw regio 

zover komen, dan kunt u rekenen op uw korte lijnen met de GGD: https://ggdghor.nl/ 

De Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) leidt en coördineert de 

geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises. Van de GGD kunt u de richtlijnen van hoe te 

handelen, ook preventief, ontvangen.  

  

Informatie bij Stichting School en Veiligheid  

Ook de Stichting School en Veiligheid biedt u actuele informatie over het virus en betrouwbare 

bronnen: https://www.schoolenveiligheid.nl/actueel/coronavirus/ 

  

Wat kan de MBO Raad voor u betekenen? 

De MBO staat op dit moment in nauw contact met:  

-        OCW: over vragen die bij de scholen dan wel de brancheorganisatie zelf leven.   

-        Stichting School en Veiligheid: over informatie die zij vrijgeven voor scholen. 

-        VO-Raad, PO-raad, VH en VSNU: informatieuitwisseling over de actuele situatie bij hun 

achterbannen en informatie die zij geven aan hun achterbannen 

 

Het Netwerk Communicatie heeft een aparte (tijdelijke) corona-appgroep opgezet waarin de scholen 

op het niveau directeuren/managers communicatie over alleen dit onderwerp snel informatie kunnen 

uitwisselen. Op de kortst mogelijke termijn zullen we ook de contactpersonen 

van het Platform Veiligheid aanhaken.  
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Hebt u vragen waarbij de inzet van de MBO Raad nodig is? 

Hebt u naar aanleiding van deze extra editie van de BIB vragen of hebt u behoefte aan (coördinatie op 

specifieke) informatie? Daarvoor hebben we een speciaal e-mailadres ingesteld: corona@mboraad.nl  

Via dit e-mailadres verzamelen we uw vragen en zorgen we voor antwoorden die – daar waar relevant 

en van belang voor alle scholen – ook gedeeld zullen worden via een speciaal daarvoor in te zetten 

communitypagina op ons extranet. Zodra deze pagina in de lucht is, laten we u dat weten.  

  

In acute situaties: informatie via de mail! 

Naast bovenstaande kanalen zullen we ook speciale edities van de BIB inzetten. In acute situaties 

informeren we u per mail via de voorzitter.  
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