Nieuwsbrief voor werknemers werkzaam in het MBO
Beste leden,
Voor de meesten van jullie zullen de werkzaamheden alweer zijn opgestart. Hopelijk hebben jullie
een goede zomervakantie gehad en voldoende kunnen uitrusten van de hectische periode van
voor de zomervakantie.
Ook dit schooljaar zal een grote uitdaging worden. Hoewel de onderwijsactiviteiten weer hervat
mogen worden op de locaties zal er in het MBO, in tegenstelling tot in het PO en VO nog steeds
rekening gehouden moeten worden met de 1,5 meter. Wel kan hiervoor een uitzondering zijn
voor het praktijkonderwijs, waar de regels van de branche kunnen gelden. De 1,5 meter heeft
consequenties voor de kwaliteit van het onderwijs en betekent dat er veel van ieders creativiteit
gevraagd wordt. Wat gaat dit allemaal betekenen voor de werkdruk? Wat betekent dit voor de
gezondheid van de medewerkers in het MBO en hoe zit het met de ventilatie op jouw school?
In deze nieuwsbrief hebben wij een aantal corona-gerelateerde vragen met de antwoorden voor
je op een rij gezet maar schroom niet ons te bellen of te mailen als er vragen zijn!
Hoe zit het met de ventilatie op jouw school?
De rol die ventilatie speelt bij de verspreiding van het coronavirus is volop onder de aandacht. Al
jarenlang zijn er klachten over de kwaliteit van het binnenklimaat en de gebrekkige ventilatie op
scholen. CNV Onderwijs wil dat schoolbesturen, wanneer het ventilatiesysteem niet voldoet of bij
twijfels daarover, overleg voert met de ondernemingsraad over de te treffen maatregelen.
Schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor een goede ventilatie en voor de veiligheid van
personeel en studenten. CNV Onderwijs zal bij de minister bepleiten dat de situatie in kaart wordt
gebracht en er goede voorlichting voor scholen, medewerkers en studenten komt.
In gebouwen is voldoende luchtverversing (ventilatie) nodig. Dit verkleint verspreiding van
ziekteverwekkers die luchtweginfecties veroorzaken zoals het coronavirus. Beheerders van
gebouwen moeten er daarom voor zorgen dat de gebouwen voldoen aan de bestaande eisen in
het bouwbesluit. Dit en nog veel meer kun je nalezen op de site van de rijksoverheid.
Mag jouw school mondkapjes verplicht stellen?
Op grond van de Arbeidsomstandighedenwet moet een werkgever zorgen voor een veilige
werkomgeving. Het verplichten van een mondkapje kan daar onderdeel van uitmaken. Een
voornemen om leerlingen en personeel te verplichten een mondkapje te dragen moet dus wel
eerst aan de OR worden voorgelegd. De OR moet daarmee instemmen, omdat het gaat om een
regeling op het gebied van arbeidsomstandigheden en (preventie van) ziekteverzuim. De OR
heeft in dat geval een instemmingsrecht (artikel 27.1.c WOR)
Hoe zit het met jouw privacy en corona?
Op de site van de autoriteit persoonsgegevens (AP) lees je hoe moet worden omgegaan met
privacy en de AVG tijdens de coronacrisis. Mag een werkgever bijvoorbeeld personeel testen op
corona? En hoe zorg je ervoor dat je veilig thuiswerkt? Op deze plek houdt de AP u op de hoogte

van alles wat er speelt rond privacy & corona. Check hier ook de tips voor digitaal onderwijs van
de AP.
Waar vind ik de protocollen voor het MBO-Onderwijs?
Het servicedocument (daarin wordt ook verwezen naar de vervoersregeling voor studenten) en
verantwoord diplomabesluit vind je hier. De brancheprotocollen voor het praktijkonderwijs treft
je hier aan.
Wat is er afgesproken over werktijden in het MBO?
In de cao staat dat jouw werkgever een regeling moet hebben, waarin wordt aangegeven wat de
openingstijden zijn van jouw school. Ook staat hierin op welke tijden jij en jouw collega’s kunnen
worden ingezet voor werkzaamheden, en wat de lunch- en dinerpauzes, de rusttijden en de
rustdagen zijn. De ondernemingsraad heeft instemmingsrecht over een arbeids- en
rusttijdenregeling.
Wat is er afgesproken over avondwerk in het MBO?
Jouw werkgever kan jou, natuurlijk na overleg met jou, maximaal 2 avonden per week werk
opdragen. Als jouw werkgever wil dat je meer dan 2 avonden per week wordt ingezet, moet je
werkgever hierover eerst met jou overeenstemming bereiken. Als deze overeenstemming er niet
is, mag je werkgever jou niet voor meer dan 2 avonden inzetten.
Wat is er afgesproken in het MBO over werken op zon- en
feestdagen?
Dit kan in incidentele gevallen en alleen als de OR daarmee instemt.
Hoe zit het met de dagelijkse werktijden in het MBO?
Jouw werkgever overlegt eerst met jou over je werktijden. Daarna stelt jouw werkgever je
werktijden vast. Een werkdag is nooit meer dan 9 uren. Deze 9 uren moeten zoveel mogelijk
aaneengesloten zijn. Wel worden deze uren onderbroken met de pauzes. Als je het niet eens
bent met de werktijden die jouw werkgever na overleg met jou vaststelt, kun je naar de interne
geschillencommissie. Maar neem natuurlijk ook vooral contact op met de juristen van CNV
Onderwijs.
Wat kun je doen als je merkt dat je werkdruk te hoog is?
De werkdruk was al hoog maar vanwege de huidige crisis is de werkdruk in veel gevallen nog
meer toegenomen. De combinatie van fysiek en afstandsonderwijs vraagt veel van de
medewerkers. Er kan echter van niemand het onmogelijke gevraagd worden, dat geldt op
individueel niveau en op teamniveau. Maak werkdruk bespreekbaar en wacht daar niet te lang
mee! Dit kan betekenen dat er taken moeten worden geschrapt en er niet populaire prioritieten
gesteld moeten worden. Jouw werkgever heeft niets aan jou als jij uitvalt omdat je over een te
lange periode onder te hoge druk hebt gewerkt. Vergelijk jezelf ook vooral niet met je collega’s
maar luister naar je eigen lijf! Het is in niemands belang dat het ziekteverzuim gaat stijgen. Check
ook de website van het SOM.
Overige handige websites.
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19
https://onderwijs.cnvconnectief.nl/corona-werk/
Loop jij tegen knellende wet- en regelgeving aan mbt het onderwijs?
Neem dan contact met ons op, zodat ik je in contact kan brengen met de Mbo-brigade. De MBO

Brigade is opgericht om knelpunten in de regelgeving op te lossen. De Brigade helpt scholen
ruimte te vinden in de regels, zodat docenten het onderwijs zo goed mogelijk kunnen inrichten.
Voor meer informatie kun je ook terecht op de website van de MBO-Brigade.
Rest ons nog een ieder een fijn schooljaar te wensen en daarbij vooral gezond te blijven!
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