
Aan [naam en adres werkgever, t.a.v. (locatie)directeur] 

 

Betreft melding ex artikel 28 en 29 arbowet tav [naam en locatie school]. 

 

 

Geachte [naam (locatie)directeur], 

 

Graag vraag ik uw aandacht voor het volgende. 

 

Op 22 mei 2021 heeft het Outbreak Management Team (OMT) laten weten dat (verdere) 

openstelling van middelbare scholen alleen veilig is onder de strikte voorwaarde dat de 

leerlingen twee keer per week onder begeleiding worden getest.  

 

Advies deel I n.a.v. 114 OMT:  

 

“Gezien bovenstaande overwegingen is het OMT van mening dat verdere opening van het 

voortgezet onderwijs -waarbij de 1,5-metermaatregel niet meer toegepast kan worden- 

alléén kan worden doorgevoerd als alle leerlingen twee keer per week onder begeleiding 

een zelftest uitvoeren. Leerlingen die positief getest worden, gaan onmiddellijk in isolatie.”  

 

Het OMT heeft daarbij aangeven dat het openstellen van de scholen (en het loslaten van 

de 1,5 metermaatregel voor leerlingen onder elkaar) zonder de voorwaarde van het 2x 

per week onder begeleiding testen en het thuisblijven van positief geteste leerlingen juist 

zal resulteren tot meer besmettingen.  

 

Dit OMT advies was de basis voor het besluit van de Minister van OCW tot verdere open-

stelling van de VO scholen. Op basis van dit besluit is de in aanhef genoemde locatie on-

langs verder opengegaan. 

 

Ik constateer echter dat op de in de aanhef genoemde schoollocatie niet voldaan wordt 

aan de voorwaarde genoemd in het OMT-advies. Er is daarmee sprake van een onveilige 

situatie zoals bedoeld in artikel 28 van de Arbowet in samenhang met het tijdelijk Ar-

beidsomstandighedenbesluit.  

 

De Inspectie van het Ministerie van SZW houdt op grond van de Arbowet toezicht op on-

gezonde en onveilige werksituaties. In de Arbowet staat in artikel 3 dat de werkgever 

dient te zorgen voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers inzake alle met 

de arbeid verbonden aspecten en daartoe een beleid dient te voeren. Dit geldt in deze 

tijd ook voor ongezonde en onveilige situaties als gevolg van het risico op besmetting 

met SARS-CoV-2. 

 

Deze onveilige situatie blijkt uit het volgende.  

 

[Geef redenen aan waaruit dit blijkt. Bijvoorbeeld het ontbreken van gedegen maatrege-

len om iedereen 2x per week te testen. Of het ontbreken van instemming van de (P)MR 

op deze maatregelen. Of het niet testen van leerlingen. Of daar als school geen enkel 

zicht op hebben. Of het op school verblijven van niet geteste of positieve leerlingen. Of 

het ontbreken van controle op de aanwezigheid van leerlingen bij het voorgeschreven 

testen, etc. etc.] 

 



Ik zie mij dan ook genoodzaakt om u met een beroep op artikel 29 Arbowet in samen-

hang met tijdelijke corona-wetgeving te laten weten dat ik mijn werkzaamheden op de 

genoemde locatie voor de duur van deze onveilige situatie zal onderbreken.  

 

Artikel 29 Arbowet bepaalt namelijk het volgende: 

 

 “Een werknemer is bevoegd het werk te onderbreken en de onderbreking voort te zetten, 

indien en zolang naar zijn redelijk oordeel ernstig gevaar voor personen als bedoeld in arti-

kel 28 aanwezig is en naar zijn redelijk oordeel het gevaar zo onmiddellijk dreigt dat een 

toezichthouder niet tijdig kan optreden. Voor de duur van de onderbreking behoudt de 

werknemer zijn aanspraak op het naar tijdruimte vastgesteld loon. De werknemer mag als 

gevolg van de werkonderbreking niet worden benadeeld in zijn positie in het bedrijf of in de 

inrichting.” 

 

Vanzelfsprekend zal ik mijn werkzaamheden in overleg met mijn leidinggevende zoveel 

als mogelijk op een veilige locatie voortzetten.   

 

Een afschrift naar deze brief stuur ik aan de MR aangezien de MR als op basis van artikel 

24 lid 7 Arbowet aan de Inspectie van SZW een onderzoek kan vragen. 

  

Ik hoop u hiermee naar behoren te hebben geïnformeerd. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

[naam en functie werknemer] 

 


