
 

 

 

 

Betreft Mondkapjesplicht 

Opsteller [Opsteller] 

Datum 30 september 2020 

Aard besluit Niet-vertrouwelijk 

  
 

Het College van Bestuur, 

 

kennis genomen hebbende van 

 het dringende advies van burgemeester Aboutaleb, en daaropvolgend het dringende advies van 

het kabinet om in publiek toegankelijke ruimtes een mondkapje te dragen; 

 de Noodverordening COVID-19 van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond van 29 september 

2020; 

 artikel 7.57h van de WHW, waarin beschreven is dat het instellingsbestuur voorschriften kan 

geven en maatregelen kan nemen met betrekking tot de goede gang van zaken in de gebouwen 

en terreinen van de instelling; 

 hoofdstuk 4 van de Hogeschoolgids 2020-2021, waarin deze huisregels zijn vastgelegd; 

 

overwegende dat 

 het dringende advies om een mondkapje te dragen in publiek toegankelijke ruimtes ertoe strekt de 

veiligheid en gezondheid van medewerkers en studenten te waarborgen; 

 omwille van de eenduidigheid, helderheid en handhaafbaarheid een verplichting om een 

mondkapje te dragen de voorkeur heeft boven een dringend advies; 

 het niet nodig wordt geacht tijdens onderwijsactiviteiten een mondkapje te dragen, omdat er in de 

lokalen en praktijkruimtes voldoende veiligheidsmaatregelen kunnen worden getroffen. In lokalen 

wordt het dragen van een mondkapje niet verplicht gesteld. In verband met het pedagogische 

klimaat wordt het dragen van een mondkapje tijdens het onderwijs bovendien niet wenselijk 

geacht. Wie uit eigen beweging tijdens het onderwijs een mondkapje wil dragen, blijft daarin 

echter vrij; 

 in werkplaatsen, laboratoria en andere ruimtes voor vaardigheidsonderwijs nu reeds 

veiligheidsmaatregelen met een verplichtend karakter kunnen worden getroffen die passend zijn 

bij de aard van het onderwijs dat daar plaatsvindt, waaronder mondkapjes, spatschermen en 

dergelijke; 

 een mondkapjesplicht een aanpassing vergt van de huisregels, zoals opgenomen in hoofdstuk 4 

van de Hogeschoolgids, waarbij wordt aangesloten bij de definitie van een mondkapje zoals 

opgenomen in de Noodverordening COVID-19 van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond; 

 de handhaving van deze huisregels en de daarbij behorende sancties zijn vastgelegd in artikel 4.5 

van de Hogeschoolgids; 

 de regel dat anderhalve meter afstand moet worden gehouden onverkort van toepassing blijft; 

 

besluit 

 dat na artikel 4.8 van de Hogeschoolgids 2020-2021 een artikel 4.9 wordt ingevoegd, luidende: 
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Artikel 4.9 Voorschriften in verband met de bestrijding van het coronavirus 

1. Ieder die zich in de gebouwen van Hogeschool Rotterdam bevindt, is met ingang van 7 

oktober 2020 verplicht een niet-medisch mondkapje te dragen.  

2. Onder mondkapje wordt verstaan: voorwerp dat op grond van zijn ontwerp bestemd is om in 

ieder geval de mond en de neus volledig te bedekken, zodat de verspreiding van virussen en 

andere ziektekiemen zoveel mogelijk wordt tegengegaan. 

3. De verplichting geldt niet tijdens onderwijsactiviteiten onder leiding van een docent of 

instructeur in ruimtes waar steeds ten minste anderhalve meter afstand tussen de aanwezigen 

kan worden bewaard. 

 

Bevoegdheid CMR 

Er is sprake van instemmingsbevoegdheid van de CMR op grond van artikel 13 lid i van het 

Reglement Centrale Medezeggenschapsraad. 

 

Bevoegdheid RvT 

Geen specifieke bevoegdheid. Wel wordt de RvT geïnformeerd over besluiten van het CvB gedurende 

de coronacrisis en wordt achteraf verantwoording afgelegd. 

 

 


