
Toelichting op de regeling wettelijke mondkapjesplicht 

Per  1 december geldt een algemene mondkapjesplicht in openbare, publieke ruimtes. Ook in 

het voortgezet onderwijs wordt het dragen van een mondkapje verplicht. Dit is opgenomen in 

een ministeriële regeling.  

Essentie 

Uitgangspunt is dat leerlingen en onderwijspersoneel op school verplicht een mondkapje 

dragen. Gedurende de les mogen de mondkapjes af, waarbij het van belang is dat de 1,5 meter 

afstand tussen leerling en docent in acht wordt genomen. 

Als de leerling of docent zich buiten de les verplaatst, moet het mondkapje weer opgedaan 

worden. Gym valt niet onder de mondkapjesplicht. Ook personen die vanwege een beperking of 

een ziekte geen mondkapje kunnen dragen, zijn uitgezonderd van de plicht.  

Wat is een mondkapje 

Een mondkapje is een voorwerp dat op grond van zijn ontwerp bestemd is om in ieder geval de 

mond en de neusgaten volledig te bedekken teneinde de verspreiding van virussen en andere 

ziektekiemen tegen te gaan. Het mondkapje hoeft niet van medische kwaliteit te zijn, maar dient 

wel de mond en de neusgaten te bedekken. Een face-shield of spatscherm valt niet binnen de 

definitie van het begrip mondkapje, omdat de mond en neus niet volledig bedekt zijn. Op VO-

scholen geldt geen leeftijdsgrens van dertien jaar en ouder voor het dragen van een mondkapje. 

Van het uitgangspunt kan worden afgeweken in de volgende situaties: 

Voor (klassikale) situaties wanneer leerlingen een vaste zit- of staanplaats hebben; dan hoeven 

leerlingen en onderwijspersoneel geen mondkapje te dragen. Ook de docent die door de 

klas beweegt hoeft geen mondkapje te dragen, mits 1,5 meter afstand in acht wordt 

genomen. 

Hoe om te gaan met leerlingen of medewerkers die om medische redenen geen mondkapje 

kunnen dragen? 

De leerling of het personeelslid die zich beroept op medische uitzonderingen moet de beperking 

of de ziekte desgevraagd op enigerlei wijze aannemelijk maken. Dat kan bijvoorbeeld 

door een verklaring van de huisarts. Een verkoudheid wordt niet gezien als ziekte of 

beperking.  

 

Dick van Asperen,  

rector 

 

 

 


