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Land Bron 
antwoord 

Datum 
antwoord 

Strategie scholen Strategie
kinderdagverblijven

Monitoring/ evaluatie strategie 

Finland EWRS 13-5-2020 Vanaf 14 mei gaan klassen 1-9 
open (kinderen 6 tot 15 jaar) 

Kinderopvang open vanaf 
14 mei 

Effecten op overdracht kunnen nog niet 
onderzocht worden  

Naast algemene surveillance worden enkele 
geselecteerde scholen nader onderzocht. 

Noorwegen EWRS 11-5-2020

13-5-2020

Scholen van klas 1-4 (6-10 jaar) 
zijn op 27 april geopend en 
scholen van klas 5-10 zijn op 11 
mei geopend. 

Sommige hogere opleidingen
(universiteiten enz.) gaan op 27 
april ook weer open voor een
specifieke groep studenten. Dit is
voor die studenten die op de 
studieplaats moeten zijn om hun
onderwijs te volgen.

Webinar: Noorwegen laat 
kinderen in ‘cohorten’ met elkaar
omgaan op scholen. Ze spelen
alleen in beperkte groepen met
elkaar en moeten bij klachten
thuisblijven en worden getest.
Indien positief wordt getest kan
alleen die groep thuisblijven, en

Kinderopvang is heropend
vanaf 20 april
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kan de rest van de school open 
blijven. 

Portugal EWRS 11-5-2020 Heropening van middelbare 
scholen (groepen 11 en 12) op 18 
mei 

Kinderdagverblijven, 
kleuterscholen en 
kinderdagverblijven gaan 
op 1 juni weer open. 

Het nationale epidemiologische 
surveillancesysteem zal informatie verschaffen 
over gerelateerde gevallen. Als kinderen 
symptomen passend bij COVID-19 ontwikkelen, 
worden ze getest, zoals nu gebeurt bij de 
algemene bevolking. 

UK EWRS 7-5-2020 Werken hun strategie op dit 
moment uit 

  

Duitsland EWRS 3-5-2020 

 

 

 

 

13-5-2020 

Sluiting 16-18 maart. Sommige 
deelstaten eindexamens op 20-27 
april. 

Meeste deelstaten heropenen 
scholen tussen 27 april en 4 mei 
voor de klassen die afstuderen in 
de komende jaren. 

Webinar: Vanaf deze week de 
scholen weer open, en wordt ook 
in kleinere groepen les gegeven, 
vergelijkbaar met het Noorse 
‘cohort’-idee. 

De noodopvang op 
kinderdagverblijven zal in 
komende maanden 
stapsgewijs worden 
uitgebreid 

Er is dus tot dusver geen praktische ervaring 
met de impact van heropening op de COVID-19-
situatie in Duitsland. Specifieke analyses van 
surveillancegegevens voor gebieden waar 
scholen worden heropend worden gestart. Er zijn 
ook overwegingen gaande over verscherpte 
surveillance en specifieke studies over de 
situatie van jonge kinderen in 
kinderdagverblijven en scholen, inclusief het 
testen wordt onderzocht door verschillende 
onderzoeksgroepen. 

Oostenrijk EWRS 1-5-2020 Sinds 16 maart 2020 zijn in 
Oostenrijk basisscholen, nieuwe 
middelbare scholen, algemene 
middelbare scholen voor lager 
onderwijs en speciaal aangepaste 
scholen alleen open voor 
leerlingen van wie de ouders 
buitenshuis moeten werken en 
van wie de kinderen niet worden 
verzorgd thuis, of aan leerlingen 
van wie de ouders om andere 
persoonlijke redenen niet in staat 
zijn om thuis zorg te verlenen.  

Op maandag 4 mei 2020 keren 
leerlingen in toelating klassen of 

 Scholen zijn nog niet geopend zoals regulier. 
Nog geen monitoringsgegevens bekend.  

Monitoring zal echter op verschillende manieren 
plaatsvinden: 

O Ter overweging: testen bij doelgroepen zoals 
leerkrachten, leerlingen 

O Modelleren: 

♣ Effecten van alle maatregelen zijn 
gemodelleerd op basis van officiële 
rapportagegegevens uit het nationale 
epidemiologische rapportagesysteem door een 
interdisciplinair modelleringsteam  
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de eindklassen van vakscholen en 
beroepssecundair onderwijs 
(BMS) terug naar hun klas.  

Basisscholen openen op 15 mei 
2020. De klassen worden 
verdeeld in twee teams. Team A 
gaat op maandag, dinsdag en 
woensdag naar school en team B 
op donderdag en vrijdag - om de 
veiligheidsafstand te bewaren. In 
de volgende week andersom.  

Maskers zijn verplicht buiten de 
klas. 

Op 3 juni 2020 keren de 
overgebleven leerlingen terug 
naar hun klas. 

♣ Er worden tijdige prognoses opgesteld voor de 
planningsstrategie op regionaal en 
districtsniveau 

 

Denemarken HSC 24-4-2020 Scholen gaan weer open voor de 
1e t/m de 5e klas (6-11 jaar) zo 
snel mogelijk na 15 april 

De 5e  klas tot de 9e  klas gaan 
verder met lessen vanuit huis 

Kinderdagverblijf (0-6 
jaar) gaat zo snel mogelijk 
na 15 april weer open 

 

Italië HSC 24-4-2020 Schoolactiviteiten zullen naar 
verwachting tot het einde van het 
studiejaar doorgaan met e-
learning 

E-learning zal ook in de beginfase 
van de-escalatie doorgaan. 

  

Zwitserland HSC 24-4-2020 Op 11 mei heropening van 
scholen voor verplicht onderwijs 
(basis- en middelbare school) 

Op 8 juni heropening van alle 
scholen 

  

Estland HSC 24-4-2020 Kinderopvang en kleuterscholen 
zijn open (3-7 jaar). Vanaf 15 mei 
is er in het algemeen onderwijs 
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de mogelijkheid te starten met 
individuele consultaties en 
consultatie in kleine groepen tot 
10 personen 

 

Zweden HSC/ 
website 
PHA 
Sweden 

24-4-2020 

 

 

15-5-2020 

Scholen en voorscholen zijn nog 
steeds open met enkele 
beperkingen (kleiner aantal per 
klaslokaal).  

Lesgeven op de middelbare 
school en in het 
volwassenenonderwijs moet in de 
regel op afstand worden 
aangeboden. Hierop kunnen wel 
individuele uitzonderingen worden 
gemaakt 

  

IJsland HSC / 
website 
PHA 
IJsland 

24-4-2020 

 

 

15-5-2020 

Scholen en voorscholen waren 
altijd open met enkele 
beperkingen (kleiner aantal per 
klaslokaal). 

Vanaf 21 april kleuterscholen en 
basisscholen volledig open. 

Vanaf 4 mei ook middelbare 
scholen, hoger onderwijs en 
universiteiten zijn open 

 

  

Luxemburg EWRS 16-4-2020 Een heropening van de scholen is 
voorzien vanaf 4 mei 

De afstudeerklassen keren terug 
naar school 

Schoolvervoer is verzekerd, 
mensen moeten maskers dragen 

Op 11 mei beginnen de 
middelbare schoolklassen 
opnieuw, maar de lessen zullen 

Kleuter- en lagere klassen 
worden later hervat 
(waarschijnlijk 25 mei) 
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wekelijks plaatsvinden om te 
voorkomen dat er te veel mensen 
tegelijk op school komen 
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