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Datum

7 oktober 2020

Betreft

Besluit Wob-verzoek

Geachte ,

Bezwaar
Als u belang hebt bij dit besluit,
dan kunt u hiertegen binnen 6
weken, gerekend vanaf de
verzenddatum, bezwaar maken.
Stuur uw bezwaarschrift naar
DUO, Postbus 30205, 2500 GE
Den Haag. U kunt uw bezwaar
ook digitaal indienen op
www.bezwaarschriftenocw.nl.

Via www.rijksoverheid.nl heeft u op 12 augustus 2020 met een beroep op de Wet
openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) het ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap (hierna: OCW) verzocht om informatie over corona besmettingen op
scholen.
In uw verzoek vraagt u om openbaarmaking van de volgende informatie per
gemeente sinds de heropening in het onderwijs in mei 2020 tot het moment van
indiening:
naam van gemeente (en/of plaatsnaam);
datum 1e besmettingsgeval;
type school (PO/VO/kinderdagverblijf/buitenschoolse opvang etc.);
totaal aantal besmettingen, uitgesplitst naar kind of medewerker of
leeftijd/leeftijdscategorie;
secundaire besmettingen; en
aantallen per geval/cluster.
De ontvangst van uw verzoek is schriftelijk bevestigd bij brief van 8 september
2020. Deze brief heeft u per e-mail ontvangen. In deze brief is tevens de
beslistermijn met vier weken verdaagd tot 7 oktober 2020.
Op 8 september 2020 heeft een Wob-jurist van OCW per e-mail geprobeerd
contact met u te leggen over de afhandeling van uw Wob-verzoek, ook om na te
gaan in hoeverre u open zou staan voor een gesprek over dit verzoek.
Per e-mail van 27 september 2020 heeft u laten weten dat u alle inhoudelijke
reacties op uw verzoek schriftelijk wenst te ontvangen. Om deze reden informeer
ik u bij dezen schriftelijk over de afhandeling van uw verzoek.
De ontwikkelingen op de scholen worden door het kabinet nauwlettend in de
gaten gehouden. Ik kan uw verzoek echter niet honoreren, omdat OCW niet
beschikt over de specifieke informatie waar u om verzoekt. OCW beschikt wel
over informatie over besmettingen op scholen, maar deze informatie is reeds
openbaar via het Dashboard Coronavirus COVID-19, de Coronalocator en
mediapublicaties. De Wob is niet van toepassing op reeds openbare informatie.
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Het Dashboard Coronavirus COVID-19 van het Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport geeft informatie over de ontwikkeling van het coronavirus in
Nederland. Het dashboard laat actuele cijfers zien over het coronavirus in
Nederland. Die informatie komt van het RIVM, de GGD’en en de ziekenhuizen.
Deze informatie is te raadplegen via www.coronadashboard.rijksoverheid.nl.
De Coronalocator bevat gegevens over de ontwikkeling van het coronavirus
afkomstig van individuele meldingen, de pers en het dashboard coronavirus van
de Rijksoverheid. Dit is bijvoorbeeld per schoolregio in te zien via
https://www.bddataplan.nl/corona/.
Ook heeft de Onderwijsinspectie in april jl. een C-19 monitor ingericht.
Deze monitor brengt niet systematisch en herhaaldelijk in kaart waar
coronabesmettingen plaatsvinden, maar is er op gericht steekproefsgewijs te
onderzoeken waar coronabesmettingen plaatsvinden. Deze monitor bevat geen
specifieke data van de hoeveelheid besmettingen.

De minister voor Basis- Voortgezet Onderwijs en Media,
Namens deze,
de directeur Wetgeving en Juridische Zaken,
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