
  

 

Tijdelijk verzuimprotocol onderwijs op afstand voor scholen1 2020 

 
Allereerst: Volg de richtlijnen van RIVM om verspreiding te voorkomen. 

De meeste leerlingen krijgen les op afstand, maar voor een groep kwetsbare leerlingen is dit niet mogelijk. 

Zij hebben bijvoorbeeld een onveilige thuissituatie of psychische problemen, waardoor het nodig is hen 

buitenshuis op te vangen en daar onderwijs en begeleiding te bieden. 

Gemeenten organiseren samen met scholen, de kinderopvang, Veilig Thuis en de jeugdzorg buitenshuis 

onderwijs en begeleiding. Dat kan bijvoorbeeld in de bibliotheek of in een klaslokaal op school. Daar kan 

een leerling naartoe als het thuis niet gaat. De bedoeling is dat de betrokken partijen samen kijken wat 

voor een kind nodig en mogelijk is en op welke plek. Zie voor verdere info document van GGD Hart voor 

Brabant “noodopvang en onderwijs covid” (volgt later). 

 

Verzuim registratie:  
Juist in deze situatie is het belangrijk om zicht te hebben op het verzuim. Scholen monitoren in het 

leerlingadministratiesysteem of leerlingen hebben gewerkt aan het lesprogramma via de aan- en 

afwezigheidsregistratie: Registratie verloopt in DUO zoals bekend.  

 Leerlingen zijn preventief thuis door de maatregel van het RIVM. Normaal gesproken volgen deze 

leerlingen onderwijs op afstand. (Registreer C of niets want in principe geldt dit voor alle 

leerlingen).  

 Kan een leerling door ziekte niet werken aan het lesprogramma? Dan vraagt school aan ouders 

hun kind ziek te melden: registreer als ziek.  

 Neemt de leerling niet deel aan het onderwijs op afstand doordat de leerling (digitaal) afwezig is, 

of werkt deze thuis niet aan schoolwerk? Registreer als afwezig.  

Mogelijke richtlijn: 1 tot en met 7 keer niet online: school neemt contact op met leerling om te 

horen hoe het gaat en wat er aan de hand is. Vanaf 8 keer niet online: leg contact met 

jeugdarts/leerplicht afhankelijk van de oorzaken.  

  

 
Versie 1.0  1-4-2020 

Door de maatregelen bij de aanpak van het coronavirus zijn school(gebouwen) dicht en 
volgen leerlingen onderwijs op afstand, veelal thuis. Daarnaast leidt deze pandemie tot 
meer zieke leerlingen. Deze situatie zal nog een periode zo blijven. Voor deze periode is dit 
tijdelijke protocol verzuim van toepassing. 



  

 

Wat als een leerling door ziekte niet kan werken aan het lesprogramma? 
Is er sprake van verkoudheid, hoesten en of koorts  

De leerling moet dan thuis blijven in afwachting van toename klachten ofwel herstel. Bij een toename van 

de klachten (flink hoesten en koorts boven 38 graden, of benauwdheid) adviseert de GGD om telefonisch 

contact op te nemen met de huisarts. Er wordt in de meeste gevallen geen test afgenomen. De leerling 

mag zich voor schoolwerk ziek melden als het niet lukt om thuis met schoolwerk bezig te zijn. Met een 

lichte verkoudheid, of bijvoorbeeld hooikoortsklachten/astma kan er wel aan school gewerkt worden.  

In principe knappen meeste mensen na 5-7 dagen weer voldoende op, maar dit kan bij heftige infecties 

ook langer duren.  

Is er sprake van bevestigde corona? 

De leerling is dan thuis en vermijdt contact met anderen. Dit geldt ook voor huisgenoten van bevestigde 

corona. Het besmette kind of zijn ouder draagt zelf informatie aan bij personen die hij/zij kan hebben 

besmet. Dit is verantwoordelijkheid van burgers zelf en niet die van school.  

 

Wat doet school als er zorgen zijn rondom een leerling? 
 Leerling is ziekgemeld door ouders: Neem dit niet in twijfel. Leerkracht neemt ter belangstelling 

contact op, bijvoorbeeld na 5 dagen. Eerder mag ook, als er zorgelijke signalen zijn. 

 Leerling is niet ziek, maar mogelijk zijn er motivatie problemen of psychische zorgen. Ga het 

gesprek aan met de leerling en biedt hulp aan. Overleg eventueel met GGD, jeugdhulpverlening of 

schoolmaatschappelijk werk. Zie voor gespreksaandachtspunten bijlage 1.  

 Leerling is niet ziek, maar er is mogelijk sprake van een belaste thuissituatie. Kijk wat mentor zelf 

kan doen om het gezin te monitoren en begeleiden, eventueel in overleg met de zorgcoördinator. 

Zo nodig kan school overleggen met jeugdhulp/GGD. Het is efficiënt en praktisch als externen al 

voorinformatie hebben vanuit school zodat hulpverlening daarmee verder kan. Indien de 

schoolsituatie het toelaat kan er opvang in school gerealiseerd worden. Doe dit in goed overleg 

met het team en de GGD. Zie ook document “Noodopvang en onderwijs covid” (volgt later).  

 Leerling kan niet aan school werken vanwege gebrek aan middelen. Overleg dan met ouders welke 

mogelijkheden er zijn en wat er vanuit school geboden kan worden. Indien problemen onoplosbaar 

kan er overleg plaatsvinden met gemeente/leerplicht i.v.m. financiële ondersteuning.  

 Krijgt school op geen enkele manier contact met ouder(s) en/of de leerling? School neemt contact 

op met de betrokken leerplichtambtenaar.  

Zie bijlage 1 : Aandachtspunten gespreksvoering door leerkracht 

Als school inschat dat er sprake is van een zorgelijke situatie (hetzij door ziekte of andere factoren), zoek 

dan contact met de aan school verbonden jeugdarts. 

Indien er al hulpverlening betrokken is bij gezin kan deze ook gesprekspartner zijn.  



  

 

Wat doet leerplicht wanneer de maatregelen van school onvoldoende 

effect hebben. Of wanneer school niet in contact komt met de ouders 

en/of leerling? 
1. Krijgt school op geen enkele manier contact met ouders en/of de leerling of wordt het onderwijs op 

afstand niet gevolgd, dan kan school dit via het verzuimloket van Duo melden. Dit kan op dezelfde 

manier als bij melding van ongeoorloofd verzuim. Geef bij de verzuimsoort “overig verzuim” aan.  

2. De leerplichtambtenaar neemt contact op met de leerling/ouder. Als bellen niet lukt, stuurt 

leerplicht een brief aan ouder(s) met het verzoek contact op te nemen. Het doel van het gesprek is 

het op gang brengen van de deelname aan het lesprogramma. Als het nodig is met inzet van 

vrijwillige hulpverlening.  

3. De leerplichtambtenaar koppelt de uitkomsten van het gesprek terug aan school. School 

registreert de terugkoppeling in het leerling administratiesysteem en monitort hierna of de leerling 

het lesprogramma wel volgt. 

4. Krijgt de leerplichtambtenaar op geen enkele manier contact met ouder(s) en/of de leerling? Dan 

overlegt de leerplichtambtenaar met ketenpartners of er een huisbezoek afgelegd moet worden. 

 

Vragen rondom corona? 

 Ouders /verzorgers: 

Verwijs bij voorkeur naar website van de GGD www.ggdhvb.nl/coronavirus, of de website van 

RIVM www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/ Of laat ouders bellen met het landelijke 

informatienummer corona: 0800-1351 

 

Vragen rondom dit protocol?  
 School: Wanneer er vragen zijn vanuit school over dit protocol kan je terecht bij de coördinator 

jeugdarts 

Regio Brabant Noordoost, Yvonne Lathouwers  088-3686134 

Regio ’s-Hertogenbosch, Dries Jansen   088-3686332 

 

 

 

Heb zorg voor elkaar! 

  



  

 

Bijlage 1 

 

Aandachtspunten voor gespreksvoering met ouders/jongere 

• Zorg als leerkracht voor al jouw leerlingen en vraag regelmatig “hoe gaat het met je?” of “wat kan 

ik voor je doen.”  

 Ga bij zorgen als mentor/leerkracht na wat er aan de hand is, ziekte, angst, kwetsbaarheden in de 

thuissituatie. Het referentiekader van ouders kan meespelen. Je kunt een doorbrekende rol spelen 

door dit bespreekbaar te maken. Vraag door op meerdere facetten van het leven. Toon empathie.  

• Neem een luisterende houding aan en geef aandacht. Ga uit van het standpunt: 

“Wat u vertelt dat klopt” Ga hierover niet in discussie. Denk niet in klachten, maar in 

mogelijkheden. Neem de vraag: ‘Wat kunnen we als school voor je doen?’ als uitgangspunt. Leg 

aan ouders uit wat normale reacties zijn in een crisissituatie, zoals prikkelbaarheid, boosheid of 

slaapproblemen. Soms reacties zoals je die ook bij rouw kan zien. 

• Toon belangstelling en geef complimenten als een jongere ondanks klachten de les volgt. Door een 

positieve, persoonlijke benadering voelen jongeren zich gekend en blijven ze betrokken bij school. 

Bovendien gaat er een preventieve werking vanuit. 

• Ga er niet vanuit dat je een kant-en-klare oplossing kunt bieden. Het is belangrijk jongeren en 

ouders ruimte te geven zodat zij zelf een actieve rol gaan innemen en oplossingen aandragen. 

Zorg ervoor dat je in het gesprek open staat en niet met vooringenomen blik kijkt. Oplossingen 

zijn vaak simpel en liggen dichterbij dan je in eerste instantie denkt. Stel de vraag: Wat heb je 

nodig voor dit moment en eventueel voor later. Help ouders om te prioriteren.  

• Neem een OEN-houding aan: Wees Open, Eerlijk en Neutraal! 

• Laat OMA thuis: Oordeel niet, laat eigen Meningen en Aannames achterwege. 

Gebruik media om het luchtig te houden, bijvoorbeeld een persoonlijk kaartje, mailtje, appje kan 

wonderen verrichten! 

 

Kijk voor meer informatie op de site van www.nji.nl/ 


