
 

Opbrengst bijeenkomsten met ouders in zelfisolatie 

Onderstaande punten vormen een samenvatting van de opbrengst van twee 
bijeenkomsten met ouders die leven in zelfisolatie in verband met corona. Vanwege 
besmettingsrisico durven ze het niet aan om kinderen naar school te laten gaan. Bij 
beide bijeenkomsten waren ook vertegenwoordigers van het ministerie van OCW, 
Onderwijsinspectie, het ministerie van VWS, Ingrado, VNG en NJI aanwezig.  

Voor deze gezinnen is de oplossing dat zij gevaccineerd worden. Zolang dat nog niet 
mogelijk is, volgt hier een overzicht van de zorgen die ouders hebben ingebracht, een 
aanzet om hiervoor een verklaring te vinden en een overzicht van mogelijke oplossingen 
om deze zorgen weg te nemen zolang corona onder ons is. 

De zorgen van ouders (kernpunten) 
Alle aanwezige ouders hebben op hun eigen, indrukwekkende manier aangegeven waar 
ze zich zorgen om maken. Hierna is dit in een aantal kernpunten samengevat. 

Duidelijkheid over de regels mbt onderwijs en ieders rol 
Het is heel moeilijk om, vanuit een objectieve bron, informatie te vinden waaruit blijkt 
welke regels er gelden. Het hanteren van 3 groepen waarvoor verschillende regels gelden 
levert in de uitvoering verwarring op (kinderen met een verhoogd risico, gezinsleden met 
verhoogd risico en mensen met corona angst). Mag een ouder van school verwachten dat 
er afstandsonderwijs gegeven wordt ook als er geen lock-down is afgekondigd? Er is 
onduidelijkheid over regels rond het afnemen van toetsen.  

Duidelijkheid over de rol van de gemeente bij leerplicht en jeugdarts 
Het is niet duidelijk wat de rol van de leerplichtambtenaar is en wie zijn/haar opdracht 
bepaalt. Het is onduidelijk wie het voor het zeggen heeft. En wat is nu de rol van de 
jeugdarts en aan wiens kant staat hij nu? Van wie krijgt de jeugdarts zijn opdracht? 
Momenteel is er alle ruimte voor een welles-nietesdiscussie die snel kan resulteren in 
escalatie en dreiging. Zeker in geval van het ontbreken van een medische verklaring is 
het vaak het woord van de ouders (zonder machtsmiddelen) tegenover het woord van de 
leerplichtambtenaar (met machtsmiddelen). 

Eenzijdig terugkomen op gemaakte afspraken 
Een redelijk stabiele situatie met werkende afspraken tussen ouders en school (die al een 
tijd van toepassing zijn) kan zomaar veranderen. Bijvoorbeeld door de inbreng van een 
jeugdarts, een andere leerplichtambtenaar of van het schoolbestuur. Dit zorgt voor veel 
gedoe en voor een gevoel van onveiligheid omdat zekerheden wegvallen. Je vraagt je als 
ouders af wat je nu verkeerd hebt gedaan. 

Machteloos toekijken hoe professionals hun boekje te buiten gaan 
Jeugdartsen en leerplichtambtenaren gaan buiten het boekje werken. Zonder 
betrokkenheid van ouders vindt onderling contact plaats tussen jeugdarts en 
behandelend arts en tussen jeugdarts en leerplichtambtenaar en wordt informatie 
uitgewisseld. Dit mag toch niet? Maar bovenal: als ouders sta je aan de zijlijn machteloos 
toe te kijken. 



Bezorgdheid over coronabesmetting wordt niet erkend 
De school wil niet meewerken, werkt zelfs tegen en staat tegenover de 
leerplichtambtenaar die wel begrip had. De zorgen over coronabesmetting worden niet 
erkend. Het kind lijdt daaronder: onderwijs, begeleiding en contact met de klas valt weg. 
Ouders ervaren een onbehoorlijke bejegening van jeugdartsen, leerplichtambtenaren en 
onderwijsprofessionals. Ouders worden er snel op aangesproken dat zij hun kinderen 
onderwijs en sociaal contact onthouden. Ouders worden neergezet als dader, terwijl 
ouders juist handelen vanuit bezorgdheid voor coronabesmetting. Dat past toch ook bij 
het doel van de leerplicht: kinderen veiligheid bieden? 
Het lijkt vaak alleen maar te gaan over het virus en de aandoening Covid-19. Maar de 
impact is veel groter. Een coronabesmetting kan ernstige, blijvende gevolgen hebben 
zoals long covid bij kinderen. 

De inspanning om onderwijs door te laten gaan telt niet mee 
Ouders doen grote offers om het onderwijs voor hun kinderen zo goed mogelijk door te 
laten gaan thuis. Ze willen ten slotte alleen hun kinderen of zichzelf beschermen! Al deze 
inspanning weegt niet mee bij de inschatting of ingrijpen nodig is. En de aandacht voor 
de zorgen om corona is er helemaal niet of wordt terzijde geschoven. 
Ouders geven aan zich gedwongen te voelen om het risico op besmetting te moeten 
accepteren met alle mogelijke consequenties.  

Kinderen en gezinnen komen alleen maar meer onder druk te staan 
De school heeft weinig aandacht voor de mentale belasting van de kinderen. Kinderen 
missen hun klasgenoten en hebben tegelijkertijd ook zorgen over het welzijn van hun 
naasten. Dat is een zware belasting voor een kind, dan moet de school er niet nog meer 
druk op zetten. 
De bezorgdheid over ernstige gevolgen van een coronabesmetting zorgt voor heel veel 
stress binnen het gezin. Hierdoor ontstaan gezondheidsklachten, waardoor uiteindelijk 
een hopeloze situatie wordt gecreëerd. 

Eerlijkheid over coronabesmettingen ontbreekt 
Scholen zijn onvoldoende transparant over coronabesmettingen op school en 
verdenkingen van besmettingen worden niet gemeld. De kans is dus zeer reëel dat 
kinderen - in een risicosituatie thuis - in contact komen met een medeleerling die besmet 
is met het coronavirus. Zeker nu nieuwe varianten van het coronavirus in toenemende 
mate besmettelijk zijn. Het lijkt alsof coronagevallen schadelijk zijn voor de reputatie van 
de school en het lijkt alsof de AVG als excuus wordt gebruikt om openheid te geven over 
coronabesmettingen. Terwijl ouders behoefte hebben een afweging te kunnen maken of 
zij het ‘veilig’ genoeg vinden om hun kind naar school te laten gaan. 

Zorgen voor meer veiligheid binnen de school 
Scholen kunnen meer doen om ervoor te zorgen dat de omgeving veiliger wordt en er 
minder corona besmettingen kunnen plaatsvinden. Er wordt nog te nonchalant omgegaan 
met looproutes, het (beperkt of niet) dragen van mondkapjes, hygiëne maatregelen, 
luchtverversing en het bieden van geschikte plekken om toetsen op school te maken als 
dat vereist is. 
Ouders willen graag meewerken om hun kind weer naar school te laten gaan op 
momenten dat het veilig is, maar dan is het wel nodig dat zij ook het vertrouwen kunnen 
hebben in de naleving van die veiligheid door de school. 



Het aanvaarden van besmettingsrisico wordt opgelegd 
In het geval van zeldzame en moeilijk te diagnosticeren aandoeningen kan uitsluitsel 
over de schadelijke gevolgen van een coronabesmetting veel onderzoek en doorlooptijd 
vragen. Als de doorlooptijd langer wordt, ervaren ouders druk om het kind naar school te 
laten gaan. De leerplichtambtenaar grijpt bijvoorbeeld in. En dan word je geacht je kind 
naar school te laten gaan, terwijl niet is uitgesloten dat een coronabesmetting vergaande 
consequenties en blijvende gevolgen kan hebben (long-covid). 

Het RIVM ziet onze (gezins)situatie niet 
De informatie vanuit RIVM is leidend voor veel maatregelen en beslissingen. Het is 
problematisch dat RIVM geen oog heeft voor besmettingsrisico in een gezinssituatie waar 
sprake is van zeldzame of niet gediagnosticeerde aandoeningen. WHO doet dit wel en 
pleit bijvoorbeeld voor vaccinatie onder de 18 jaar. 



Waarom kunnen de zorgen van ouders bestaan 
Hierna volgt een aanzet voor verklaringen die mogelijk duidelijk maken waarom de 
verhalen van de ouders kunnen bestaan. De verklaringen kunnen helpen bij het 
nadenken over oplossingsrichtingen. 

De dominante logica is: voor onderwijs ga je naar school 
In Nederland domineert de gedachte dat je voor onderwijs naar school gaat. Zolang 
kinderen naar school gaan, gaat het goed. Wanneer kinderen niet naar school gaan is de 
eerste reflex: dit klopt niet. De coronapandemie leert dat deze reflex ook in een 
uitzonderlijke en bijzondere situatie overheerst. En naarmate het wegblijven van school 
langer duurt verschuift de opvatting van “dit klopt niet” naar “dit mag niet”. In de 
Leerplichtwet 1969 is dit terug te zien. Al het handelen is erop gericht de leerling weer 
binnen de muren van de school te krijgen. 

In onderwijs ‘buiten de school’ wordt amper voorzien 
Het onderwijsaanbod en de expertise van leraren is volledig afgestemd op onderwijs dat 
leerlingen op school volgen. De lockdowns vanwege corona hebben dit weer duidelijk 
gemaakt. Scholen hadden en hebben veel moeite om een overgang te maken naar 
afstandsonderwijs met inzet van digitale middelen.  
Er bleek aan de andere kant bij sommige scholen veel meer mogelijk met 
afstandsonderwijs dan vooraf gedacht. Een combinatie van wil en juiste expertise dragen 
daaraan bij. De aanwezigheid van deze combinatie is schoolafhankelijk. Een centrale 
voorziening om op terug te vallen ontbreekt. 

Leerplichtwet 1969 stelt “geregeld schoolbezoek” verplicht 
Handhaving van de leerplicht is geregeld in de Leerplichtwet 1969. De wet beschrijft dat 
kinderen vanaf de leeftijd van vijf jaar leerplichtig zijn. Dit houdt in dat “geregeld 
schoolbezoek” verplicht is. In art. 11 zijn zeven gronden opgenomen voor vrijstelling van 
geregeld schoolbezoek. In lid g staat genoemd dat de leerplicht niet geldt als: “de 
jongere door andere gewichtige omstandigheden verhinderd is de school 
onderscheidenlijk de instelling te bezoeken”. Het hoofd van de school dient overigens een 
leerling eerst toestemming voor verlof te geven, voordat een beroep op art. 11 kan 
worden gedaan (art. 14). 
In art. 16 is beschreven dat het toezicht op naleving van de Leerplichtwet is belegd bij 
het college van B&W van een gemeente. Het college wijst daartoe (leerplicht)ambtenaren 
aan. Art. 141 van het wetboek van Strafverordening bepaalt dat leerplichtambtenaren 
opsporingsambtenaren zijn met de daarbij behorende onderzoeksbevoegdheden. In de 
Leerplichtwet is de boetebepaling opgenomen als de leerplichtambtenaar ongeoorloofd 
verzuim constateert.  

Onduidelijkheid over pandemie als gewichtige omstandigheid 
Een pandemie is niet expliciet opgenomen als grond om niet te voldoen aan de 
verplichting tot geregeld schoolbezoek. Het thuishouden van kinderen vanwege de 
risico’s van een coronabesmetting wordt daarmee een afweging van het hoofd van de 
school en van de leerplichtambtenaar van de gemeente.  

Twee smaken voor ouders: goed bezig of strafbaar 
Ouders van schoolgaande, leerplichtige kinderen zijn goed bezig als de kinderen naar 
school gaan. Maar zijn al snel ‘dader’ als dit niet lukt. Zeker als een beroep op de 



vrijstellingsgronden niet wordt gehonoreerd. Dan wordt als volgende stap gesproken van 
een strafbaar feit als kinderen niet naar school gaan.   

Zwakke positie van ouders 
Ouders, gemeente en school worden geacht er ‘in gesprek’ samen uit te komen als het 
gaat om het thuishouden van schoolgaande kinderen. In dit gesprek is de positie van 
ouders het meest kwetsbaar. Zijn de vragende partij. De school en de gemeente 
beoordelen de vraag en kunnen daarbij terugvallen op wettelijke bevoegdheden.  
Deze bevoegdheden creëren ook druk: school en gemeente moeten de wet naleven en 
kiezen vaak voor een veilige interpretatie van de regels. Zij willen het (afgemeten aan de 
regelgeving) niet verkeerd doen. 
Ouders moeten kunnen beschikken over dezelfde informatie als de school en de 
gemeente. Zeker als het gaat om (vermoedens van) coronabesmettingen op school. 

Niet alle besmettingsrisico’s zijn in beeld bij RIVM 
Scholen en gemeenten vallen bij hun beslissingen terug op de informatie van RIVM. Een 
begrijpelijke keuze, maar onwenselijk als sprake is van gezinssituaties en 
besmettingsrisico’s die bij RIVM niet in beeld zijn. Maar bijvoorbeeld wel bij WHO. 
Ingewikkeld is het ook als sprake is van een aandoening waarvoor een diagnose 
vooralsnog ontbreekt. 

Gebrekkige naleving van coronamaatregelen op school 
Voor leerlingen op school is het erg lastig om coronamaatregelen als afstand houden, 
handen wassen en beperkt contact na te leven. En dat is terug te zien in het 
besmettingscijfer. Een coronabesmetting op school is dan ook zeer reëel te noemen. 

De menselijke maat verdwijnt naar de achtergrond 
De verhalen van de ouders maken duidelijk dat het in hun situaties niet lukt om op een 
menselijke manier tot een oplossing te komen. Tussen wel en niet naar school zit geen 
enkele ruimte en de regels (die geen rekening houden met een pandemie) dienen voor 
school en gemeente als enige houvast. Het strikt volgen van de wet is belangrijker dan 
een oplossing op maat voor een gezin. 

Communicatie richting medewerkers in het veld hapert 
In de twee gesprekken met ouders blijkt dat koepelorganisaties en de Rijksoverheid 
aangeven dat strenge en strikte handhaving niet de bedoeling is als sprake is van zorgen 
van ouders over het coronavirus. Maar er wordt ook aangegeven: “we hebben de 
medewerkers niet aan een touwtje”. En dat maken de verhalen van ouders pijnlijk 
duidelijk. Afspraken en bedoelingen op landelijk niveau bereiken de medewerkers op de 
werkvloer met moeite of helemaal niet.  



Oplossingsrichtingen 
Tabel 1 bevat een overzicht met oplossingsrichtingen die bijdragen aan het wegnemen 
van de zorgen van ouders. De oplossingsrichtingen zijn urgent zolang vaccinatie uitblijft 
of vaccinatie niet mogelijk is en het coronavirus onder ons is.  

De oplossingsrichtingen zijn echter blijvend relevant. De verhalen van ouders komen 
voort uit het ontstaan van een uitzonderlijke en afwijkende situatie. En dergelijke 
situaties zijn er ook zonder coronapandemie leert de ervaring van Ieder(in). 

Oplossing Wie 

Haal de dwang en drang eraf. Erken de bijzondere situatie 
van een pandemie en maak leidend dat ouders en school 
samen tot een oplossing komen. Angst/ zorg om Corona is al 
genoeg om niet te handhaven.  

Het gaat om het maken van een probleemloze 
uitzonderingsafspraak De Leerplichtwet biedt hiervoor ruimte. 

School, Gemeente 
(leerplicht & jeugdarts), 
Veilig Thuis 

Uitgaan van een gezamenlijk doel: het creëren van een veilig 
leerklimaat voor kinderen 

School, gemeente 
(leerplicht) en ouders 

Neem de bezorgdheid van ouders als vertrekpunt. Erken dit 
en werk samen toe naar een situatie die hier het beste bij 
past. Een indeling in drie groepen (kinderen met verhoogd 
risico, gezinsleden met verhoogd risico en ouders met corona 
angst) is daarbij overbodig.  

Benut de constructieve houding van ouders en de vergaande 
bereidheid om mee te helpen in het onderwijs voor de 
kinderen. 

School, ouders 

Snelle en volledige openheid geven over (vermoedens van) 
besmettingen op school 

School, GGD 

Verzamelen van voorbeelden van situaties waar scholen, 
gemeenten en ouders er wel goed uitkomen. Het kan ook op 
een goede manier. 

Achterbanorganisaties: 
Ieder(in), Ouders en 
Onderwijs 

Meer aandacht voor bijzondere situaties in informatie vanuit 
RIVM en Rijksoverheid.  

Sneller updaten van informatie; in lijn brengen met 
internationale context 

RIVM, VWS, OMT 

Biedt scholen ondersteuning bij het goed regelen van 
afstandsonderwijs. 

Afstandsonderwijs is in principe altijd toegestaan 

OCW, Kennisnet, 

Versterk de positie van de ouders in het gesprek met de 
school, gemeente en hulpverleners. 

Onafhankelijke 
cliëntondersteuning 

Meer aandacht voor het zorgen voor een ‘veilige’ 
schoolomgeving door strakkere naleving van luchtverversing, 
looproutes, hygiëne maatregelen en gebruik van mondkapjes. 

School, RIVM 

Deze notitie is tot stand gekomen in samenwerking met Ouders & Onderwijs. 
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