
Aan: bestuurders en directeuren voortgezet onderwijs 
 

Bericht van de gemeente over de inzet van Leerplicht nu VO en VSO weer (deels) opengaan per 2 
juni 2020  

Het VO en VSO  bieden vanaf 2 juni weer onderwijs op locatie aan. Ook Leerplicht heeft zich ingesteld 
op deze nieuwe situatie. Net als in de afgelopen periode willen de leerplichtambtenaren scholen en 
leerlingen hierbij zo goed mogelijk steunen.  
De wijze waarop scholen nu het onderwijs vormgeven verschilt per school. Wij vragen u daarom  
uw leerplichtambtenaar actief te informeren over uw werkwijze, zodat hij/zij daarop kan inspelen.  
De richtlijnen voor leerplichtambtenaren zijn aangepast aan de nieuwe situatie. De hoofdlijnen 
daarvan zijn:  

• Leerlingen gaan naar school als dat verwacht wordt 
Leerplicht hanteert als uitgangspunt dat alle leerlingen naar school gaan, die geen 
gezondheidsklachten hebben. De leerplichtwet is gewoon van kracht. Leerlingen zijn dus 
fysiek aanwezig op school als ze daar verwacht worden en volgen daarnaast thuis het 
online-onderwijs, zoals met school is afgesproken. 
    

• School spreekt met leerling/ouders bij zorgen om corona 
Ouders c.q. leerlingen bespreken zorgen om corona of eventuele gezondheidsklachten 
eerst met de school. Het is aan de school om eerst zelf met hen naar de beste oplossing 
te zoeken. Scholen kunnen onder meer actief verwijzen naar de hulplijn van de GGD, 
waar ouders of leerlingen met een deskundige kunnen spreken om vragen te 
beantwoorden, hen te informeren of waar nodig gerust te stellen. De GGD heeft een 
hulplijn voor ouders en organiseert vraag- en antwoordsessies voor ouders (zie daarvoor 
de informatie hieronder). 
Komen school en ouders niet tot een oplossing, dan kan de school de hulp inroepen van 
de ouder- en kindadviseur en de leerplichtambtenaar. De school kan dan ook een 
verzuimmelding doen.   
 

• Scholen melden verzuim  
Als leerlingen, ook na deze stappen, niet naar school gaan (en/of niet deelnemen aan 
online-onderwijs), dan is sprake van ongeoorloofd verzuim. De gemeente vraagt scholen 
dit te melden bij Leerplicht. De leerplichtambtenaar gaat dan met ouders of leerling in 
gesprek. Doel daarvan is om het contact met school te herstellen en leerlingen te 
motiveren het (online)onderwijs te volgen. 
 
Leerplicht verzoekt scholen om verzuimende leerlingen te melden via het DUO-
verzuimloket. Gaat het om verzuim van 16 uur of meer, dan kunnen scholen dit melden 
als ongeoorloofd verzuim, als voorheen.   
Gaat het om andere vormen van verzuim door leerlingen waarover scholen zich zorgen 
maken, dan verzoek wij scholen dit te melden onder ‘overig verzuim’.  
Melden via het verzuimloket maakt het werk van Leerplicht overzichtelijker en er is beter 
zicht op de omvang van het werk. 
 

• Eventueel deurbezoek mogelijk 
Leerplicht blijft in samenwerking met scholen contact zoeken met leerlingen die uit beeld 



zijn. Voor deze leerlingen kan Leerplicht deurbezoeken uitvoeren.  
 

• Partners doen het maximale opdat leerling onderwijs volgt  
Leerplicht toont begrip voor ouders met zorgen over het coronavirus. Leerplicht zal 
samen met school en OKT het maximale doen om leerlingen te stimuleren om aan het 
(online)onderwijs deel te nemen en leerlingen/ouders gerust te stellen.  
Als school, leerplichtambtenaar en OKT al het mogelijke gedaan hebben en de leerling 
neemt nog niet deel aan onderwijs, bepalen zij in onderling overleg of een strengere 
aanpak nodig en mogelijk is.    
 

Hulp voor ouders met zorgen 
Scholen kunnen ouders met zorgen over corona in contact brengen met het OKT, via het (algemene) 
nummer 020 – 555 5961. Ouders kunnen dan in gesprek gaan met een hulpverlener van OKT of GGD 
over hun zorgen.    
 
Ook organiseert de GGD online vraag- en antwoordsessies voor ouders die veel vragen hebben over 
het virus en bang zijn voor besmetting.  
De GGD staat klaar om zoveel mogelijk ouders/leerlingen van goede informatie te voorzien. Dat kan 
op meerdere manieren, maatwerk is mogelijk. Ook voorlichting aan uw medewerkers is mogelijk.  
Wij raden u daarom aan hierover contact op te nemen met de GGD via nummer  020-555 5202 als u 
hier meer over wilt weten.   
 
Vragen?  
Hebt u vragen over de inzet van Leerplicht neemt u dan contact op met de leerplichtambtenaar van 
uw school. Ook kunt u contact opnemen met de afdeling Onderwijs en Leerplicht van de gemeente 
via j.lemereis@amsterdam.nl. 

Leerplicht wenst u veel succes bij de uitvoering van het onderwijs in de komende weken!   

 


