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tie

Leerling 
(ouder dan 
12 jaar) heeft 
gebied of land 
bezocht  met 
oranje of rood 
reisadvies

Leerling heeft 
corona gerela-
teerde klach-
ten of de leer-
ling/gezinslid 
behoort tot de 
risicogroep

Er is sprake 
van angst 
voor corona

Zorgvuldig onderzoek 
en afweging door leer-
plichtambtenaar

School biedt 
aangepast 
programma 
aan

Luxe verzuim, absoluut 
verzuim of 16 uur of meer 
ongeoorloofd verzuim in 4 
weken.
Handelen volgens MAS.
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Quarantaine bij terugkomst uit landen of regio’s met eenoranje of 
rood reisadvies vanwege het coronavirus

doorslaggevend. Kinderen van 4 tot en met 12 
jaar mogen wel naar school of de kinderop-
vang, tenzij zij gezondheidsklachten hebben. 
De school hoeft ook geen verzuimmelding te 
doen voor kinderen die (met of zonder hun 
ouders) naar een land reizen waarvoor het 
reisadvies tijdens de vakantie wijzigt van geel 
naar oranje of rood. waardoor zij bij thuis-
komst 10 dagen in thuisquarantaine gaan.
Scholen worden opgeroepen om zoveel als 
mogelijk met ouders en kinderen te overleg-
gen over de mogelijkheden om kinderen in 
thuisquarantaine afstandsonderwijs te geven.

Het wordt afgeraden om op vakantie te gaan in 
landen met een oranje of een rood
reisadvies. Ouders/verzorgers, docenten, on-
derwijspersoneel en kinderen van boven de 
12 jaar die na een verblijf in een land met een 
oranje of rood reisadvies terugkomen in Neder-
land, worden dringend verzocht om gedurende 
10 dagen thuis te blijven en niet op school of 
het schoolplein te komen. 

De school hoeft geen verzuimmelding te doen 
voor leerlingen die vanwege deze
thuisquarantaine niet naar school kunnen. Het 
belang van de volksgezondheid is hierbij 



Is er sprake van een risicogroep?

pleegkundige) die aan de school verbonden is. 
Ouders wordt daarbij gevraagd om deze situ-
atie te bespreken met de schoolleiding.

Als leerlingen, of hun gezinsleden, behoren tot 
de risicogroepen zoals het RIVM die heeft be-
noemd, dan kunnen zij worden vrijgesteld van 
fysiek onderwijs. Ouders nemen in dat geval 
contact op met de schoolleiding.

Scholen worden opgeroepen om zoveel als 
mogelijk in overleg te treden met ouders en 
kinderen om te bespreken welke mogelijkhe-
den er zijn. Bij twijfel over het wel of niet veilig 
naar school toe kunnen gaan, is het advies 
aan ouders om contact op te nemen met de 
behandelend arts of met de jeugdgezond-
heidszorgorganisatie (jeugdarts of jeugdver-



Is er sprake van corona-angst?

Als er sprake is van corona gerelateerde angst 
waardoor de leerling niet naar school gaat, dan 
is het belangrijk dat school, ouders en kinderen 
met elkaar in gesprek gaan.

In zo’n gesprek kan dan samen worden on-
derzocht wat er voor nodig is om de leer-
ling wel weer naar school te laten gaan. De 
leerplichtambtenaar kan hierbij helpen. De 
jeugdgezondheidszorg (jeugdarts of jeugdver-
pleegkundige) kan eveneens een rol spelen. Zij 
bieden onder meer door informatie over co-
rona en adviseren over risico’s in combinatie 
met andere ziekten of aandoeningen. De 

schoolleiding kan hiervoor contact opnemen 
met de plaatselijke jeugdgezondheidszorgin-
stelling.



Quarantaine bij terugkomst uit landen of regio’s met eenoranje of 
rood reisadvies vanwege het coronavirus

Handelen volgens MAS

in de Methodische Aanpak Schoolverzuim 
(MAS).

Op de blauwe knop je meer uitleg over de  
MAS en verschillende soorten verzuim zoals 
luxe-verzuim, absoluut verzuim en wettelijk 
verzuim. 

Om het recht op onderwijs en ontwikkeling voor 
alle jongeren te beschermen, beschikt de leer-
plichtambtenaar over verschillende middelen. 
Bij het inzetten van die middelen is het doel al-
tijd om ongeoorloofd schoolverzuim en uitval te 
voorkomen. Het gesprek met ouders en jonge-
ren staat hierbij altijd op de eerste plaats.

Toch kan het in sommige gevallen nodig zijn 
dat een proces-verbaal wordt opgemaakt. Dit 
kan zijn omdat eerdere inzet niet heeft gehol-
pen, maar ook vanwege luxeverzuim of abso-
luut verzuim. De rol van de leerplichtambte-
naar en ketenpartners is beschreven

https://www.ingrado.nl/actueel/news_entry/mas_animatie_schoolverzuim_lossen_we_samen_op


Zorgvuldige afweging leerplichtambtenaar

De leerplichtambtenaar werkt volgens de me-
thodische aanpak schoolverzuim (MAS). Dit
betekent dat hij eerst een onderzoek instelt. 
Aan de hand daarvan wordt bepaalt welke rou-
te wordt ingezet.

Dit geldt ook voor leerlingen met een kwetsba-
re gezondheid, leerlingen die gezinsleden heb-
ben met een kwetsbare gezondheid of ouders 
en leerlingen met corona-angst waarvoor een 
door school aangeboden onderwijsprogram-
ma is aangeboden, indien zij het door school 
aangeboden onderwijsprogramma niet vol-
gen. 

Verzuimmeldingen worden gebaseerd op het 
wel of niet deelnemen aan het verplichte
onderwijsprogramma. Als gevolg daarvan 
moeten scholen het ongeoorloofd verzuim 
ook melden wanneer het verplichte onderwijs-
programma (deels) bestaat uit online of af-
standsonderwijs.
De afweging of angst daadwerkelijk de reden 
van het verzuim is, is geen gemakkelijke op-
dracht. Ingrado ondersteunt haar leden met 
diverse documenten en cursussen om tot een
goed oordeel te komen.

https://hub.ingrado.nl/vakmanschap/1/vakkennis-en-expertise/13/training-morele-oordeelsvorming


Afstandsonderwijs - aangepast programma

Wanneer het voor een leerling niet mogelijk is 
om naar school te gaan, kan afstandsonderwijs 
een passende oplossing zijn. In gesprek met ou-
ders, leerling en school kan een maatwerkop-
lossing ontstaan waardoor de leerling het les-
programma kan blijven volgen.

Er zijn grote verschillen in het aanbod van af-
standsonderwijs door scholen na de zomer-
vakantie. Scholen worden opgeroepen om 
zoveel als mogelijk in overleg te treden met 
ouders en kinderen om te bezien welke moge-
lijkheden er zijn en om te komen tot een pas-
send onderwijsaanbod. Afstandsonderwijs 

hoeft hierbij niet perse digitaal te zijn maar dit 
kan natuurlijk wel. 
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