
Leerplicht – Start nieuwe schooljaar 2020-2021 

Nieuwe instructie voor leerplichtambtenaren – versie 20 augustus 2020  

 

De scholen voor po, vo zijn afgelopen maandag weer gestart. Het mbo start as. maandag.  

Voor schooljaar 2020-2021 is de Leerplichtwet weer volledig van kracht. De scholen en wij als 

Leerplichtorganisatie hebben nog steeds te maken met de landelijke richtlijnen vanwege het 

coronavirus. Toch werken we weer zoveel mogelijk volgens het reguliere werkproces.  

In deze instructie lichten we toe hoe we komende periode te werk gaan. 

 

Uitgangspunt is dat alle leerlingen/studenten naar school gaan en deelnemen aan de online 

lessen 

Voor alle schoolsoorten is het uitgangspunt dat alle leerlingen/studenten naar school gaan. Dit 

geldt zowel voor de lessen op school als voor het online aanbod dat onderdeel uitmaakt van het 

lesprogramma (dit laatste geldt met name voor het mbo). 

 

Nieuw is dat scholen met ingang van dit schooljaar verplicht zijn zowel het fysieke verzuim als het 

online verzuim te registreren en te melden bij Leerplicht.  

 

Alleen leerlingen met gezondheidsklachten als verkoudheid, hoesten, niezen, of koorts; of die 

huisgenoten met dergelijke corona gerelateerde klachten hebben, blijven thuis. Ouders en/of 

studenten bespreken dit met school en spreken af of online onderwijs in die periode tot de 

mogelijkheden behoort. 
 

Leerplichtwet is van kracht 

Vanaf schooljaar 2020-2021 geldt dat voor het PO, VO en mbo er volledig en regulier gehandhaafd 

kan worden. We werken volgens de MAS wat betekent dat bij een melding de leerplichtambtenaar 

een onderzoek instelt en aan de hand daarvan bepaalt welke route wordt ingezet. Een proces-

verbaal behoort waar van toepassing weer tot de mogelijkheden.  

 

Dit geldt ook voor: 

 Kinderen of jongeren met een kwetsbare gezondheid; 

 Kinderen of jongeren met familieleden met een kwetsbare gezondheid; 

 Ouders of leerlingen/studenten met corona angst; 

als blijkt dat zij het door de school aangeboden onderwijsprogramma (waarbij al dan niet sprake is 

van afstandsonderwijs als maatwerkoplossing) niet volgen. 

Zie voor meer informatie het bijgevoegde stappenplan handhavend optreden van Ingrado. 

 

Uitzondering  

De leerplichtwet is volledig van kracht. De enige uitzondering is het ongeoorloofd verzuim of luxe-

verzuim voor leerlingen die, vanwege het dringende thuisquarantaine advies, direct na de 

zomervakantie niet naar school kunnen. Het belang van de volksgezondheid is hierbij 

doorslaggevend. Scholen hoeven hiervan geen meldingen te doen  

Scholen zijn gevraagd om zoveel als mogelijk met ouders en/of leerlingen/studenten te overleggen 

over de mogelijkheden om in thuisquarantaine afstandsonderwijs te geven om achterstanden zo 

te voorkomen. 

 

 

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


 

Warme contacten met scholen en ketenpartners 

Het is belangrijk om aan het begin van dit schooljaar te investeren in nauwe en warme contacten 

met je (nieuwe) scholen en te bespreken hoe zij het verzuimbeleid voor dit schooljaar hebben 

ingericht en wat zij hierin van jou als leerplichtambtenaar nodig hebben. 

 

Wij werken nog steeds zoveel mogelijk vanuit huis. Dit geldt ook voor het contact met he scholen. 

Uiteraard is het in overleg met een school mogelijk deze te bezoeken, maar houd je daarbij strikt 

aan de actuele landelijke richtlijnen.  

 

Dit geldt ook voor afspraken met ouders en leerlingen/studenten, tenzij de situatie vraagt om 

direct contact of gesprek op een locatie. Beoordeel dit eventueel met je senior 

leerplichtambtenaar en stem dit vervolgens af met je teammanager. De spreekkamers zijn 

aangepast aan de actuele landelijke richtlijnen en kunnen gebruikt worden, maar alleen als hiertoe 

na akkoord van je teammanager besloten wordt.  

 

Voor je contact met de ketenpartners geldt ook hetzelfde. Zorg dat je nauw en warm contact hebt 

en dat je afspraken maakt hoe je het ZAT/ZBO dit schooljaar inricht en welke leerlingen hier 

besproken worden.  

Ook hier geldt weer dat we vanuit huis werken. Uiteraard is het in overleg mogelijk elkaar fysiek te 

ontmoeten, maar houd je daarbij strikt aan de actuele landelijke richtlijnen. Mocht je voor een 

dergelijk overleg gebruik willen maken van een van de gemeentelijke panden, dan kan dit alleen 

na overleg met en toestemming van je teammanager. 

 

Inzet GGD 

De GGD heeft alle scholen per brief (dd. 14 augustus jl.) geïnformeerd over de laatste richtlijnen en 

hoe te handelen wanneer een school met het coronavirus wordt geconfronteerd. In de bijlage tref 

je deze brief aan.  

De school kan de GGD bereiken via het telefoonnummer 020 – 555 5202, van maandag t/m vrijdag 

09.00-18.00 uur, zaterdag en zondag 10.00-17.00 uur. Daarnaast is alle informatie rond corona te 

vinden op www.ggd.amsterdam.nl/coronavirus 
 

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 met een hulpverlener van 

OKT of GGD over hun zorgen.  

De GGD gaat ook dit schooljaar weer webinars en Vraag & Antwoordsessies voor ouders 

organiseren. Deze sessies zijn in voorbereiding. We horen op korte termijn op welke manier dit 

wordt ingericht. 
 

Deurbezoek 

Ook dit schooljaar kun je weer een deurbezoek inzetten indien nodig. Als je een deurbezoek 

aanvraagt, gebruik hiervoor dan het formulier “Aanvraag deurbezoek”. Ook als je samen met een 

collega het deurbezoek aflegt, dien je het formulier in te vullen en aan te leveren bij Berry 

Berkelmans en Jennifer de Vries (medewerker planning).  

 

http://www.ggd.amsterdam.nl/coronavirus


Tot slot   

Zoals altijd bieden we maatwerk, waarbij het belang van de leerling/student voorop staat. Twijfel 

je ergens over bespreek het met collega’s of neem het op met je teammanager.  

Bij vragen of aanvullingen, laat het weten aan jouw manager.  

 

We volgen ondertussen de landelijke ontwikkelingen nauw en blijven flexibel. Als de situatie 

daarom vraagt, passen we ons werk en instructies daarop aan.  

 

 


