
 

 

  
Bezoekadres 

Straatnaam 25  

0000 AA Amsterdam 

 

Postbus 000  

0000 AA Amsterdam 

Telefoon 14 020 

amsterdam.nl 

 Retouradres: Postbus 000, 0000 AA Amsterdam 

 Aan de directeuren van het voortgezet onderwijs  

 Datum 7 april 2020 

 Ons kenmerk  

 Uw kenmerk  

 Behandeld door J.lemereis, afdeling Onderwijs, j.lemereis@amsterdam.nl. 

 Kopie aan  

 Bijlage(n)  

   
 Onderwerp Werkwijze Leerplicht Amsterdam naar aanleiding van de corona-maatregelen. 

   
   

Een routebeschrijving vindt u op amsterdam.nl 

Beste directeur, 

 

Allereerst spreken we onze waardering uit voor uw inzet, creativiteit en geduld om elke dag weer 

te doen wat mogelijk is om het onderwijs voor al uw leerlingen door te laten gaan. We signaleren 

daarbij ook een groeiende zorg bij onderwijsprofessionals over jongeren die onbereikbaar zijn. 

Wellicht heeft uw school ook al verschillende pogingen gedaan leerlingen te bereiken, maar lukt 

dat niet altijd. We werken in deze periode nauw met elkaar samen om kwetsbare jongeren goed te 

blijven ondersteunen. Elke leerling in beeld! Leerplicht wil daarbij graag helpen.    

In deze brief informeren wij u over de werkwijze van Leerplicht Amsterdam, nu scholen en 

leerlingen zijn aangewezen op het thuis volgen van onderwijs. Wij beschrijven in deze brief wat 

Leerplicht Amsterdam de scholen kan bieden om te zorgen dat de Amsterdamse leerlingen zo veel 

mogelijk deelnemen aan het onderwijs en zo min mogelijk een achterstand oplopen of uitvallen. 

Hierbij volgen we vanzelfsprekend de richtlijnen van de Rijksoverheid en het RIVM. 

 

De aanpak die wij hieronder beschrijven gaat uit van online-verzuim en onbereikbaarheid, vanuit 

de kerntaak van Leerplicht. Maar uiteraard zal Leerplicht bij al haar contacten zich primair inzetten 

om leerlingen en ouders te motiveren, belangstelling te tonen voor hun situatie en hulp en steun 
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aan te bieden waar nodig. Het gaat erom dat kinderen en jongeren in beeld zijn en weer verder 

kunnen met onderwijs. 

Aangepaste werkwijze en ondersteuning leerplicht 

 Bespreek zorgleerlingen in ZAT overleggen 

Wanneer er zorgen zijn over een leerling betrekt de school, in overleg met leerling/ouders, het 

OKT en/of andere partners, zoals de jeugdarts, begeleider of adviseur passend onderwijs of 

bijvoorbeeld de gezinsvoogd. Op schoolniveau stemmen deze partijen af wat voor deze 

leerlingen nodig is en wie daarin aan zet is. Zij doen dit ook in overleg met ouders. Het gaat 

om maatwerk per school en per individuele leerling. Is er ook sprake van verzuim of 

onbereikbaarheid, dan kan Leerplicht een rol spelen. 

 

 Maatwerk voor leerling in contact tussen school en Leerplicht  

Scholen en leerplichtambtenaren nemen contact met elkaar op als er zorgen zijn over online-

verzuim en bij onbereikbaarheid van leerlingen. Zij bepalen dan in onderling overleg hoe te 

handelen.    

 

 Zorg over schoolvoortgang of online verzuim 

School neemt contact op met Leerplicht als er zorgen zijn over online-verzuim en bij 

onbereikbaarheid van een leerling. School en Leerplicht bepalen dan samen hoe te handelen. 

Het is belangrijk dat school hier melding van doet. Hieronder volgt een instructie hoe scholen 

‘online-verzuim’ kunnen melden.  

 

Stap 1: Leerplicht verwacht dat de school het online-verzuim registreert in het eigen systeem, 

zoals Magister, Eduarte, etc. De school probeert zelf contact op te nemen met de leerling 

en/of ouders/verzorgers. 

 
Stap 2: Lukt dat bij herhaling niet, dan kan de school dit melden in het DUO-verzuimloket 

onder ‘overig verzuim’. Deze melding komt vervolgens bij Leerplicht binnen. Deze werkwijze 

is conform het advies van het Ministerie van OCW en Ingrado, de brancheorganisatie voor 

Leerplicht in Nederland. 

Stap 3: Bij de DUO-melding voegt de school de volgende informatie toe: 

- Waarom wordt deze leerling gemeld; 

- Welke inspanningen heeft de school ondernomen richting de leerling; 

- De contactgegevens van de leerling of ouders/verzorgers, zowel e-mailadres als 

telefoonnummer; 

- Naam en contactgegevens van de mentor; 

- De verzuimregistratie. 

 

 Leerplicht zoekt contact     

Op basis van de melding in het DUO-verzuimloket zoekt de leerplichtambtenaar contact met 

de leerling en/of diens ouders/verzorgers. Dit gebeurt via telefoon, mail of app. 

Vervolgens geeft de leerplichtambtenaar aan dat de school zich zorgen maakt en dringt aan 

op contact met de school. De leerplichtambtenaar wijst op het belang van het volgen van 
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online-onderwijs. 

 

Als de school wel contact heeft met de leerling, maar de leerling verzuimt bij herhaling online 

lessen, dan kan de leerplichtambtenaar contact opnemen met de leerling om het belang van 

het volgen van onderwijs en het voorkomen van achterstand te benadrukken.  

 

 Leerplicht bezoekt leerling aan huis (tot aan de voordeur)  

Krijgt ook de leerplichtambtenaar geen contact dan kan hij/zij besluiten tot de inzet van een  

deurbezoek. Het doel van een deurbezoek is contact maken, na te gaan wat de situatie is en 

ouders en leerling dringend te verzoeken contact op te nemen met school, zodat er hulp 

aangeboden kan worden. Leerplichtmedewerkers doen de deurbezoeken zoals altijd met z’n 

tweeën.  

Leerplicht en partners kunnen bepalen of twee leerplichtmedewerkers het deurbezoek doen, 

of dat iemand van school of een andere partner meegaat.  

Uiteraard gebeurt dit met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM. 

Leerplichtmedewerkers gaan niet naar binnen en houden minimaal 1,5 meter afstand.  

 

Voor die gevallen waarbij de leerplichtambtenaar zich zorgen maakt over de thuissituatie en 

geen ingang heeft, wordt een werkwijze nader uitgewerkt met het OKT.  

 

Opmerking: De capaciteit is ook bij Leerplicht in deze tijd beperkter dan normaal. Dat kan 

betekenen dat Leerplicht keuzes moet maken welke deurbezoeken prioriteit krijgen. Wij 

vragen hiervoor uw begrip.    

 

 Leerplicht verstuurt een brief  

Als ook een deurbezoek niet leidt tot het gewenste contact, dan kan de leerplichtambtenaar 

besluiten tot het sturen van een brief. Deze brief is gericht op het aanbieden van steun waar 

nodig en doet een dringende oproep contact op te nemen met de school of de 

leerplichtambtenaar. Als het online verzuim aanhoudt, kan de leerplichtambtenaar ervoor 

kiezen een tweede, strengere brief te sturen. 

  

Onze werkwijze hebben wij getoetst bij partners in het po, vo en mbo en bij het OKT. Uiteraard 

monitoren wij de uitvoering en de effectiviteit. Graag blijven wij daarover met u en uw bestuur in 

gesprek.   

 

Voor contact en vragen 

Als u vragen heeft over de inhoud van deze brief of als u specifieke signalen wilt delen, kunt u 

contact opnemen met uw leerplichtambtenaar.  

 

Met vriendelijke groet, 

Ik hoop u hiermee voldoende duidelijkheid te geven over hoe we vanuit de gemeente en specifiek 

vanuit Leerplicht u willen ondersteunen in deze situatie. En samen met u het maximale willen doen 

om kinderen, jongeren en hun ouders te motiveren en te ondersteunen waar nodig. Samen zorgen 

we er zo voor dat leerlingen in beeld blijven en ook in deze situatie aan het onderwijs deelnemen. 
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Met vriendelijke groet,  

 

Sjoerd Arlman 

Hoofd Onderwijs en Leerplicht  

Gemeente Amsterdam  


