
 

 

Geachte heer, mevrouw,  

 

 

Hierbij doen wij u toekomen ons antwoord op de door mevrouw L. Wobma 

van de SP gestelde vragen over thuisblijvende basisschoolleerlingen i.v.m. 

corona. Naar aanleiding van een onderzoek van RTL Nieuws, heeft zij haar 

zorgen geuit over de deelname van alle leerlingen aan het onderwijs ten tijde 

van de coronacrisis. De brief van de vragensteller treft u als bijlage aan. 

 

De coronacrisis heeft ertoe geleid dat kinderen 8 weken lang niet naar school 

konden en in deze periode digitaal en vanuit huis onderwijs volgden. 

De kwaliteit en continuïteit van het onderwijs en het leerproces van kinderen 

stond hiermee onder druk, en scholen hebben in korte tijd onderwijs op 

afstand moeten vormgeven en inregelen. Alvorens wij verder ingaan op de 

beantwoording van de gestelde vragen, willen wij eerst onze waardering 

uitspreken voor de slagvaardigheid en creativiteit van het onderwijzend 

personeel. Het was een periode waarin de veranderingen elkaar snel 

opvolgden en de voorbereidingstijd schaars was. Desalniettemin hebben de 

onderwijspartners in onze gemeente het uitstekend weten op te pakken en zijn 

wij trots op de stevige onderlinge samenwerking, die ook in deze 

crisisperiode op positieve wijze werd ingezet. 

 

Het staat buiten kijf dat alle kinderen recht hebben op deelname aan goed 

onderwijs, hoewel goed onderwijs zowel op school als thuis gevolgd kan 

worden. Basisscholen hebben echter niet alleen een taak in de cognitieve 

ontwikkeling, de sociale ontwikkeling van leerlingen is minstens zo 

belangrijk. Met de heropening van het onderwijs gaat het niet enkel om het 

krijgen van les in een klaslokaal, maar juist ook dat leerlingen hun relaties  

 

 

Onderwerp  

Beantwoording vragen ex art. 38 RvO SP over thuisblijvende 

basisschoolleerlingen i.v.m. corona 

Steller 
 

D. Vogelzang  

 
  

 

 De leden van de raad van de gemeente Groningen 

te 

GRONINGEN 

Telefoon  (050) 367 74 43 Bijlage(n)  1 Ons kenmerk    

Datum  10-6-2020 Uw brief van   Uw kenmerk  - 

        

Estdal1g
Notitie
254374-2020



 
Bladzijde 2 
  

 
 
 

 

 

weer terugzien en herstellen. Wij zijn daarom blij dat – in navolging van de 

kinderopvang en het speciaal (basis)onderwijs – nu ook het regulier 

basisonderwijs weer volledig en het voortgezet onderwijs weer gedeeltelijk 

heropend is. 

 

De vragen 

1. Heeft de wethouder zicht op hoeveel thuisblijvers er in de gemeente 

Groningen zijn in navolging van de corona-lockdown? 

 

Het percentage thuisblijvers in onze gemeente is ongeveer hetzelfde als het 

landelijke percentage. Maximaal 10% van de leerlingen bleef thuis en per 

week zien we een afname. Vanuit het onderwijs ontvangen wij signalen dat in 

de wijken waar achterstandsproblematiek meer aan de orde is, ouders meer 

dan gemiddeld hun kinderen thuishouden.  

 

Er zijn hierover de volgende afspraken gemaakt:  

• De school onderhoudt contact met deze ouders en proberen de 

kinderen naar school te krijgen. 

• De WIJ blijft betrokken worden bij gezinnen waar meer zorg is. De 

WIJ wordt ook ingezet om contact met het gezin te onderhouden. 

• Alle verzuim wordt in DUO1 geregistreerd. Er wordt, in lijn met de 

landelijke richtlijnen, (nog) niet gehandhaafd. Leerplicht kan wel 

ingezet worden om ook telefonisch contact met ouders te zoeken.  

 

2. Is er met alle leerlingen contact? Zo nee, wat wordt er ondernomen 

om dat contact wel te krijgen? Zo ja, is van alle thuisblijvers de reden 

van het niet naar school gaan bekend?  

 

Met alle leerlingen is er contact. De redenen waarom ze niet naar school gaan 

verschillen. Soms is het vanuit medische redenen dat leerlingen thuisblijven, 

in andere gevallen is het de angst voor het coronavirus wat ouders doen 

besluiten de kinderen thuis te houden. Vanuit de school en de WIJ wordt er 

met ouders gesproken over het belang om weer naar school te gaan. Er wordt 

samen gekeken naar passende oplossingen om zoveel mogelijk leerlingen 

weer op school te zien. Deze gesprekken hebben een positief resultaat, er is 

een dalende lijn te zien in het aantal thuisblijvende leerlingen. 

 

 

 

 

 
1 De verzuimmelding komt bij DUO in het verzuimregister. DUO zorgt dat de melding 

terechtkomt bij de gemeente waar de leerling woont. Een leerplichtambtenaar van de 

gemeente haalt de verzuimmelding op uit het verzuimregister. In Mijn DUO kan de instelling 

zien wat de leerplichtambtenaar doet met de melding. 
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3. Het ministerie laat weten dat leerplichtambtenaren voor onbepaalde 

tijd niet op de leerplicht zullen handhaven. Gaat het college deze 

richtlijn voor onbepaalde tijd volgen? Zo ja, is hier een einddatum 

voor in beeld? En hoe gaat het na de zomervakantie? Gaat de 

leerplicht dan weer handhaven? 

 

Als een school/onderwijsinstelling niet is gesloten, geldt de Leerplichtwet. 

Voor leerlingen met bijzondere gezondheidsrisico’s kan in overleg met de 

huisarts of GGD een uitzondering worden gemaakt. Leerlingen waarvoor een 

quarantaineadvies geldt zijn vrijgesteld van de leerplicht op grond van de 

Leerplichtwet (artikel 11 g).  

 

Besluiten ouders toch om hun kinderen thuis te houden, dan maakt de 

leerplichtambtenaar volgens de landelijke richtlijnen in die situatie geen 

proces-verbaal op. Het gaat hier immers om een uitzonderlijke situatie. Het 

belang van de leerling staat voorop. Het is in zijn of haar belang dat het 

schoolwerk wel gewoon doorgaat.  

 

Niet handhaven betekent overigens niet dat wij niets doen. School kan 

leerplicht ten alle tijde inschakelen voor advies en ook voor hulp bij het 

contact zoeken en houden met ouders en het gesprek met de ouders over hun 

afwegingen. De leerplichtambtenaren hebben op alle mogelijke manieren 

contact met ouders en leerlingen en betrekken hier ketenpartners bij als dit 

wenselijk is. Uiteraard heeft school hier zelf de primaire rol in. Leerplicht 

kent dan ook niet alle situaties waarbij kinderen thuisblijven vanwege 

Corona. Een school meldt alleen als ze geen of onvoldoende contact krijgen 

of zorgen hebben. 

 

4. Het onderwijzend personeel heeft het erg druk met alle coronaregels. 

Gaat de gemeente hen ondersteunen in het bijhouden van thuisblijvers 

en contact opnemen met hen? Zo ja, op welke manier? 

 

Nu de scholen weer open zijn en een leerling verzuimt, kan er een 

verzuimmelding worden doorgegeven vanaf 16 uur in 4 weken (net als in de 

normale situatie voor de sluiting van de scholen). Dit kan via een melding 

‘ongeoorloofd verzuim vanaf 16 uur in 4 weken’. Ook kan er nog steeds een 

melding ‘overig verzuim’ worden gemaakt, als er zorgen zijn over een 

leerling en de termijn van 16 uur nog niet gehaald is. Dit geldt ook wanneer 

er het vermoeden is dat de leerling niet aan het onderwijsprogramma op 

afstand deelneemt2. Door een verzuimmelding te doen ontstaat er een 

wettelijke basis om persoonsgegevens te delen en mag de leerplichtambtenaar 

in contact treden met de ouders. Leerplichtambtenaren hebben hierin een 

 
2 Leerlingen die nog niet naar school gaan dienen wel thuisonderwijs te volgen. Hier kan dus 

een verzuimmelding over worden gedaan wanneer het vermoeden er is dat de leerling niet 

hieraan meedoet. 
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proactieve houden en benaderen vanaf 8 juni actief de scholen om het 

verzuim goed in beeld te krijgen en deze grondslag te creëren.  

 

Wanneer er wordt geconstateerd dat een leerling niet op school komt, is het 

nog steeds belangrijk dat het gesprek vanuit school wordt aangegaan met de 

ouders om te onderzoeken wat de reden hiervoor is. De leerplichtambtenaar 

kan hierbij behulpzaam zijn en samen met de school bepalen welke 

maatregelen gewenst zijn. Bij veiligheidszorgen neemt school direct contact 

op met het Wij-team. 

 

5. Deze coronacrisis heeft iedereen overvallen en het basisonderwijs 

heeft er met veel inzet toch snel op kunnen reageren door eerst het 

thuisonderwijs te bieden en nu onderwijs in aangepaste vorm. De 

crisis en de pandemie zijn echter niet voorbij en het verdere verloop is 

nog altijd onduidelijk en onzeker. Het basisonderwijs moet hier dus 

ook voor de (middel)lange termijn rekening mee houden. De SP wil 

van het college weten hoe het onderwijzend personeel hier in alle 

mogelijke manieren ondersteuning in kan krijgen. Dat geldt ook voor 

de leerlingen: wie heeft hulp nodig met thuisonderwijs, benodigde 

apparatuur, voor wie is het moeilijk om zoveel thuis te zijn of voor wie 

is het juist moeilijk om weer naar school te gaan? Heeft het college 

een plan voor het monitoren van leerlingen in het geval van een 

(verwachte) volgende uitbraak in het najaar en een eventuele 

lockdown? Worden alle leerkrachten, leerlingen en ouders hier op 

voorbereid zodat ze weten wat ze moeten doen, iedereen in beeld is en 

voorbereid (ook qua apparatuur) is op deelname aan thuisonderwijs?  

 

Scholen hebben inmiddels hun organisatie kunnen inrichten op het onderwijs 

op afstand; digitale platformen zijn ingericht, laptops zijn waar nodig 

uitgeleend en leerkrachten hebben ervaringen kunnen opdoen met digitaal 

lesgeven. De organisatie die inmiddels staat, zorgt voor schaalbaarheid; 

scholen houden rekening met een (eventuele) terugkeer van de crisissituatie.  

 

Nu de werkwijze enigszins gestabiliseerd is, wordt het voor het onderwijs 

belangrijk om te komen tot verdere ontwikkeling; actief leren, digitale 

didactiek en ontwikkeling zijn daarin belangrijke thema's. Er worden 

landelijk (en in Groningen) veel ervaringen en ontwikkelingen gedeeld. 

Scholen evalueren de afgelopen periode en ontwikkelen hierbij een visie op 

'blended learning'. Landelijk wordt er (door onder andere Kennisnet) 

nagedacht over vervolgstappen die van belang zijn voor het onderwijs. 

 

Daar waar onvoldoende laptops beschikbaar waren, zijn vanuit de gemeente 

leenlaptops verstrekt. Zo hebben alle kinderen nu een laptop. Daar waar geen 

Wi-Fi aanwezig was, zijn via WIJ en KPN 60 gratis kastjes geleverd voor een 

half jaar gratis internet. Daarnaast is er ook voor ondersteuning gezorgd, 

ICT’ers van de onderwijspartners en helpdesk050 (studenten van 

Noorderpoort) bieden kinderen/ouders ondersteuning bij digitale vragen. De 
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helpdesk050 is tot en met de zomervakantie online. Ook via WIJS wordt 

(digitale) ondersteuning geboden. We onderzoeken hoe deze ondersteuning 

ook na de coronacrisis kan worden voortgezet.  

 

 

 

 

 

Momenteel worden er gesprekken gevoerd met de computerbank omtrent het 

uitlenen van laptops aan minima gezinnen, ook na de coronacrisis. De 

minimaregeling dat een leerling eind groep 8 een laptop krijgt blijft tevens 

van kracht.  

 

Ouderbetrokkenheid blijft een belangrijk aandachtspunt, juist ook met 

betrekking tot digitaal onderwijs. Hoe kunnen ouders hun kind(eren) thuis 

goed ondersteunen? We gaan hierover in gesprek met de scholen en andere 

betrokken partners om te onderzoeken hoe we hier meer ondersteuning 

kunnen bieden. 

 

6. Veel leerlingen zijn blij dat ze weer fysiek naar school kunnen, maar 

dat geldt niet voor iedereen. Bij het 'Podium voor Solidariteit' van de 

SP, een podium voor ideeën en zorgen onder andere m.b.t. corona, 

kwam een melding binnen van een betrokkene die zich zorgen maakt 

over leerlingen die nu grote moeite hebben om weer naar school te 

gaan, omdat ze gepest worden of omdat ze last hebben van angsten. 

Zijn deze leerlingen in beeld? Krijgen zij hierin begeleiding? En 

wordt hierbij ook de expertise en betrokkenheid van de 

kinderombudsvrouw ingezet en bekend gemaakt? Zo ja, op welke 

manier? Zo nee, waarom niet? 

 

Het signaal dat niet alle leerlingen even blij zijn weer naar school te moeten 

wordt herkend door de scholen. Scholen geven aan dat het onderwijs op 

afstand voor sommige kinderen een heel positieve impact had voor hun 

cognitieve en sociale-emotionele ontwikkeling en dat leerlingen de situatie 

van de afgelopen weken beter vinden dan hoe het ‘normaal’ gaat. Thuis zijn 

er (soms) minder prikkels, is er minder prestatiedruk en gaat het leren 

makkelijker. Ook landelijk worden dergelijke signalen herkend. Signalen dat 

kinderen niet meer terug naar school willen omwille van pestgedrag worden 

lokaal niet herkend. We hebben gesproken met de Kinderombudsman. Uit een 

recent onderzoek3 kwam ook het signaal landelijk wel naar voren. Sommige 

kinderen geven aan inderdaad thuis fijner te vinden, omdat ze dan diegene die 

hen pest niet dagelijks zien. De Kinderombudsman geeft ook aan dat pesten 

nog steeds een verborgen probleem blijft, maar dat door de coronasituatie wel 

meer gevallen aan het licht zijn gekomen.  

 
3 De Kinderombudsman; Als je het ons vraagt? Een QuickScan van de ervaringen van 

kinderen en jongeren ten tijde van Corona; d.d. 25 mei 2020 



 
Bladzijde 6 
  

 
 
 

 

 

Met alle leerlingen die (nog) niet naar school komen – wat de reden ook is – 

is er contact en worden de ouders aangemoedigd hun kind(eren) weer naar 

school te laten gaan.  

 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  

  

 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Groningen, 

 

 

 

burgemeester,     secretaris, 

Koen Schuiling    Christien Bronda 

 
 

Deze brief is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 

 

 


