
 

 

 

 

 

Bijlage 2. Specifieke vragen Coronavirus voor onderwijs 
(d.d. 10 maart 2020) 

 

Moeten scholen en universiteiten hun deuren sluiten? 

Er is momenteel geen aanleiding om scholen te sluiten. De lokale GGD kan in overleg met de lokale 

autoriteiten adviseren om een school/onderwijsinstelling - of een deel daarvan - te sluiten. Zonder 

advies van de GGD of besluit van de burgemeester moeten scholen/onderwijsinstellingen op grond 

van de bekostigingsvoorwaarden onderwijs verzorgen. 

 

Juridische achtergrond 

De burgemeester of het hoofd van de veiligheidsregio kan op grond van de artikelen 175 van de 

Gemeentewet en artikel  47 van de Wet publieke gezondheid  een school/instelling sluiten.  Dit 

geldt ook voor andere OCW-instellingen.  

Als de school gesloten wordt, is er sprake van overmacht. De school is dan niet verplicht het 

onderwijs aan te bieden. Wel moet de school er voor zorgen dat de schade voor leerlingen beperkt 

wordt (dus zodra mogelijk herkansingen van examens etc., zo mogelijk inhaalprogramma’s). 

 

Als een school gesloten is, geldt voor leer- en kwalificatieplichtige leerlingen op grond van art. 11 

sub a van de Leerplichtwet een vrijstelling voor het naar school gaan.   

Ook instellingen in het hoger onderwijs hebben de inspanningsverplichting om te zorgen dat 

studenten zo min mogelijk gevolgen van de sluiting van een onderwijsinstelling ondervinden, daar 

waar het gaat om het verzorgen van het onderwijs en het organiseren van tentamens en examens. 

 

Mag ik mijn kind thuishouden van school? Kan ik als leerling/student 

thuisblijven? 

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). 

 

Juridische achtergrond 

Leer- en kwalificatieplichtige leerlingen die thuis blijven op grond van het advies op 

Rijksoverheid.nl of op basis van een advies n.a.v. overleg met de huisarts of  GGD zijn vrijgesteld 

op grond van artikel 11 d Leerplichtwet. Ouders kunnen hun kind dan onder vermelding van 

redenen ziekmelden (artikel 12 Lpw). Het schoolhoofd kan ook in bijzondere omstandigheden een 

vrijstelling geven van de leerplicht (artikel 11 g Lpw). Leerlingen die niet meer leer- of 

kwalificatieplichtig zijn, kunnen zich ziekmelden conform het beleid van de instelling.  

Als een ingeschreven student in het mbo of ho vanwege een quarantaine-advies of (vermoeden 

van) besmetting met het corona-virus niet aan het onderwijs kan deelnemen, kan dit gevolgen 

hebben voor bijvoorbeeld het kunnen maken van tentamens. Afhankelijk van de duur van de 

afwezigheid en de specifieke eisen van de opleiding (bijv. aanwezigheidsplicht), zullen de gevolgen 

voor de student per instelling en per opleiding verschillen. Studenten wordt daarom geadviseerd 

om contact op te nemen met de eigen instelling.  

 

Wat gebeurt er met leraren die thuis komen te zitten omdat de school moet 

sluiten? 

Voor de leraren en het andere personeel is het overmacht dat zij niet op school/ de instelling hun 

werk kunnen doen. Het salaris moet daarom doorbetaald worden. De school/instelling kan wel van 

de leraar/ het personeel vragen de werktijd op een andere manier in te zetten t.b.v. de 

school/instelling. 

 



 

 

Mag een school/instelling een leerling of student de toegang weigeren bij 

verdenking van coronabesmetting? 

Dit mag niet als er geen advies is afgegeven door het RIVM, de GGD of huisarts. De belangen van 

de leerling/student om onderwijs te ontvangen gaan dan voor. Vermeden moet worden dat 

weigering van een leerling/student de schijn van discriminatie opwekt. Als zich onvoorziene 

omstandigheden voordoen zal de instelling een belangenafweging moeten maken. Overleg met de 

lokale GGD is daarbij aan te bevelen. 

Dit mag wel als een leerling of student toch naar school komt terwijl de leerling of student het 

advies heeft gekregen van het RIVM, de GGD of huisarts om thuis te blijven. Als de betrokken 

ouder/leerling/student toch de school/instelling wil (laten) bezoeken, kan de school/instelling de 

betrokkene de toegang weigeren op grond van de zorgplicht voor veiligheid en gezondheid van 

andere leerlingen en van de werknemers. 

 

Wat gebeurt er met leerlingen of studenten die een quarantaineadvies hebben 

kunnen niet deelnemen aan examens of tentamens? 

Scholen/instellingen handelen hier zoals gebruikelijk in situaties van ziekte/overmacht van een 

leerling/student. 

 

Mag ik openbaar maken dat er leerlingen van mijn school het coronavirus 

hebben? 

Er kan algemene informatie gedeeld worden door de school.  

De namen van leerlingen die het virus hebben, mogen niet worden gedeeld. Dit zijn namelijk 

bijzondere persoonsgegevens. De school heeft geen grondslag om deze namen te delen. De school 

mag geen medische informatie delen.  

 

Hoe zit het met de rol van de medezeggenschap? 

Bij het nemen van maatregelen tegen de verspreiding van het Coronavirus is het verstandig de 

medezeggenschapsorganen van de school of instelling te betrekken. Daarnaast adviseren we 

scholen en instellingen om ouders goed betrekken bij het coronapreventiebeleid. 
 

Wat geldt er voor Caribisch Nederland? 

Voor de scholen in Caribisch Nederland geldt hetzelfde als in Europees Nederland. Het bevoegd 

gezag in Caribisch Nederland, in dit geval de gezaghebber, kan quarantainebesluiten etc. nemen.  

Volgens artikel 68a van de Wet publieke gezondheidszorg is die in principe ook in Caribisch 

Nederland van toepassing. Het bevoegd gezag daar (in dit geval de gezaghebber) kan dus 

quarantainebesluiten etc. nemen. Daarnaast kent de Wet openbare lichamen Caribisch Nederland 

ook een pendant van artikel 175 Gemeentewet.  

 


