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 LANDELLIJKE KLACHTENCOMMISSIE VOOR HET CHRISTELIJK ONDERWIJS 
 

                   
 
Afstandsonderwijs in verband met sluiting school door Coronavirus en (gedeeltelijke) heropening 
van de school na de sluiting. Klacht deels gegrond. 
Op grond van landelijk geldend beleid moesten scholen plotseling volledig sluiten per half maart 
2020. Dit heeft er voor gezorgd dat de school moest zoeken naar een oplossing voor het geven van 
onderwijs op afstand aan haar leerlingen. De Commissie stelt vast dat aan de school de bevoegdheid 
wordt gegeven om daaraan invulling te geven en dat daarin veel ruimte is gelaten aan de scholen 
door het Ministerie van OC&W. Hoewel niet van scholen werd verwacht dat de lesstof integraal op 
afstand zou worden aangeboden diende de school wel te zorgen voor een onderwijsvorm waarmee 
nog steeds leeropbrengsten gerealiseerd zouden worden. De negatieve effecten van de periode van 
sluiting op de ontwikkeling van leerlingen dient zo minimaal mogelijk te blijven.  
De Commissie is van oordeel dat, hoewel sprake was van een bijzondere, onverwachte en nieuwe 
situatie de school te laat op gang gekomen is met online lessen voor Havo-2. Gebleken is dat dit voor 
andere klassen kennelijk beter geregeld was door de school. Voor zover de klacht ziet op de periode 
van de volledige sluiting is de klacht gegrond, de school heeft onvoldoende het risico op eventuele 
negatieve effecten van de periode op de ontwikkeling van de leerling beperkt. 
Voor zover de klacht ziet op de periode tussen 2 juni 2020 (gedeeltelijke heropening van de school) 
tot aan de zomervakantie komt de Commissie tot het oordeel dat de klacht ongegrond is. Voor deze 
periode gold het protocol, gebaseerd op de richtlijnen van het RIVM en het kabinet “voorlopig 
protocol van sociale partners (CNV Onderwijs, AOb, FvOv en VO-Raad): opstart voortgezet 
onderwijs”. Uit het protocol volgen twee belangrijke uitgangspunten, te weten dat alle scholen 
opengaan en dat alle leerlingen op verschillende momenten op school komen. De school heeft 
aangegeven dat naast de fysieke ruimte binnen het gebouw zij rekening diende te houden met een 
aantal leerkrachten, die vanwege een bijzondere persoonlijke situatie of kwetsbare gezondheid 
thuis moesten blijven vanwege het besmettingsgevaar op school. Verder heeft de school voorrang 
gegeven aan leerlingen in hun examenjaar om fysieke lessen te volgen. 
De Commissie constateert dat klagers en de school verschillen van mening over de wijze waarop de 
school het onderwijs had dienen in te richten. De Commissie oordeelt dat de school haar keuze 
voldoende heeft gemotiveerd. De Commissie eerbiedigt dat de school beleidsvrijheid heeft en het 
primaat van de keuze bij de school ligt. De school heeft het besluit afgestemd met de MR en deze 
heeft het besluit onderschreven.  
 
Klachtnummer 2020/080   
 
Advies aan 
 
de Stichting * te (plaatsnaam), hierna te noemen: het bevoegd gezag, 
 
inzake 
 
de klacht van * en * , ouders van (naam dochter) uit 2 Havo, hierna te noemen: klagers,  
 
I. Verloop van de klachtenprocedure 
 
Bij e-mailbericht van 27 mei en 2 juni 2020 hebben klagers een klacht ingediend bij de Landelijke 
Klachtencommissie voor het Christelijk Onderwijs (hierna: de Commissie) tegen het Lyceum * (Mavo, 
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Havo, Atheneum, Gymnasium) te (plaatsnaam) (hierna: de school). De klacht is in het bijzonder 
gericht tegen *, rector en *, bestuurder (hierna: aangeklaagden). 
 
Bij brief van 16 juni 2020 heeft de heer *, college van bestuur, namens de school en het bevoegd 
gezag op de klacht gereageerd. 
 
Bij e-mailberichten van 16 en 19 juni 2020 hebben klagers op het verweer gereageerd.  
 
Bij brief van 30 juni 2020 heeft de heer *, voornoemd, een repliek gegeven op het standpunt van 
klagers. 
 
De Commissie heeft wegens omstandigheden geen hoorzitting gehouden.  
 
De Commissie heeft zowel aan klaagster als aan de school nadere vragen gesteld. Partijen hebben op 
elkaars antwoord kunnen reageren. 
 
II. Standpunt van klagers 

Uit hetgeen schriftelijk naar voren is gebracht, leidt de Commissie – kort en zakelijk weergegeven – 
de volgende klachtonderdelen af.  

Klagers hebben twee kinderen. Deze klacht gaat over hun dochter (naam leerling) die in 2 Havo zit. 

1. Klagers stellen dat de school voor 2 Havo maar een zeer beperkt aantal online lessen heeft 
gegeven in de periode medio maart tot 2 juni 2020. Pas 1 week na de meivakantie kwam er vanuit de 
school structuur in de online lessen voor 2 Havo. Voor hun dochter in 3 Gymnasium was het beter 
geregeld in die periode met online lessen. Klagers stellen dan ook dat de school niet voldaan heeft 
aan de eisen die per 19 mei 2020 door de overheid zijn opgelegd aan het voortgezet onderwijs.   

2. Ten tweede hebben klagers hun bezwaren geuit over het feit dat de school per 2 juni 2020 geen 
fysieke vaklessen (zoals bijvoorbeeld voor Nederlands, Engels, Duits, Frans, Wiskunde, Natuurkunde, 
Scheikunde, Biologie, Economie, Geschiedenis en Aardrijkskunde) heeft aangeboden aan de 
leerlingen van 2 Havo. Hier en daar werd ruimte gegeven om op school toetsen af te nemen en er 
werden flexlessen in sport en cultuur ingeroosterd op het 8e en 9e uur. Dit waren de enige fysieke 
lessen die gepland stonden voor (naam leerling). De hoeveelheid lessen is onvoldoende geweest en 
bovendien zijn de lessen niet gericht geweest op het inhalen van een mogelijke achterstand, maar 
waren de lessen gericht op sport en cultuur. 

Ten slotte stellen klagers zich op het standpunt dat verweerder zich nauwelijks heeft opengesteld 
voor kritiek hierover. 

III. Standpunt van de school en het bevoegd gezag (hierna: verweerder) 
 
1. Situatie half maart tot 2 juni 2020 
Verweerder geeft aan dat hij was overvallen door de plotselinge lockdown en de daaraan gekoppelde 
sluiting van de scholen per half maart 2020. Zonder enige voorbereiding moest verweerder 
afstandsonderwijs regelen. De school heeft in het begin gewerkt met een mix van weektaken, 
huiswerkopdrachten, feedback via e-mail of telefoon en online lessen via Microsoft Teams. 
Verweerder erkent dat de online lessen relatief laat op gang zijn gekomen, omdat de docenten 
moesten worden getraind en begeleid. Verweerder betwist echter dat de online lessen in deze 
periode ondermaats waren. 
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2. Situatie 2 juni tot aan zomervakantie 
Vanaf 2 juni 2020 waren fysieke lessen op school toegestaan onder de voorwaarde dat 1,5 meter 
afstand tussen iedereen werd aangehouden. Hierdoor kon er maar een beperkt aantal leerlingen 
aanwezig zijn op school. Verweerder meende dat het afstandsonderwijs daarom noodgedwongen in 
ieder geval tot aan de zomervakantie leidend zou zijn en dat fysieke lessen daaraan ondersteunend 
en aanvullend zouden moeten zijn. De school heeft ervoor gekozen om de examenklassen en 
voorexamenklassen voorrang te geven bij fysieke lessen, omdat zij voor de zomervakantie hun 
schoolexamen moesten doen. In de informatiebrief van de school van 27 mei 2020 stond vermeld 
dat er voor klas 2 Havo naast de online lessen het volgende werd toegevoegd: 
- Vanaf 15 juni 2020 werden de toetsen weer op school afgenomen.  
- Tijdens het 8e en 9e uur waren er flexlessen op school voor sport en cultuur.  
 
Verweerder heeft er ook rekening mee moeten houden dat een aantal leerkrachten vanwege een 
bijzondere persoonlijke situatie of kwetsbare gezondheid thuis moesten blijven vanwege 
besmettingsgevaar op school. Ten slotte heeft verweerder aangegeven dat de 
medezeggenschapsraad unaniem heeft ingestemd met de gang van zaken voor de periode vanaf 2 
juni tot aan de zomervakantie.  
 
Ten slotte heeft verweerder aangegeven dat alle leerlingen na de zomervakantie weer gelijktijdig 
welkom op school zullen zijn en dat er geen 1,5 meter in acht gehouden hoeft te worden tussen de 
leerlingen. Wel dient er tussen de leerkrachten en leerlingen een afstand van 1,5 meter 
aangehouden te worden.  
 
IV. Overwegingen van de Commissie 
 
De klacht ziet op de periode van half maart 2020 tot aan de zomervakantie.  

Na de sluiting van de school vanwege Coronabesmettingsgevaar diende de school onderwijs op 
afstand te verzorgen.  

Na een periode van gehele sluiting van alle scholen in verband met Corona-besmettingsgevaar, 
mochten alle scholen in het voortgezet onderwijs vanaf 2 juni 2020 weer opengaan, maar diende een 
afstand van 1,5 meter afstand tussen iedereen (leerlingen onderling en docenten) gehouden te 
worden. Dat betekent in de praktijk dat niet alle leerlingen tegelijk op school aanwezig kunnen zijn 
en dat alle leerlingen dus gespreid naar school moeten gaan.  

De Commissie kan zich voorstellen dat deze maatregelen in verband met Corona de school voor 
uitdagingen heeft gesteld. 

1. Periode half maart 20202 tot 2 juni 2020 

De Commissie constateert dat de scholen half maart 2020 vanwege Corona zeer plotseling moesten 
sluiten. Dat maakte dat de school moest zoeken naar een oplossing voor het geven van onderwijs op 
afstand aan haar leerlingen.  

De Commissie stelt vast dat het ministerie van OC&W daarvoor geen verplichte lijn heeft 
aangegeven. Het betreft een bevoegdheid van de school om daaraan invulling te geven en scholen 
hebben hierin veel ruimte.  

Hoewel niet verwacht wordt dat de stof die normaal gesproken in de klas wordt aangeboden 
integraal wordt aangeboden op afstand, dient de onderwijsvorm zo vorm gegeven te worden, dat 
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nog steeds leeropbrengsten worden gerealiseerd. Het eventuele negatieve effect van deze periode 
op de ontwikkeling van leerlingen dient zo minimaal mogelijk te blijven (zie Handvatten voor 
schoolbesturen funderend onderwijs coronavirus COVID-19 d.d. 15 april 2020). Verweerder heeft in 
dit verband aangegeven dat de online lessen (naast onder andere weektaken en 
huiswerkopdrachten) relatief laat op gang zijn gekomen voor 2 Havo, omdat leerkrachten trainingen 
moesten volgen. 

Hoewel hier sprake is van een bijzondere, onverwachte en nieuwe situatie is de Commissie van 
oordeel dat de school te laat op gang is gekomen met de online lessen voor 2 Havo. De Commissie 
heeft begrepen dat dit voor 3 Gymnasium kennelijk beter geregeld was. Dit betekent dat (naam 
leerling) in het begin van de periode praktisch niet in staat is gesteld om onderwijs op afstand te 
volgen. Hiermee is het risico op eventuele negatieve effecten van deze periode op de ontwikkeling 
van (naam leerling) onvoldoende beperkt. Gelet hierop is de Commissie van oordeel dat dit 
onderdeel van de klacht gegrond verklaard dient te worden.  

2. Periode vanaf 2 juni 20202 tot aan de zomervakantie 

Voor deze periode is een protocol voor het voortgezet onderwijs ontwikkeld, dat is gebaseerd op de 
richtlijnen van het RIVM en het kabinet, genaamd “voorlopig protocol van de sociale partners (CNV 
Onderwijs, AOb, FvOv en VO-Raad): opstart voortgezet onderwijs”.  

Daarin staat onder meer het volgende: 
Het protocol is geschreven op een situatie dat het afstandscriterium van 1,5 meter voor iedereen van 
toepassing is. In de praktijk betekent dit dat in veel gevallen ongeveer een kwart tot een derde van de 
leerlingen tegelijkertijd in de school aanwezig kan zijn. Alle leerlingen gaan (gespreid dus) naar 
school. Daarnaast moet er tussen leerlingen, tussen leerlingen en personeelsleden, en tussen 
personeelsleden onderling altijd 1,5 meter afstand bewaard worden. Ook om de druk op de publieke 
ruimte te beperken is het belangrijk dat niet alle leerlingen tegelijkertijd naar school gaan. 
(...) 
5. De scholen gaan open voor alle leerlingen. Alle leerlingen moeten de gelegenheid krijgen om weer 
zoveel mogelijk onderwijs op hun school te volgen. De school geeft – met dit protocol als richtsnoer - 
zelf invulling aan de organisatorische/logistieke invulling hiervan. Zo kan recht worden gedaan aan de 
verschillen tussen leerlingen, gebouwen en de beschikbaarheid en de mogelijkheden van het 
onderwijspersoneel.  
6. Scholen bepalen zelf de inhoud van het onderwijs dat zij gaan aanbieden, waarbij geadviseerd 
wordt om het voortgezet onderwijs te beperken tot de kern van alle vakken. Ook wordt – met name 
vanuit de optiek van het praktijkonderwijs en het beroepsgerichte vmbo – geadviseerd om daar waar 
mogelijk en verantwoord in te zetten op vakken met een praktische component die niet goed via 
onderwijs op afstand verzorgd kunnen worden. Ook keuzes van scholen om bijvoorbeeld gericht te 
kiezen voor mentoruren e.d. zijn aan de school. Scholen besluiten daarnaast zelf – in overleg met de 
medezeggenschap - of en op welke wijze - naast onderwijs op school - onderwijs op afstand wordt 
geboden. Hierbij wordt rekening gehouden met de belastbaarheid en normjaartaak van 
medewerkers.  
7. Schoolbesturen gaan over de nadere praktische en onderwijsinhoudelijke invulling op school in 
overleg met hun medezeggenschapsraad en maken hierover afspraken. Bij de uitvoering van dit 
protocol wordt de medezeggenschapsraad betrokken op basis van de WMS, waarbij de termijnen 
voor overleg in redelijkheid worden ingevuld, zodanig dat snel besluiten kunnen worden genomen. 
(...) 

De Commissie merkt allereerst op dat het tot de bevoegdheid van een school behoort om eigen 
keuzes te maken en maatwerk te leveren bij het heropenen van de school met inachtneming van 1,5 
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meter afstand tussen alle personen op school. Volgens voornoemd protocol bestaan daarbij twee 
belangrijke uitgangspunten, te weten dat alle scholen opengaan en dat alle leerlingen op 
verschillende momenten op school komen. Dit contact met elkaar op school is, ook vanwege sociale 
redenen, heel belangrijk. 

Verweerder heeft aangegeven dat naast de fysieke ruimte binnen het gebouw, zij tevens rekening 
diende te houden met een aantal leerkrachten, die vanwege een bijzondere persoonlijke situatie of 
kwetsbare gezondheid thuis moesten blijven vanwege besmettingsgevaar op school. Verder heeft zij 
ervoor gekozen om voorrang te geven aan leerlingen in hun examenjaar om fysieke lessen te volgen. 

De Commissie constateert dat klagers stellen dat de school haar onderwijs had dienen in te richten 
op de zogenoemde vakinhoudelijke lessen en niet op lessen die zien op sport of cultuur. Verweerder 
heeft haar fysieke onderwijs echter ingericht met zorg voor de veiligheid en gezondheid van haar 
medewerkers, keuze voor vakken met een praktische component en voorrang voor de 
examenleerlingen. Beide argumenten van partijen zijn verdedigbaar. Dat betekent dus strikt 
genomen dat er geen goed of fout is.  

De Commissie oordeelt dat verweerder de keuze voor de inrichting van de fysieke lessen vanuit het 
belang voor haar medewerkers, de examenleerlingen en de vakken die niet goed via onderwijs op 
afstand kunnen worden verzorgd voldoende heeft gemotiveerd. De Commissie eerbiedigt dat de 
school beleidsvrijheid heeft en dat het primaat van deze keuze bij de school ligt. Ten slotte is 
gebleken dat de medezeggenschapsraad dit besluit heeft onderschreven. Dit onderdeel van de klacht 
dient dan ook ongegrond verklaard te worden. 

V. Het oordeel van de Commissie 
 
De Commissie verklaart: 
- het eerste klachtonderdeel gegrond; 
- het tweede klachtonderdeel ongegrond. 
 
VI. Advies 
 
Gelet op het voorgaande adviseert de Commissie aan het bevoegd gezag om lessen te trekken uit de 
eerste Coronaperiode en (nog) beter voorbereid te zijn bij een eventuele tweede golf van het 
Coronavirus. 

Aldus gegeven op 26 augustus 2020 door mr. H.C. Naves, voorzitter, alsmede  
drs. K.M.P.A.M. Hàbryka en E. van Seventer-Timman, leden, in tegenwoordigheid van  
mr. B. Jongedijk-Eijsink als secretaris. 

 


