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Samenvatting Inleiding: Na de heropening van de
scholen per 11 mei 2020 bleef 3–5% van alle leerlin-
gen thuis vanwege COVID-19. Vraagstelling van dit
onderzoek was wat de afwegingen zijn van ouders om
hun kind thuis te houden, en welke rol de jeugdge-
zondheidszorg (JGZ) hierbij speelt.
Methode: Kwalitatief onderzoek bestaande uit semige-
structureerde interviews met vijf schoolmedewerkers
(van drie reguliere basisscholen en twee speciaal (ba-
sis)onderwijsscholen) en ouders van vier gezinnen die
hun kind(eren) thuis hebben gehouden, in Groningen.
De interviews zijn thematisch geanalyseerd.
Resultaten: De gepercipieerde risico’s voor de gezond-
heid van een van de gezinsleden was de meest voor-
komende reden om een kind niet naar school te laten
gaan. Andere redenen waren zorgen over de gezond-
heid van het kind zelf en een algemene angst voor
het virus, zonder dat er gezinsleden waren die binnen
de risicogroepen vielen. De JGZ is nauwelijks bij de
afweging van ouders betrokken geweest.
Conclusie: Dit onderzoek naar COVID-19-gerelateerd
schoolverzuim op basisscholen laat zien dat ouders
angstig zijn vanwege de gezondheidsrisico’s voor hun
gezin, ook in een regiomet een lage besmettingsgraad,
zoals Groningen in de eerste COVID-19-golf. De rol
die de JGZ voor scholen en ouders kan spelen was
in deze fase van de epidemie onvoldoende bij hen
bekend.
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Inleiding

Per 11 mei 2020 herstartten de basisscholen hun klas-
sikale lesprogramma, na bijna twee maanden geslo-
ten te zijn in verband met de uitbraak van COVID-
19. De zorgen om COVID-19 en het thuishouden van
schoolgaande kinderen speelden vanaf het begin van
de epidemie bij veel ouders en zorgprofessionals. Die
zorgen leidden er mede toe dat het kabinet besloot
om de scholen per 16 maart 2020 te sluiten [1]. Half
april bleek uit onderzoek van EenVandaag dat ouders
verdeeld waren over de heropening van scholen: 50%
wilde de scholen weer open, 37% wilde dat niet [2].
De Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde
bracht op 1 mei een standpunt uit waarin zij stelt dat
vrijwel alle kinderen veilig en zonder extra voorzorgs-
maatregelen naar school kunnen gaan [3].

De zorgen van ouders vertaalden zich in hun ge-
drag. Uit een peiling van de Algemene Vereniging
Schoolleiders (AVS) onder schooldirecteuren in het
basis- en speciaal onderwijs bleek dat 3–5% van alle
leerlingen in de eerste week na de heropening van de
scholen uit vrees voor COVID-19 thuisbleef [4]. Uit
een latere peiling van de AVS op 11 juni 2020 bleek
dat nog 2,6% van de leerlingen om de volgende rede-
nen afwezig was: verkoudheidsverschijnselen (33%),
zorgen bij ouders (19%), gezinsleden behorend tot
een risicogroep (17%), besmetting binnen het gezin
(6%), of andere, niet-COVID-19-gerelateerde redenen
voor verzuim [5]. We beschikken echter niet over
kwalitatieve gegevens over de onderliggende beweeg-
redenen en opinies van ouders om kinderen niet naar
school te laten gaan op het moment dat scholen na
de lockdown weer openden. Ook is niet bekend wat

COVID-19-gerelateerd schoolverzuim op de basisschool 37

https://doi.org/10.1007/s12452-021-00236-9
http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1007/s12452-021-00236-9&domain=pdf


Onderzoeksartikel

de rol van de jeugdgezondheidszorg (JGZ) is rond de
zorg en schoolgang van deze kinderen.

De vraagstelling van dit onderzoek was: welke fac-
toren spelen een rol bij de afweging van ouders en
school om een kind om een COVID-19-gerelateerde
reden niet naar school te laten gaan? Welke rol heeft
de JGZ hierbij?

Methode

Dit onderzoek is een kwalitatief onderzoek op basis
van semigestructureerde interviews, afgenomen tus-
sen 5 juni 2020 en 30 juni 2020.

Onderzoekspopulatie

We benaderden vijf basisscholen in de stad Gronin-
gen met verschillende leerlingenpopulaties: drie re-
guliere basisscholen in verschillende wijken van de
stad, een school voor speciaal basisonderwijs en een
school voor speciaal onderwijs, cluster 4. Per school
werd een medewerker geïnterviewd die contact on-
derhield met gezinnen waarin COVID-19-gerelateerd
schoolverzuim voorkwam. Deze schoolmedewerkers
vroegen ouders van verzuimende leerlingen deel te
nemen aan ons onderzoek. We excludeerden ouders
van kinderen die thuisbleven vanwege acute klachten
die kunnen passen bij COVID-19, zoals verkoudheid,
hoesten en/of koorts.

Dataverzameling

We verzamelden de gegevens via semigestructureerde
interviews, met een topiclist voor schoolmedewerkers
en voor ouders, ontwikkeld op basis van uitvoerig
overleg tussen de onderzoekers. Om een indruk te
krijgen van de omvang van het COVID-19-gerela-
teerde ziekteverzuim vroegen we de schoolmede-
werkers naar het aantal afwezige leerlingen. Andere
topics waren: de redenen van het COVID-19-gere-
lateerde schoolverzuim, de rol van de school en die
van de JGZ hierbij. De door school genoemde ver-

Tabel 1 Achtergrondkenmerken van de geïnterviewde ouders (O) en scholen (S)
Geïnterviewde Gezin/school Reden van schoolverzuim

O1: moeder, 40 jaar Vader 45 jaar, kind 8 jaar en kind 6 jaar op school 4 (S4)
Beide ouders werkzaam, hoger opgeleid

Jongste kind onlangs op IC opgenomen van-
wege luchtwegproblemen

O2: moeder, 38 jaar Vader 38 jaar, kind 13 jaar op middelbare school, kind 10 jaar op S4
Beide ouders niet werkzaam, hoger opgeleid

Vader zeldzame ziekte van hart en longen,
beide kinderen astmatisch

O3: moeder, vader Kind 8 jaar op S5, kind 2 jaar en pasgeborene half mei
Beide ouders werkzaam, moeder parttime, vader fulltime, hoger opgeleid

Verwachte bevalling moeder rond heropening
scholen

O4: moeder 46 jaar,
vader 46 jaar

Kind 10 jaar en kind 8 jaar op S5
Beide ouders parttime werkzaam, hoger opgeleid

Hartproblematiek bij jongste kind

S1: brugfunctionaris Reguliere basisschool, leerlingenpopulatie met relatief veel achterstandsleerlingen

S2: schoolmaatschappe-
lijk werker

Speciaal onderwijsschool, gericht op kinderen met psychiatrische problematiek en gedragsproblemen (cluster 4-onderwijs)

S3: directeur Basisschool voor speciaal onderwijs

S4: intern begeleider Reguliere basisschool, leerlingenpopulatie met veel hoogopgeleide ouders

S5: intern begeleider Reguliere basisschool, leerlingenpopulatie met veel hoogopgeleide ouders

zuimredenen konden later worden onderverdeeld in
1) zorgen om de gezondheid van het gezinslid, 2) zor-
gen om de gezondheid van het kind zelf, 3) angst
voor COVID-19, 4) overig. In de interviews met de
ouders waren de topics: de redenen van het verzuim,
de informatie die de basis vormde voor hun keuze,
het verloop van het thuisonderwijs en de rol van de
JGZ bij het verzuim. De uitgebreide topiclist is op te
vragen bij de eerste auteur. Er werd doorgevraagd tot
er geen nieuwe inzichten meer waren. De interviews
vonden vanwege de coronamaatregelen plaats via
videobellen en werden, na verkregen toestemming
hiervoor van de deelnemers, opgenomen met een
spraakrecorder. De interviews zijn afgenomen door
de eerste auteur. Ze duurden 20 tot 40 minuten.

Data-analyse en rapportage

De opgenomen interviews zijn volledig uitgetypt. Drie
onderzoekers hebben onafhankelijk van elkaar een
conceptversie van de thema-indeling gemaakt op ba-
sis van de topiclist en de onderwerpen die tijdens de
interviews aan bod kwamen. Vervolgens zijn de trans-
cripten van twee interviews door twee onderzoekers
gethematiseerd en gecodeerd. Hierover werd over-
eenstemming bereikt, zodat de definitieve thema’s en
subthema’s konden worden vastgesteld. De overige
interviews werden vervolgens door de eerste auteur
gecodeerd, en door haar thematisch geanalyseerd op
basis van frequent terugkerende thema’s.

Ethische aspecten

Dit onderzoek is voorgelegd aan de Medisch Ethi-
sche Commissie van het Universitair Medisch Cen-
trum Groningen en beoordeeld als niet WMO-plich-
tig. Van alle participanten werd schriftelijk informed
consent verkregen.
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Resultaten

Onderzoekspopulatie

Van alle vijf benaderde basisscholen werd een mede-
werker geïnterviewd. Ouders van vijf gezinnen, met
kinderen op twee van de deelnemende basisscholen,
wilden meewerken. Daarvan werd van vier gezinnen
een ouder geïnterviewd, het vijfde gezin werd niet be-
reikt. Ouders van drie andere benaderde gezinnenwil-
den niet meewerken, omdat zij geen zin in of tijd had-
den voor een interview (twee ouders) of geen meer-
waarde zagen in het onderzoek (één ouder). De ach-
tergrondkenmerken van de geïnterviewde ouders en
schoolmedewerkers staan in tab. 1.

Overwegingen rond COVID-19-gerelateerd
schoolverzuim

Uit de interviews met schoolmedewerkers en ouders
kwamen overwegend dezelfde thema’s naar voren
(tab. 2). De belangrijkste thema’s zullen hieronder
worden besproken. Het aantal kinderen dat per school
verzuimde en de voor dit verzuim genoemde redenen
staan in tab. 3.

Thema 1 – gezinsfactoren
Een gepercipieerd risico voor de gezondheid van een
van de gezinsleden was de meest voorkomende re-
den om een kind niet naar school te laten gaan. Alle
schoolmedewerkers en alle ouders noemden redenen

Tabel 2 Overzicht van thema’s en subthema’s per cate-
gorie
Thema’s en subthema’s

Overwegingen ouders rond COVID-19-gerelateerd schoolverzuim

Gezinsfactoren

– Verantwoordelijkheid/zorgen over gezondheid van gezinsleden

– Zorgen over gezondheid van het schoolgaande kind

– Eerdere ervaringen met ernstige ziekte

Kennis en overtuigingen over COVID-19

– Geloof dat COVID-19 ernstige ziekte teweeg kan brengen

– Kennis over en geloof in besmettingsgraad en kans op overdracht

– Geloof dat COVID-19 op school overgedragen kan worden

– Geloof over bestaande risicogroepen COVID-19

– Kennis over (on)mogelijkheden van het zorgsysteem

Netwerkfactoren

– Zorgprofessionals betrokken

– School betrokken

Onderwijsfactoren

– Mogelijkheid om thuisonderwijs te krijgen

– Door school genomen voorzorgsmaatregelen

Sociale factoren
Ervaring met COVID-19 in omgeving

Rol van de jeugdgezondheidszorg

Betrokkenheid van de JGZ bij het gezin

Kennis en overtuigingen over JGZ

die binnen dit thema vielen, zoals een zieke vader
of hoogzwangere moeder. Soms waren er meer ge-
zinsleden in één gezin kwetsbaar, zoals blijkt uit het
volgende citaat:

O2: ‘De enige reden eigenlijk is geweest de gezond-
heid van mijn man, hun vader. Die heeft een ern-
stige zeldzame ziekte . . . Dus je bent wel wat ang-
stig, niet zozeer voor jezelf, alhoewel ik ook in de
risicogroep val, maar meer ten opzichte van mijn
man.’

Schoolmedewerkers noemden ook verschillende
gezondheidsproblemen die een schoolgaand kind zelf
had als reden om een kind thuis te houden, zoals
diabetes mellitus, nefrotisch syndroom, astma of an-
dere longproblematiek en hartproblematiek. Ook in
de interviews met ouders kwamen de zorgen om de
gezondheid van een van de kinderen naar voren:

O4: ‘Ze gingen allebei niet naar school, maar het
was eigenlijk om de jongste. Maar daarom heb-
ben we de oudste ook niet naar school gelaten. De
jongste is in 2018 geopereerd aan zijn hart, dus
heeft toen wel op de IC gelegen, heeft een open-
hartoperatie gehad . . . Dat hij eigenlijk nog een
keer op de IC terecht zou kunnen komen. Dat was
wel onze angst.’

Thema 2 – kennis en overtuigingen over COVID-19
Na gezinsfactoren werden kennis en overtuigingen
over COVID-19 het meest genoemd als reden om
kinderen thuis te houden. De angst van ouders dat
COVID-19 een ernstige ziekte teweeg kan brengen
leek per school sterk te wisselen, zoals blijkt uit de
volgende citaten:

S1: ‘En ongeveer tien gezinnen die thuisbleven we-
gens angst, omdat ze het gewoon eng vonden, die
hadden geenmedische reden om thuis te blijven.’

S5: ‘Er waren heel veel zorgen bij ouders. Maar
uiteindelijk viel het heel erg mee met de kinderen
die er niet waren . . . ’

Bij de geïnterviewde ouders kwam algemene angst
voor COVID-19 alleen als secundaire factor naar vo-
ren in samenhang met gezinsfactoren, niet als cen-
trale reden om het kind thuis te houden. In veel ge-
vallen wilden ouders afwachten of er besmettingen
op school zouden plaatsvinden, voordat ze hun kind
naar school lieten gaan. Schoolmedewerkers gaven
aan dat bijna alle kinderen ten tijde van het interview
weer op school waren. De mate waarin de regionale
en landelijke besmettingsgraad werd meegewogen in
de beslissing rond het schoolverzuim, verschilde per
ouder.

O4: ‘Ja, ook omdat er geen bewijs was dat het
slechter ging of dat er meer corona kwam. Dus
die informatie wel. En ja, eigenlijk “wanneer is
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Tabel 3 Aantal afwezige leerlingen per school naar de voor het verzuim genoemde redena

Zorgen over gezondheid gezinsleden
n (%)

Zorgen over gezondheid schoolgaand kind
n (%)

Angstb voor COVID-19
n (%)

Overige redenen
n (%)

Totaal
n (%)

S1 3 (19%) 3 (19%) 10 (62%) – 16 (100%)

S2 5 (56%) 3 (33%) 1 (11%) – 9 (100%)

S3 8 (53%) 2 (13%) 3 (20%) 2 (13%) 15 (100%)

S4 2 (40%) 1 (20%) 2 (40%) – 5 (100%)

S5 5 (50%) 2 (20%) 3 (30%) – 10 (100%)

Totaal 23 (42%) 11 (20%) 19 (34%) 2 (4%) 55 (100%)
aData verkregen via de geïnterviewde medewerker van de scholen
bDoor schoolmedewerkers werd bij twee kinderen angst als tweede reden genoemd, naast zorgen over de gezondheid van het gezinslid

het einde?” was het bij ons. Je kan ze het hele jaar
wel thuishouden, maar je moet toch een keer dat
doen.’

O2: ‘Wij wachten gewoon even af hoe de besmet-
tingsgraad zich ontwikkelt nu alles weer versoe-
peld wordt en alles weer gewoon verder losgaat.
En na de vakantie, afhankelijk van hoe de besmet-
ting zich op datmoment hier in het Noorden voor-
doet, beslissen en dan gaan we een keuze maken
van hoe en wat.’

Thema 3 – netwerkfactoren
Ouders overlegden over schoolhervatting met de huis-
arts of medisch specialist bij wie de ouder of het kind
onder behandeling was en hechtten waarde aan de
gegeven adviezen. Dit kon betekenen dat ze hun kind
op advies van een arts thuishielden, maar ook dat ze
het kind na overleg met een arts toch naar school lie-
ten gaan.

O4: ‘Wij hebben gebeld met de huisarts. Die kon
ons niet een advies geven of een zwart-witadvies
geven. Het is niet handig om naar school te gaan
of ja, doe maar. Maar hij heeft eigenlijk onoffici-
eel gezegd: “Als het mijn zoon was, liet ik hem nog
even thuis.”’

Het initiatief om voor advies contact met de behan-
delend arts op te nemen kwam meestal van de ouders
zelf. In twee gevallen hebben scholen ouders aange-
raden contact te zoeken.

De rol van de JGZ bij COVID-19-gerelateerd
schoolverzuim

Geen van de geïnterviewde ouders had contact met de
JGZ over het COVID-19-gerelateerde schoolverzuim
van hun kinderen. Meestal was er rechtstreeks contact
over het schoolverzuim tussen ouders en school. Twee
van de vijf geïnterviewde schoolmedewerkers hadden
overleg met de JGZ over enkele individuele casussen.
Schoolmedewerkers gaven aan nu geen grote rol voor
de JGZ te zien, alleen bij een uitbraak op school of
als spil tussen zorg en onderwijs bij echt medische
problemen.

Schoolmedewerkers gingen er vanuit dat ouders
zelf om contact met de JGZ zouden vragen als ze daar
behoefte aan hebben. In de interviews met ouders
bleek echter dat drie van de vier gezinnen geen idee
hadden wat de JGZ voor ze zou kunnen betekenen
wat betreft COVID-19-gerelateerd schoolverzuim. Na
enige toelichting over de rol van de JGZ gaven alle
ouders aan op dit moment geen behoefte te hebben
aan betrokkenheid van de JGZ voor hun eigen gezin,
maar het niet erg te hebben gevonden als dit was
aangeboden. Voor andere gezinnen zagen ze wel een
rol, maar dat betrof soms een rol die niet bij de JGZ
paste, zoals ondersteuning bij het thuisonderwijs.

O1: ‘Ik denk meer voor mensen die echt in de pro-
blemen raken, die het gewoon niet kunnen bol-
werken om zelf thuisonderwijs te geven . . . Maar
ik denk dat [de JGZ] echt voor mensen is die uit
een minder sociaal milieu komen die het mis-
schien nog wel lastig vinden of die zelf niet genoeg
onderwijs hebben genoten. Waardoor het moeilijk
kan zijn hun eigen kinderen te helpen, zeker als
het hogere klassen zijn, dat het lastig kan worden.’

Beschouwing

Dit eerste verkennende onderzoek naar factoren die
een rol spelen bij COVID-19-gerelateerd schoolver-
zuim op de basisschool laat zien dat ouders zich zor-
gen maken over de gezondheidsrisico’s voor hun ge-
zin, ook in een regio met een lage besmettingsgraad,
zoals Groningen. De JGZ speelde bijna geen rol in hun
afwegingen.

Gepercipieerde risico’s voor de gezondheid van een
van de gezinsleden was de meest genoemde reden
voor schoolverzuim. Andere redenen waren zorgen
over de gezondheid van het kind zelf en een algemene
angst voor het virus zonder dat er gezinsleden waren
die tot een risicogroep behoorden. Dit komt overeen
met de peiling van de AVS op 11 juni 2020 [5]. Het
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
heeft duidelijk gedefinieerd welke personen tot de ri-
sicogroepen behoren en stelt dat kinderen met on-
derliggende medische problematiek geen groter risico
lijken te lopen op een ernstig beloop van COVID-19
dan gezonde kinderen [6, 7]. De percentages kinderen
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die thuisbleven en de daarvoor bij scholen opgegeven
redenen doen vermoeden dat meer mensen het idee
hebben tot een risicogroep te behoren dan de richt-
lijn aangeeft. In lijn met het advies van het RIVM en
de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde
is het dus belangrijk dat artsen schoolhervatting al-
leen ontraden als daar gegronde gezondheidsredenen
voor zijn [3, 7].

Het Nederlands Centrum Jeugdgezondheidszorg
geeft aan dat de JGZ een vitale rol heeft als medische
vraagbaak en adviseur in tijden van de COVID-19-
epidemie [8]. De AJN Jeugdartsen Nederland heeft
beslisbomen opgesteld voor het handelen bij thuis-
blijven van kinderen in het COVID-19-tijdperk [9].
Daarin speelt de JGZ een adviserende rol. Uit ons on-
derzoek blijkt echter dat de JGZ nauwelijks betrokken
was bij de afweging van ouders, niet door ouders en
niet door scholen. De geïnterviewde ouders geven
aan geen behoefte te hebben aan betrokkenheid van
de JGZ. Uit hun antwoorden blijkt echter ook dat
onvoldoende bekend is welke rol de JGZ als verbin-
der tussen ouders, school en behandelend artsen kan
spelen. Schoolmedewerkers gaven aan te verwachten
dat ouders zelf contact met de JGZ opnemen als ze
daar behoefte aan hebben. Zelf betrekken ze de JGZ
alleen als er medische problemen zijn.

Een sterk punt van dit onderzoek is dat de in-
terviews vlak na de heropening van de scholen op
11 mei 2020 zijn afgenomen, bij zowel schoolme-
dewerkers als ouders. Het geeft daarmee inzicht in
de manier waarop ouders afwegingen maken in een
situatie waarin nog veel onbekend is over de ver-
spreiding van het coronavirus op scholen. Verder
omvatte het onderzoek zowel schoolmedewerkers
van reguliere basisscholen als medewerkers van spe-
ciaal(basis)onderwijsscholen uit verschillende wijken
van de stad Groningen.

Beperkingen zijn dat het onderzoek alleen de stad
Groningen betreft en dat van slechts twee basisscho-
len ouders meededen. Dit waren reguliere basisscho-
len met voornamelijk hoog opgeleide ouders. De in-
formatie van de schoolmedewerkers is dan ook be-
langrijk om het beeld te completeren. Daarnaast heb-
ben we een klein aantal interviewsmet ouders afgeno-
men. Hoewel op de meeste thema’s uit de topiclist na
enkele interviews geen nieuwe informatie meer naar
voren leek te komen, was het aantal afgenomen inter-
views te klein om zeker te kunnen zijn van datasatu-
ratie. Aanvullend onderzoek is nodig om te bepalen
of de overwegingen van ouders onveranderd zijn nu
COVID-19 blijft circuleren en de kennis erover toe-
neemt, en of de huidige bevindingen representatief
zijn voor de rest van Nederland en voor andere groe-
pen, zoals ouders met een migratieachtergrond of een
praktijk-/beroepsopleiding.

Concluderend laat dit onderzoek zien dat angst een
belangrijke factor was voor ouders om hun kind na
de heropening van de scholen op 11 mei 2020 thuis

te houden, bij gezinnen met en bij gezinnen zonder
gezinsleden in een risicogroep. De JGZ kan een advi-
serende rol spelen om deze angst weg te nemen, maar
werd in deze fase van de epidemie door scholen en
ouders nauwelijks betrokken in de afweging om kin-
deren naar school te laten gaan. De JGZ kan hier veel
winst boeken en wij bevelen aan om deze kans met
de aanhoudende COVID-19-epidemie aan te grijpen.
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