
Start meldpunt schoolsluiting vanwege corona 

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het onderwijsveld hebben 
afgesproken om tijdelijke schoolsluiting in het primair, voortgezet, en (voortgezet) 
speciaal onderwijs vanwege het coronavirus landelijk te registreren.  

Hiervoor is per 15 oktober een meldpunt ingericht binnen het Internet Schooldossier van 
de Inspectie van het Onderwijs. Schoolbesturen geven een melding wanneer een hele 
school of vestiging tijdelijk sluit. Ook schoolbesturen waarvan er sinds de start van het 
schooljaar 2020/2021 scholen of vestigingen gesloten zijn (geweest) vanwege het 
coronavirus, worden opgeroepen dit alsnog in het Internet Schooldossier te melden.


Waarom is dit meldpunt van belang? 
Ook in deze tijd van corona blijft het onverminderd van belang dat kinderen op school 
onderwijs krijgen. Scholen werken er hard aan om goed onderwijs te blijven bieden. Er 
kunnen echter situaties ontstaan waarin het tijdelijk niet meer mogelijk is om de school 
open te houden en fysiek onderwijs te geven. Het meldpunt is bedoeld om te registeren 
welke scholen tijdelijk sluiten als gevolg van het coronavirus. 


De registratie is belangrijk om samen zicht te houden op de continuïteit van het onderwijs. 
Na de melding neemt de inspectie (waar nodig) contact op met het bestuur of de school 
om de tijdelijke oplossingen voor de continuïteit van het onderwijs en vooruitzichten te 
bespreken. Daarnaast zorgt het meldpunt voor belangrijke informatie over het 
functioneren van het onderwijsstelsel.


In het kort wordt het volgende van schoolbesturen gevraagd:

• Meld als een school of vestiging vanwege corona tijdelijk moet sluiten (peildatum 

vanaf start schooljaar 2020/2021);

• Geef daarbij aan welke maatregelen zijn/worden genomen om het onderwijs te 

continueren;

• Meld actief als de school of vestiging weer opengaat.


Lees het volledige artikel op de site van de onderwijsinspectie.nl.
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Met de InfoFlits ontvangt u actuele documenten over onderwerpen die 
relevant zijn voor, door en in het praktijkonderwijs. De documenten 
worden geselecteerd door de Sectorraad Praktijkonderwijs. Bij vragen of 
opmerkingen kunt u contact opnemen via infoflits@praktijkonderwijs.nl
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