
Hulp bij onderwijs op afstand in het voortgezet onderwijs

Vanwege de aanpak van de coronacrisis zijn de scholen tot en met de meivakantie fysiek gesloten. Leerlingen krijgen 
geen les op school, maar het onderwijs gaat op afstand door. 

Deze uitzonderlijke situatie vraagt veel van onderwijspersoneel, leerlingen en ouders/verzorgers. Om het onderwijs op 
afstand zo goed mogelijk door te laten gaan, wordt er op verschillende manieren ondersteuning geboden. Hierbij 
vindt u een overzicht met een aantal belangrijke websites die ondersteund worden door het ministerie van OCW.

De website lesopafstand.nl is een verzamelplek, waar ook doorverwezen wordt naar andere goede voorbeelden. Ook 
kunt u zelf input aanleveren via de website lesopafstand.nl.

   
Ondersteuning & prioritering       Scholen en onderwijsprofessionals                 Les op afstand
Loket voor vragen        Scholen en onderwijsprofessionals        Loket van Les op afstand
Toezicht door inspectie       Scholen en onderwijsprofessionals        Onderwijsinspectie

wat             voor wie           waar  

Organisatie van onderwijs op afstand

   
Tips voor ouders         Ouders/verzorgers                              Les op afstand voor ouders
wat             voor wie          waar  

Begeleiding van onderwijs op afstand

Informatie over de landelijke aanpak van het coronavirus
Actuele informatie over de landelijke aanpak van het coronavirus en de gevolgen voor het onderwijs vindt u op 
de website van de Rijksoverheid.

Ieder kind in beeld
Krijg je als leraar geen contact met een leerling? Meld dit dan bij de schoolleider. Hij/zij kan samen met het 
schoolbestuur, de gemeente en de leerplichtambtenaar bepalen welke stappen er gezet moeten worden.

Zijn er zorgen over de veiligheid van een kind thuis? Neem dan in het belang van de veiligheid van het kind contact op 
met Veilig Thuis volgens de meldcode.

   
Centraal punt voor aanvragen        Schoolbesturen          Sivon
wat             voor wie          waar  

Apparatuur en internetverbinding voor onderwijs op afstand

   
Onderwijsinhoud        Scholen en onderwijsprofessionals         Les op afstand vo
Inspiratie         Scholen en onderwijsprofessionals                Leraar.nl

wat             voor wie          waar  

Inhoud van onderwijs op afstand

https://www.lesopafstand.nl
https://www.lesopafstand.nl/loket/
http://www.onderwijsinspectie.nl/
https://ouders.lesopafstand.nl
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/onderwijs
https://veiligthuis.nl
http://www.sivon.nl
https://vo.lesopafstand.nl
http://Leraar.nl

