
‘Wanneer een leerling niet op school is 
aangekomen, is dat niet meteen reden tot 
paniek’, zegt Ineke van Sijl. Zij is adviseur 
bij het calamiteitenteam van Onderwijs-
adviesgroep KPC in Den Bosch en geeft 
gratis advies aan scholen over het omgaan 
met calamiteiten. ‘Het kan natuurlijk zo 
zijn dat de ouders zich verslapen hebben, 
of dat ze vergeten zijn hun kind ziek te 
melden. Het is daarom belangrijk om zo 
snel mogelijk contact te zoeken met de 
ouders. Doe dat in ieder geval voor het 
middaguur. Als het goed is, staan ook 
in de schoolgids regels over verzuim en 
hoe daarover gecommuniceerd wordt.’ 
Volgens Van Sijl is het logisch dat de 
leraar eerst even op het schoolplein kijkt 
of de leerling daar niet is achtergebleven. 
Pas als duidelijk is dat een leerling 
vermist wordt, moet de politie worden 
ingeschakeld, maar wacht daar niet te 
lang mee. Dat is een taak van de ouders. 
Het kan in sommige gevallen ook zijn dat 
de school dat doet, bijvoorbeeld als de 
ouders niet te vinden zijn. Ook moet de 
taakverdeling op school duidelijk zijn: wie 
houdt contact met de ouders, wie doet 
de communicatie naar buiten. Van Sijl: 
‘Eigenlijk is het allemaal heel logisch. Een 

protocol hoeft niet zo ingewikkeld te zijn. Het belangrijkste is dat je 
contact blijft houden met de ouders.’

aLLeS eerLijk verteLd
Dat ging op de Burgemeester Amersfoordtschool niet helemaal 
goed. Alhoewel in het protocol staat dat de ouders voor 10.30 
uur geïnformeerd moeten worden als hun kind niet op school is, 
gebeurde dat pas om 16.30 uur. De juf van de jongen had wel opge-
merkt dat hij niet op school was, maar had dat ook aan de directeur 
moeten melden. Dat deed ze niet. De directeur, Eelco Kosterman, 
legt uit wat er normaal zou moeten gebeuren. ‘Iedere morgen wordt 
er door de leerkracht gekeken of iedereen aanwezig is. Als iemand 
niet op school is, moet dat aan mij worden doorgegeven. Ik weet wie 
er ziek is gemeld. Als de absentie bij mij ook niet bekend is, is het de 
taak van de juf om contact op te nemen met de ouders. Dat moet 
dus voor 10.30 uur.’ 
Uiteindelijk werd de politie vijf uur nadat de ouders van de vermis-
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‘Een protocol hoeft niet 
zo ingewikkeld te zijn’

Kind vermist – wat te doen?

Op de Burgemeester Amersfoordtschool 
in Badhoevedorp werd onlangs de 

vermissing van een 9-jarige leerling pas 
om 16.30 uur aan de ouders gemeld. Veel 
te laat, vond ook de school. Hoe moet wel 

worden gehandeld als blijkt dat een kind 
niet op school is aangekomen? Il
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sing wisten ingeschakeld. Kosterman: 
‘Wat de school heeft gedaan wil ik niet 
goedpraten, maar de politie had beter eer-
der gebeld kunnen worden. We hadden 
in het gesprek met de ouders duidelijker 
moeten vragen wat zij van plan waren en 
ze er op attenderen dat het inschakelen 

van de politie een wijs besluit zou zijn.’ 
Aan de klasgenoten van de vermiste jon-
gen is meteen verteld wat er aan de hand 
was. Samen met onder andere de GGD 
en de schoolverpleegkundige is overlegd 
hoe de school dat het beste kon aanpak-
ken. Kosterman: ‘We hebben besloten om 
dat in een kringgesprek te doen. Eerst op 
dinsdag, toen duidelijk was dat hij weg 
was, daarna op donderdag toen hij weer 
in de klas was. We hebben eerlijk verteld 
wat er aan de hand was, maar zijn niet te 
veel in details getreden. Eerlijk zijn moest 
ook, want na het uitgegeven amber alert 
wist iedereen wat er speelde. Sommige 
ouders heb ik ook ‘s nachts wakker 
gebeld.’  

Leraar Moet in GeSprek
Klasgenoten moet je ook niet voor de gek houden volgens de adviseur 
van KPC. ‘Het is goed om aan hen te vragen of ze een idee hebben 
waar de vermiste leerling kan zijn. Wees open en transparant. Het is 
goed om te bespreken wat er aan de hand is.’ De vermissing van de 
leerling van de Burgemeester Amersfoordtschool duurde gelukkig 
maar een dag. Naar de mening van Van Sijl is het dan niet nodig om 

slachtofferhulp in te schakelen. 
‘Het heeft natuurlijk wel 
impact op de leerlingen, maar 
zij zijn meer gebaat bij een 
goede leraar die in gesprek 
gaat met de klas. Pas als er 
vermoeden is van geweld moet 
nagedacht worden over slacht-
offerhulp.’ 
Inderdaad wordt Slachtoffer-
hulp Nederland in geval van 
vermissing meestal pas inge-
schakeld als er sprake is van 
een misdrijf. Dat gebeurt dan 
via de politie. Slechts in een 
enkel geval wordt de hulpver-
leningsinstantie ingeschakeld 
als de vermissing maar van 
korte duur is. ‘In geval van 
een misdrijf gaan we naar de 
school toe en geven we advies 
aan leerkrachten en ouders hoe 
ze met de situatie om moeten 
gaan’, laat woordvoerder 
Amal Boukarfada weten. ‘In 
algemene zin vertellen we aan 
een leraar dat hij vragen eerlijk 
moet beantwoorden, omdat 

kinderen anders van alles gaan fantaseren, dat er structuur in de klas 
komt en dat je met kinderen mee moet bewegen. Willen ze erover 
praten, doe dat dan, als ze dat niet willen, is het ook goed.’ Dit zijn 
adviezen die ook gelden als de vermissing maar een dag duurt, maar 
Slachtofferhulp benadrukt dat zij dan meestal niet de partij zijn die 
naar de school komt. ‘In zo’n geval zorgt de school zelf vaak ook voor 
hulp of komt een andere instantie zoals de GGZ langs.’ 

naar oMStandiGheden Goed
Met de vermiste jongen gaat het naar omstandigheden weer goed. 
Kosterman: ‘Gelukkig zit hij weer in de klas. Wij hadden liever 
dat het incident niet had plaatsgevonden, maar ik hoorde van de 
leerplichtambtenaar en de wethouders dat ze ook wel "blij" waren dat 
dit is gebeurd. Het onderwerp staat nu weer op de agenda, voorlopig 
gaat het hier niet meer fout. Ook van andere scholen hoorde ik dat ze 
hierdoor hun protocol nog eens goed gaan controleren.’

Tim Steen  
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