
 

 

 

 

 

 

Oplegger Protocol Als de dood ingrijpt…  

(overlijden leerling of medewerker) 
 

Deze oplegger is opgesteld vanwege de coronacrisis en de daardoor geldende 

maatregelen. Het geeft aanvullende handvatten op het protocol ‘Als de dood 

ingrijpt…’. 

Overlijden leerling 
 

1. Het bericht: De melding komt binnen bij mentor of andere medewerker. 

Direct wordt de afdelingsleider geïnformeerd. Bij onduidelijkheid gaat de 

afdelingsleider na of het bericht juist is. Afdelingsleider informeert 

voorzitter crisisteam en de ondersteuningscoördinator. 

2. Crisisteam: Voorzitter roept crisisteam bijeen. Er wordt vergadert via 

Microsoft teams. 

3. Duidelijkheid:  

- Is er sprake van een overlijden als gevolg van het coronavirus? 

- Is de leerling in de afgelopen twee weken op school geweest? 

- Is de leerling op school in aanraking/nabijheid geweest van 

medeleerlingen/medewerkers? 

- Zijn er broers/zussen van de leerling op school geweest? 

- Wanneer er sprake is van een overlijden door het coronavirus en de 

leerling in de afgelopen tijd op school geweest is, neem contact op met 

de GGD. 0800-1351 (24/7) 

De GGD is leidend in de te ondernemen vervolgstappen. 

- Bespreek met ouders wat er wel en niet gezegd kan worden over de 

toedracht van het overlijden. 

4. Informeren schoolgemeenschap 

Mentor: Informeer de mentor bij voorkeur telefonisch of via Teams. 

Klas:  

- Telefonisch contact ouders 

Het is bijzonder ingewikkeld om leerlingen te informeren wanneer dit niet live 

kan. Besef dat je hierbij veel moeilijker kan zien hoe de boodschap bij 

leerlingen aankomt. Daarom is het wenselijk om ouders vragen dit te doen. 

Het heeft de voorkeur dat het crisisteam alle ouders van de klas belt. Hierbij 

is het belangrijk dat aan alle ouders hetzelfde verteld wordt. Daarom steelt 



het crisisteam gezamenlijk het bericht op. Geef, indien bekend, de oorzaak 

van het overlijden, zonder te veel in details te treden. 

- Leg uit wie u bent 

- Geef aan dat u een vervelende boodschap moet brengen. 

- Benoem de oorzaak van het overlijden. Houd je aan wat er in het 

crisisteam afgesproken is hierover te vertellen. Wanneer ouders 

doorvragen geef dan aan dat u daar nu nog niets over kunt zeggen 

omdat school graag aan alle ouders dezelfde boodschap wil 

brengen.  

- Vraag ouders hun kind te informeren binnen een gestelde termijn 

(vandaag bijvoorbeeld). 

- Vraag ouders met hun kind te bespreken dit niet direct met 

medeleerlingen te bespreken, maar te wachten op het bericht van 

de school dat alle leerlingen geïnformeerd zijn. Leg uit dat school wil 

voorkomen dat leerlingen het bericht via social media aan elkaar 

doorgeven en leerlingen het bericht ontvangen zonder steun om zich 

heen.  

- Geef aan dat leerlingen waar en wanneer verwacht worden om 

ruimte te bieden om er met elkaar over te praten. Uiteraard met in 

acht neming van de RIVM-maatregelen. Dit zou bijvoorbeeld via 

Microsoft Teams kunnen.   

- Geef aan welke mogelijkheden er zijn voor de ouder of leerling om 

hulp te krijgen (vertrouwenspersonen/ondersteuningsteam). 

- Benoem expliciet dat leerlingen uiteraard vrijgesteld van huiswerk, 

zolang als dit voor de leerling nodig is. 

 

Team: Beleg met spoed een algemene videoconferentie via Teams om het 

personeel te informeren. Informeer alle medewerkers daarna in een bericht via 

de mail. Biedt aan medewerkers ook een telefoonnummer waar ze terecht 

kunnen om erover te praten. 

Beleg voor medewerkers ook een online moment waarin erover doorgepraat kan 

worden.  

Derden: Het overlijden moet zo snel mogelijk doorgegeven worden aan het 

bestuur, leerplichtambtenaar, jeugdarts etc, om te voorkomen dat het gezin 

benaderd wordt door school vanwege een andere reden.  

Social Media 

Houd er rekening mee dat het zo kan zijn dat via social media het bericht van 

het overlijden van de leerling al rond gaat, voordat dit bericht bij school is en/of 

alle leerlingen vanuit school geïnformeerd zijn. Laat je als crisisteam hierdoor 

niet opjagen. Als deze informatie op social media gedeeld wordt, houd je dit niet 

tegen en zal het zich erg snel verspreiden. Dan nog blijft belangrijk dat school 

leerlingen/ouders informeert zoals hierboven beschreven. 

 



5. Aanpassing rooster: Bespreek in het crisisteam eventuele aanpassingen in 

het rooster. 

6. Contact met ouders/familie: telefonisch of via Teams. 

7. Informeren van ouders (is in deze situatie al gebeurd) 

8. Begeleiding tussen uitvaart en overlijden: In de huidige situatie zal de 

uitvaart hoogstwaarschijnlijk in besloten kring plaatsvinden. Mogelijk vindt 

er op een later moment een herdenking plaats.  

Belangrijk is om te zoeken naar een balans tussen ruimte geven aan 

emoties en het loslaten van het onderwijsprogramma enerzijds en het 

blijven aanbieden van structuur en het weer oppakken van het onderwijs 

anderzijds. Leerlingen en medewerkers zullen verschillend omgaan met de 

emoties. Probeer wel structuur van lessen vast te houden en biedt na 

enkele dagen ook weer onderwijs aan. Geef leerlingen hierbij de ruimte 

om zelf keuzes te maken in wat voor hen goed voelt.  

Het is heel belangrijk dat er contact gehouden wordt met elke individuele 

leerling. In deze fase, waarbij leerlingen niet op school komen en dus 

moeilijk te monitoren is hoe de leerling met het verlies omgaat is het 

belangrijk dat er actief contact is met de leerlingen. Wellicht is het 

verstandig om de leerlingen van de klas onder te brengen bij verschillende 

medewerkers die contact houden over hoe het met de leerling gaat. Volg 

hierbij vooral wat de leerling prettig vindt. 

Denk met de klas na over een herinneringsomgeving. Kan er een plek 

gecreëerd worden waar leerlingen herinneringen, verhalen en andere 

creatieve uitingen kwijt kunnen ter nagedachtenis. Denk hierbij wel aan de 

privacy van de familie en bespreek dit met de familie. Dit kan uiteraard 

niet in een openbare online omgeving. 

Als er geen uitvaart is bespreek dan met de leerlingen of er een andere 

manier is om de familie steun te betuigen, als daar behoefte aan is. 

 

Stap 9 t/m 12 zullen niet heel anders zijn in tijden van het coronavirus, 

behalve dan dat alle communicatie online of telefonisch verloopt.  

Overlijden collega 
1. Het bericht: De melding komt binnen bij leidinggevende of bij een andere 

collega. Direct wordt de leidinggevende en rector geïnformeerd. Bij 

onduidelijkheid gaat de leidinggevende na of het bericht juist is. 

Leidinggevende informeert voorzitter crisisteam. 

2. Crisisteam: Voorzitter roept crisisteam bijeen. Er wordt vergadert via 

Microsoft teams. 

3. Duidelijkheid:  

- Is er sprake van een overlijden als gevolg van het coronavirus? 

- Is de collega in de afgelopen twee weken op school geweest? 

- Is de collega op school in aanraking/nabijheid geweest van 

medeleerlingen/medewerkers? 

- Wanneer er sprake is van een overlijden door het coronavirus en de 

collega in de afgelopen tijd op school geweest is, neem contact op met 

de GGD. 0800-1351 (24/7) 

De GGD is leidend in de te ondernemen vervolgstappen. 



- Bespreek met nabestaanden wat er wel en niet gezegd kan worden 

over de toedracht van het overlijden. 

4. Informeren schoolgemeenschap 

In het crisisteam worden afspraken gemaakt over hoe het team, leerlingen en 

ouders geïnformeerd gaan worden. 

 

Team:  

Beleg met spoed een algemene videoconferentie via Teams om het personeel te 

informeren.  

Informeer daarna het gehele team per mail met dezelfde informatie. 

Beleg voor medewerkers ook een online moment waarin erover doorgepraat kan 

worden. Geef tevens aan waar collega’s terecht kunnen met hun verhaal 

wanneer zij graag even individueel contact willen hebben (ondersteuningsteam. 

Vertrouwenspersonen, MT).  

Leerlingen: 

Het is ingewikkeld om leerlingen te informeren wanneer dit niet live kan. 

Besef dat je hierbij veel moeilijker kan zien hoe de boodschap bij leerlingen 

aankomt. Daarom is het wenselijk om ouders vragen dit te doen. Het heeft 

de voorkeur dat het crisisteam alle ouders van de school een mail stuurt. 

Geef, indien bekend, de oorzaak van het overlijden, zonder te veel in details 

te treden. Vraag ouders hun kind te informeren. Geef aan welke 

mogelijkheden er zijn voor de ouder of leerling om hulp te krijgen 

(vertrouwenspersonen/ondersteuningsteam). 

 

5. Aanpassing rooster: Overleg met collega’s of zij in staat zijn de volgende 

dag les te geven. Geef medewerkers de ruimte om lessen te laten 

vervallen. Bespreek in het crisisteam eventuele aanpassingen in het 

rooster. 

6. Contact met nabestaanden. Spreek af wie het contact onderhoudt met 

nabestaanden. Het heeft de voorkeur dat dit een vast persoon is.  

7. Begeleiding tussen uitvaart en overlijden: In de huidige situatie zal de 

uitvaart hoogstwaarschijnlijk in besloten kring plaatsvinden. Mogelijk vindt 

er op een later moment een herdenking plaats.  

Het verdient de voorkeur het onderwijsprogramma zoveel mogelijk door te 

laten gaan. Leerlingen en medewerkers zullen verschillend omgaan met de 

emoties. Bespreek met collega’s regelmatig individueel hoe het gaat. Houd 

collega’s die erg geraakt zijn door het overlijden van de medewerker extra 

in de gaten. Besef ook dat er mogelijk collega’s zijn waarvan je het niet 

verwacht, of die met minder tonen, die wel erg geraakt kunnen zijn door 

het overlijden. Geef collega’s die aangeven niet te kunnen werken de 

ruimte om hun verdriet te verwerken. 

Denk met het team en eventueel met leerlingen na over een 

herinneringsomgeving. Kan er een plek gecreëerd worden waar 

medewerkers en leerlingen herinneringen, verhalen en andere creatieve 

uitingen kwijt kunnen ter nagedachtenis. Denk hierbij wel aan de privacy 



van de familie en bespreek dit met de familie. Dit kan uiteraard niet in een 

openbare online omgeving. 

Als er geen uitvaart is bespreek dan met de medewerkers of er een andere 

manier is om de familie steun te betuigen, als daar behoefte aan is. 

 

Stap 9 t/m 12 zullen niet heel anders zijn in tijden van het coronavirus, 

behalve dan dat alle communicatie online of telefonisch verloopt. Dit 

maakt het moeilijker om leerlingen en collega’s de monitoren in hoe zij 

met het verlies omgaan. Vraag ouders expliciet om dit bij hun kind te 

volgen. Benoem richting medewerkers ook hoe lastig dit is en biedt hen 

verschillende wegen om hun verhaal te doen (leidinggevende, binnen de 

sectie, ondersteuningsteam, vertrouwenspersonen).  

Bijlage 1.: 

Voorbeeld format telefoongesprek ouders klasgenoten bij overlijden 

leerling. 

Bijvoorbeeld: 

Geachte ouder,  

Ik bel u namens het crisisteam van de school. Helaas bel ik u met een 

verdrietige boodschap. Er is een leerling uit de klas van naam overleden. 

De oorzaak van het overlijden is… Het is heel moeilijk dat we in deze tijd 

dit niet rechtstreeks met de leerlingen in de klas kunnen bespreken. 

Daarom willen we u vragen of u dit met uw kind bespreken wil. We willen 

vragen of u dit vandaag met uw kind bespreken wil en met uw kind zou 

willen afspreken dat hij hierover pas contact zoekt met klasgenoten zodra 

wij vanuit school aangeven dat alle ouders geïnformeerd zijn. We hopen 

vandaag alle ouders te kunnen bellen, en dit vanavond aan u kenbaar te 

maken. Uw kind kan dan morgen contact opnemen met klasgenoten. 

Zodra wij alle ouders gecontact hebben ontvangt u een mail waarin wij 

aangeven vanaf wanneer de leerlingen elkaar hierover mogen benaderen. 

We doen dit om te voorkomen dat leerlingen deze verdrietige boodschap 

via social media aan elkaar doorgeven en een leerling dit nieuws dus kan 

ontvangen zonder dat er mensen in de buurt zijn om het kind op te 

vangen. We beleggen morgen een bijeenkomst via Microsoft Teams voor 

de klas om er met elkaar over te kunnen praten. Leerlingen mogen ook 

zelf contact opnemen met een lid van het ondersteuningsteam of met de 

vertrouwenspersonen om hun verhaal te doen.  

We willen u vragen om de komende periode uw kind goed in de gaten te 

houden, omdat wij als school in deze fase weinig zicht hebben op uw kind. 

Maakt u zich zorgen trek dan direct aan de bel bij de afdelingsleider, het 

ondersteuningsteam of de vertrouwenspersonen.  

We wensen u sterkte bij het bespreken van deze boodschap met uw kind. 

Uiteraard kunt u altijd met ons contact opnemen als er nog vragen zijn.  

 

 

 


