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Inleiding

Zwangerschap en ouderschap onder leerlingen komt voor. Dit protocol gaat schooluitval van
deze kwetsbare groep tegen. Leerlingen die zwanger of schoolgaande ouder zijn, hebben een
verhoogd risico uit te vallen. Ze ronden vaak hun opleiding niet af en behalen geen
startkwalificatie. Door hun zwangerschap en jonge ouderschap – zonder opleiding of zonder
werk – komen deze leerlingen mogelijk in een sociaal isolement. Als er sprake is van
tienerouderschap wordt de leerling moeilijker financieel onafhankelijk. Juist voor zwangere
leerlingen en tienerouders is het dus belangrijk hun opleiding af te ronden.

Onderstaande richtlijn is opgesteld ten behoeve van het begeleiden van leerlingen waarbij
sprake is van zwangerschap en/of ouderschap. Wat belangrijk is bij het bestuderen van dit
protocol, is dat het in alle situaties gaat om een richtlijn. Wat in de ene situatie voorkomt, kan
in een volgende situatie uitblijven. Zie het protocol daarom als ondersteuning bij het uitzetten
van de benodigde stappen, maar wees bewust dat het protocol geen harde maatstaf biedt.
Iedere situatie is uniek en behoeft een eigen aanpak.

Bij dit protocol is uitgegaan van de kennis vanuit FIOM.

3



Gesprek met de leerling

Voor zwangere leerlingen en/of schoolgaande ouder(s) is het van belang om de motivatie en
betrokkenheid voor school te behouden. Tegelijkertijd worden deze leerlingen met een grote
verantwoording geconfronteerd waar de school rekening mee moet houden. Het serieus nemen
van de leerling in zijn of haar rol als (toekomstig) ouder is daarin een belangrijk uitgangspunt.

Wanneer duidelijk wordt dat een leerling zwanger en/of toekomstig ouder wordt, is het van
belang in gesprek te gaan met de leerling. Dit gesprek kan worden gevoerd met de
mentor/coach en de ondersteuningscoördinator. Zorg voor veiligheid in de gesprekken met de
leerling en hoor aan welke vraag voor ondersteuning er is. De leerling heeft behoefte aan
begrip voor de situatie. Houd er rekening mee dat (aankomende) jonge ouders het graag goed
willen doen en laten zien dat zij competente ouders zijn. Om hulp vragen of vragen stellen kan
in hun beleving een teken zijn van incompetentie. Wacht dus niet tot zij om hulp vragen maar
maak bespreekbaar hoe het gaat, zowel wat goed gaat als wat lastig is.

Richtlijnen voor dit gesprek:

● Feliciteer de leerling met de zwangerschap;
● Laat de leerling zijn/haar eigen verhaal vertellen;
● Benoem dat de leerling zich hier niet voor hoeft te schamen;
● Vraag de leerling hoe hij/zij zich door de zwangerschap voelt;
● Stel de leerling gerust en prijs hem/haar dat hij/zij erover durft te praten;
● Ga niet in op oplossingen;
● Laat merken dat de school er voor de leerling is in deze situatie maar wees ook

transparant in waar de grenzen van de school liggen.

Bespreek in dit gesprek tevens of de ouder(s)/verzorger(s) van de leerling op de hoogte zijn en
of er externe hulp betrokken is.
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Meldplicht aan ouder(s)/verzorger(s)

De school heeft een meldplicht aan ouder(s)/verzorger(s) wanneer zij belangrijke signalen
omtrent het welbevinden van de leerling verkrijgen. Door bijvoorbeeld schuld- en/of
schaamtegevoelens kan de leerling terughoudend zijn in het informeren van zijn/haar eigen
ouder(s)/verzorger(s). Wanneer er signalen de school bereiken dat een leerling of diens partner
zwanger is, is het belangrijk dat de leerling gemotiveerd wordt om hier met zijn/haar
ouder(s)/verzorger(s) over te spreken. Bij leerlingen onder de 16 betrek je de
ouder(s)/verzorger(s) altijd, tenzij dit de veiligheid in het gedrang brengt. Volg daarbij het
tempo van de leerling. Stem ook bij leerlingen ouder dan 16 gezamenlijk af op welke wijze
ouder(s)/verzorger(s) betrokken worden; de leerling mag dit bijvoorbeeld zelf thuis bespreken,
maar kan het ook prettig vinden als zijn ouder(s)/verzorger(s) op school uitgenodigd worden.
Als de leerling van 16 of ouder geen toestemming geeft voor het betrekken van
ouder(s)/verzorger(s) en/of het zorgteam; wacht dan met het informeren van
ouder(s)/verzorger(s) en bespreek de leerling in het ondersteuningsteam voor advies. Naast de
mentor kan dan ook een medewerker van het ondersteuningsteam met de leerling in gesprek.
Dit gesprek is erop gericht de leerling te overtuigen van het belang van het informeren van
ouder(s)/verzorger(s).

Wanneer bij school bekend is dat de vader eveneens een leerling van school betreft, is het
tevens van belang dat de ouder(s)/verzorgers(s) van de vader meegenomen worden volgens
bovenstaande richtlijnen.

Uitzondering op bovenstaande zijn situaties waarin zich acuut handelen noodzakelijk is,
bijvoorbeeld om medische redenen. Betrek dan de hulpdiensten en licht ouder(s)/verzorger(s)
hierover in, ongeacht de leeftijd van de leerling.

Wanneer ouder(s)/verzorger(s) geïnformeerd zijn, is het van belang dat zij toestemming geven
om de leerling aan te melden bij het ondersteuningsteam om de leerling gedurende en na de
zwangerschap op school zo goed mogelijk te begeleiden. Het ondersteuningsteam kan
vervolgens passende afspraken met de leerling maken rondom de schoolgang, zwangerschaps-
en/of ouderschapsverlof.
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Afspraken rondom aanstaand ouderschap en de
schoolgang

Vervolgens worden met de zwangere leerling en/of (aankomende) ouder afspraken gemaakt
over de schoolgang gedurende de zwangerschap en de ondersteuning die vanuit school
geboden kan worden. Het kan het vertrouwen in de begeleiding op school en de motivatie van
de zwangere leerling en/of (aankomende) ouder vergroten door vanuit school helder afspraken
te maken over de volgende punten:

● Delen van informatie:
maak duidelijke afspraken over wie vanuit school contact heeft met externe hulp en
stem dit af met de leerling.

● Transparantie:
de school dient zich aan gemaakte afspraken te houden of wijzigingen hierin van
tevoren met de leerling te bespreken.

● Afspraken verzuim:
zorg dat er samen heldere afspraken zijn gemaakt over hoe om te gaan met verzuim en
klachten tijdens en na de zwangerschap. Betrek het netwerk/ de
ouder(s)/verzorger(s)/externe hulpverlening hierbij.

● Communicatie:
leg ook vast hoe communicatie in de klas en met medeleerlingen dient te verlopen.
Bespreek de situatie met de klas om meer begrip voor de zwangere leerling of
(aankomend) ouder te bespreken.

● Plan van aanpak:
leg alle afspraken vast in een plan van aanpak. Dit plan vormt de basis van de
begeleiding en biedt het kader van waaruit wordt gewerkt.

(Aankomende) Ouders hebben recht op zwangerschaps- en bevallingsverlof van school. Voor
(aankomende) moeders is de verlof termijn gelijk aan de wettelijke verlof termijn van 16 weken
(ingaande minimaal 4 weken voorafgaand aan de bevalling). Voor de (aankomend) vader mag
geboorteverlof met een duur van 5 dagen toegekend worden. De schoolvakanties mogen niet
worden toegevoegd aan de verloftermijn, indien het verlof in een schoolvakantie valt.

Om de benodigde afspraken helder weer te geven, is hieronder per fase van de zwangerschap
voor zowel de (aankomend) moeder als vader weergegeven welke stappen de school moet
nemen:

voor (aankomend) moeder:

Fase Wat Wie

Eerste bekendmaking
zwangerschap op school

Gesprek met de leerling Mentor en/of
ondersteuningscoördinator

Afstemming met Mentor en/of
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ouder(s)/verzorger(s) ondersteuningscoördinator

Keuze maken over
zwangerschap*

Doorverwijzen naar externe
hulp (bijv. huisarts, jeugdarts,
FIOM)

Mentor en
ondersteuningscoördinator

Eerste fase zwangerschap Opstellen plan van aanpak
voor school. Maken van
afspraken over verlof.

Ondersteuningscoördinator
en leerplichtambtenaar

Gedurende de zwangerschap Regelmatig contact vanuit
school met de leerling
(maandelijks, later in de
zwangerschap tweewekelijks)

Mentor en
ondersteuningscoördinator

Preventief doorverwijzen naar
SMW. Deze kan ondersteunen
bij het regelen van
verloskundige zorg,
kraamzorg, opvang, etc.

Ondersteuningscoördinator

Vier weken voor de bevalling Afhankelijk van de gemaakte
afspraken is dit het uiterlijke
moment waarop de leerling
met verlof gaat. De mentor
en ondersteunings-
coördinator heeft een
afsluitend gesprek met de
leerling voordat het verlof
begint.

Mentor en
ondersteuningscoördinator

Na bevalling Contact met de leerling.
Eventueel een kraambezoek
door de mentor. Namens
school/klas felicitaties.

Mentor

Tijdens verlof Contact over het einde van
het verlof en de terugkeer
naar school.

Ondersteuningscoördinator

Terugkeer na verlof Gesprek om afspraken te
maken over de opbouw na
het verlof. Bespreken van
borstvoeding / kolven, laten
zien van de kolfruimte.

Mentor en
ondersteuningscoördinator

Begeleiding tijdens
ouderschap

Regelmatig contact om te
bespreken hoe het gaat en of
er aanpassingen in het plan

Ondersteuningscoördinator
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van aanpak nodig zijn.

voor (aankomend) vader (indien een leerling van school):

Fase Wat Wie

Eerste bekendmaking
zwangerschap op school

Gesprek Mentor en/of
ondersteuningscoördinator

Afstemming met
ouder(s)/verzorger(s)

Mentor en/of
ondersteuningscoördinator

Keuze maken over
zwangerschap*

Doorverwijzen naar externe
hulp (bijv. huisarts, jeugdarts,
FIOM)

Mentor en
ondersteuningscoördinator

Eerste fase zwangerschap Opstellen plan van aanpak
voor school. Maken van
afspraken over verlof.

Ondersteuningscoördinator
en leerplichtambtenaar

Gedurende de zwangerschap Regelmatig contact vanuit
school met de leerling

Mentor en
ondersteuningscoördinator

Preventief doorverwijzen naar
SMW. Deze kan ondersteunen
bij het regelen van
verloskundige zorg,
kraamzorg, opvang, etc.

Ondersteuningscoördinator

Na bevalling Contact met de leerling.
Eventueel een kraambezoek
door de mentor. Namens
school/klas felicitaties.

Mentor

Begeleiding tijdens
ouderschap

Regelmatig contact om te
bespreken hoe het gaat.

Mentor

*Wanneer de ouder(s) ervoor kiezen de zwangerschap af te breken, zijn de daarop volgende stappen
niet van toepassing. Wel wordt door de mentor/ondersteuningscoördinator geïnventariseerd of
aanvullende begeleiding vanuit school nodig is.

Bij het doorlopen van beide stappenplannen is in een aantal situaties in het bijzonder aandacht
vereist:
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Situatie Wat Wie

Bij verzuim Contact over wat het verzuim
veroorzaakt en welke
aanpassingen er nodig zijn.

Mentor en
ondersteuningscoördinator.
Indien structureel:
leerplichtambtenaar

Overgang naar volgend
schooljaar

Warme overdracht naar
nieuwe mentor

Mentor

Begeleiding naar diploma Specifieke aanpak bij
examens bespreken met de
leerling. Bekijken hoe het
traject zo ingericht kan
worden dat alle examens
kunnen worden gemaakt
rekening houdend met de
opvoeding.

Ondersteuningscoördinator
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Het plan van aanpak

Bij het opstellen van het plan van aanpak voor een zwangere leerling en/of aankomend ouder,
is het van belang de volgende onderwerpen op te nemen:

● Achtergrondinformatie leerling, benoeming van contactpersoon vanuit school
● Afspraken omtrent informatieverstrekking
● Afspraken over verlof en verzuim

○ Verlof voor en na bevalling
○ Verzuim tijdens en na bevalling

● Toelichting hoe er wordt omgegaan met leerplicht
● Afspraken over hoe begeleiding tijdens en na zwangerschap eruitziet

○ Frequentie en planning
○ Ruimte voor spontaan contact

● Afspraken over praktische ondersteuning/ regelingen bij zorg voor kind
○ Kinderopvang
○ Borstvoeding en kolven op school
○ Aangepaste schooltijden
○ Aangepaste regeling bij te laat komen
○ Opbouw uren op school na bevalling/verlof
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