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Inleiding
Scholen, hulpverleners en leerplichtambtenaren hebben een zeer belangrijke rol bij het terugdringen van schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten. Met deze handleiding willen wij inzichtelijk maken wanneer er sprake is van
verzuim, wat er van scholen, hulpverleners en leerplichtambtenaren verwacht wordt, welke partners er betrokken zijn
en hoe de samenwerking is georganiseerd. Deze handleiding is een regionaal protocol leerplicht van de gemeenten
Barneveld, Ede, Veenendaal, Scherpenzeel, Renswoude, Rhenen, Nijkerk en Wageningen.

Op maat
Deze handleiding is bedoeld als leidraad, als uitgangspunt.
Aangezien elke situatie en elk mens anders is, zal er veelal
op maat gehandeld moeten worden. Het kan voorkomen
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dat een school een afwijkend verzuimprotocol aanhangt op
het gebied van te laat komen en/of ziek zijn. Dit protocol
sluit hierbij aan.
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Leerplicht
Het recht op onderwijs is een grondrecht voor alle kinderen in Nederland. Kinderen hebben recht op onderwijs, zodat
ze zich kunnen ontwikkelen tot mondige, zelfstandige volwassenen, voldoende toegerust om een baan te vinden.
Wanneer een kind 4 jaar wordt, dan màg het naar school.
Vanaf de eerste dag van de maand na zijn vijfde verjaardag
is een kind leerplichtig. Dan móet het kind naar school. Alle
kinderen blijven leerplichtig tot het einde van het schooljaar waarin ze 16 worden.

Start leerplicht

Daarna worden ze ‘kwalificatieplichtig’. Dit betekent dat
jongeren zonder startkwalificatie tot hun achttiende naar
school moeten. Een havo- of vwo-diploma of een mbo-diploma vanaf niveau 2 (BOL of BBL) is een startkwalificatie.
Een vmbo-diploma is dat niet.

Volledige
leerplicht tot

1 dag van het
5e levensjaar
e

einde schooljaar dat
leerling 16 wordt

Preventie heeft de voorkeur
Aan het recht op onderwijs zijn duidelijke plichten verbonden; voor ouders of verzorgers, scholen en de gemeente.
Zo is iedere ouder verplicht zijn/haar kinderen in te schrijven op een school en toe te zien op geregeld schoolbezoek.

Kwalificatieplicht
• Havo of Vwo diploma
• MBO diploma niv. 2
• bereiken leeftijd van
18 jaar

de naleving van de Leerplichtwet. Vroegtijdig signaleren is
van groot belang om verzuim te kunnen voorkomen of te
beperken. Door de leerplichtambtenaar tijdig te informeren
kan samen worden bepaald wat nodig is om het (mogelijk)
verzuim op te heffen of te voorkomen.

Scholen hebben een belangrijke (wettelijke) taak in het
signaleren van verzuim. De gemeente houdt toezicht op
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Werkwijze leerplicht
De kerntaken van de leerplichtambtenaar zijn:
•
•
•
•

Preventief controleren en adviseren
Toezicht houden op naleving van de leerplichtwet
Verwijzen naar (jeugd)hulpverlening
(Bevorderen) samenwerken met alle bij leerling betrokken partijen
• Handhaven en sanctioneren
• Volgen van proces hulpverlening  terug naar school
(géén casemanager)

Hieruit volgen de volgende
uitvoerende activiteiten:
•
•
•
•

Preventief spreekuur op scholen
Deelname MDT of ZAT
Adviseren scholen inzake aanvragen extra verlof
Afgeven van beschikkingen met betrekking tot vrijstellingen
• Gesprekken voeren/mediëren met jongere, ouders en
andere betrokken partijen
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•
•
•
•

Afleggen huisbezoeken
Indien van toepassing inschakelen (jeugd)hulpverlening
Geven formele waarschuwing
Halt-verwijzing (volgens Handleiding strafrechtelijke
aanpak schoolverzuim - januari 2011)
• Opmaken proces-verbaal (volgens Handleiding strafrechtelijke aanpak schoolverzuim - januari 2011)

Onderzoek
Een leerplichtambtenaar kan een onderzoek instellen naar
de situatie. Dit onderzoek kan variëren van een eenvoudige
juridische check tot een uitvoerig onderzoek, waarbij gesprekken met alle betrokken partijen plaatsvinden, huisbezoeken worden afgelegd,en eventueel (voor)overleg plaatsvindt met o.a. CJG, Save, Raad voor de Kinderbescherming
en/of Openbaar Ministerie.
Alle acties ondernomen door de leerplichtambtenaar worden vastgelegd.
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Soorten verzuim
Op basis van de Leerplichtwet zijn scholen verplicht (vermoedelijk) ongeoorloofd verzuim te melden. Er wordt hierin
het volgende onderscheid gemaakt:

Absoluut verzuim
Onder absoluut verzuim wordt verstaan dat een leerplichtige jongere niet ingeschreven staat op een school of onderwijsinstelling. De school meldt binnen 7 dagen de in- en
uitschrijving, zodat de leerplichtambtenaar kan controleren
of de jongeren al dan niet onderwijs volgt.

Luxeverzuim
Er is sprake van luxeverzuim als een leerplichtige jongere
zonder toestemming van school wegblijft vanwege extra
vakantie of familiebezoek. Vooral ziekmeldingen rondom
schoolvakanties dienen extra te worden gecontroleerd.
Deze vorm van verzuim moet altijd gemeld worden.
Het OM geeft aan dat er bij elke vorm van luxeverzuim een
proces verbaal dient te worden opgemaakt.

Relatief verzuim
Van relatief verzuim is sprake als een leerplichtige jongere
wel op een school staat ingeschreven, maar zich onttrekt
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aan regels van aanwezigheidsplicht. Relatief verzuim moet
worden gemeld als de leerling in een periode van 4 weken
ten minste 16 klokuren verzuimd heeft. Als de leerling (VO)
nog geen 16 klokuren verzuimd heeft maar de school zich
wel zorgen maakt, kan een leerling aangemeld worden bij
een preventief leerplichtspreekuur of DUO. Hier wordt met
de leerling besproken wat de oorzaak van het verzuim is en
wat hieraan gedaan kan worden.

Signaalverzuim
Verzuim is vaak een uitvloeisel van een achterliggende
problematiek. Is dat het geval dan spreken we van signaal
verzuim. Er kan sprake zijn van een signaal voor problemen
als leerproblemen, leerstoornissen, sociaal-emotionele
problemen, gedragsproblemen, gezondheidsproblemen
en/of gezinsproblemen. De school dient de leerplichtambtenaar op de hoogte te brengen van (vermoedelijke) achterliggende problematiek.
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Thuiszitters
Een thuiszitter is een leerplichtige jongere tussen de 5 en 16 jaar of een jongere van 16 of 17 jaar die valt onder de
kwalificatieplicht en die ingeschreven staat op een school of onderwijsinstelling en die zonder geldige reden meer
dan 4 weken verzuimt, zonder dat hij/zij ontheffing heeft van de leerplicht resp. vrijstelling van geregeld schoolbezoek wegens het volgen van ander onderwijs ¹.
Naast deze groep kennen we ook nog de jongeren die niet
ingeschreven staan op een school en ook niet vrijgesteld
zijn van de inschrijvingsplicht van de Leerplichtwet 1969, de
zogeheten absoluut verzuimers.
Als laatste kennen we een groep jongeren die vrijgesteld
zijn van de inschrijvingsplicht van de Leerplichtwet 1969
(Lpw). Dit zijn jongeren die op basis van psychisch of
lichamelijk ongeschikt zijn om het onderwijs te volgen
(artikel 5 onder a Lpw), ouders/verzorgers die overwegende
bedenkingen hebben tegen de richting van het onderwijs
op redelijke afstand van de woning (artikel 5 onder b Lpw),
jongeren die onderwijs volgen in het buitenland (artikel 5
onder c Lpw) en een groep jongeren van 16-17 die op een
andere wijze voldoende onderwijs genieten (artikel 15 Lpw)
².
Deze laatste twee groepen vallen niet onder de officiële
definitie van thuiszitters.

Aanpak
Thuiszitters zijn in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de school van inschrijving. Grofweg kan de groep
thuiszitters worden verdeeld in:
1. Schoolweigeraars (jongeren die wel ingeschreven staan
op school, maar weigeren om het onderwijs te bezoeken)
2. Leerlingen die zijn geschorst² of geschorst gericht op
verwijdering
3. Psychische en sociale ziektebeelden en problematiek
Verschillende typen thuiszitters vragen verschillende scenario’s van aanpak.
Een leerling die zonder geldige reden niet op school verschijnt, is in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de
school. Blijft het verzuim ondanks de inspanningen van de
school voortduren, dan hebben zij de wettelijke verplichting om bij verzuim van 16 uur of meer in een periode van 4
¹

Definitie gehanteerd door Ministerie OCW i.v.m. opgave ex. Art.

weken een melding te doen bij de leerplichtambtenaar. De
leerplichtambtenaar start een onderzoek naar de oorzaak
van het verzuim.
De achterliggende problematiek van thuiszitters is divers,
dus er zal op maat gezocht moeten worden naar een
passende oplossing die bijdraagt aan de terugkeer naar het
onderwijs. Extra inspanningen van schoolarts, de onderwijsconsulenten, actietafels, CJG, jeugdhulpverlening en
anderen (afhankelijk van het samenwerkingsverband) is
veelal noodzakelijk om een passende oplossing te vinden
voor de individuele leerling om vervolgens een plan op
maat te maken voor de leerling. Het is van belang dat gemeenten en onderwijs met elkaar de verantwoordelijkheid
voelen oplossingen te zoeken voor deze groep leerlingen.
Wie welke verantwoordelijkheid draagt is per casus verschillend, maar moet wel duidelijk zijn afgestemd.
De school van inschrijving is wettelijk verantwoordelijk voor
het onderwijsaanbod en dat moet passend zijn, voor elke
leerling. Het samenwerkingsverband dient op verzoek van
ouders of het bevoegd gezag te bepalen welke ondersteuningsbehoefte een leerling heeft en daarmee een passend onderwijsaanbod voor een thuiszitter realiseren. De
leerplichtambtenaar wordt ingeschakeld als er sprake is van
wettelijk verzuim en rapporteert jaarlijks aan het Ministerie
hoeveel thuiszitters en opgeloste zaken er zijn binnen zijn
gemeente.

Ondersteuningsplan en thuiszitters.
De bevoegde gezagsorganen in het samenwerkingsverband
maken afspraken over de wijze waarop voor alle leerlingen
zo goed mogelijk passend onderwijs kan worden gerealiseerd en leggen deze afspraken vast in het ondersteuningsplan. Het concept ondersteuningsplan moet besproken
worden in het OOGO³. In het OOGO maken gemeenten en
samenwerkingsverbanden afspraken maken om thuiszitten
te voorkomen en de duur van het thuiszitten te bekorten en
ook om afspraken te maken over doorzettingsmacht, indien
alle partijen weigeren om passend onderwijs aan te bieden.

25 Lpw
²

In het voortgezet onderwijs kunnen leerlingen maximaal 5 dagen worden geschorst, Deze termijn geldt nog niet bij de andere
onderwijssoorten. Met de invoering van Passend onderwijs
wordt dit ook voor PO en (V)SO ingevoerd.

³

Op Overeenstemming Gericht Onderzoek
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Vrijstellingen
Gronden van vrijstelling van inschrijving
volgens de Leerplichtwet 1969.

Gronden van vrijstelling van geregeld schoolbezoek volgens de Leerplichtwet 1969.

De in artikel 2, eerste lid, bedoelde personen zijn vrijgesteld
van de verplichting om te zorgen, dat een jongere als leerling van een school onderscheidenlijk een instelling staat
ingeschreven, zolang:

De in artikel 2, eerste lid, bedoelde personen zijn vrijgesteld van de verplichting te zorgen dat de jongere de
school waarop hij staat ingeschreven, geregeld bezoekt,
en de leerplichtige jongere die de leeftijd van 12 jaren heeft
bereikt alsmede de jongere die kwalificatieplichtig is, zijn
vrijgesteld van de verplichting de school of de instelling
geregeld te bezoeken, indien:

• Artikel 5 ad a) de jongere op lichamelijke of psychische
gronden niet geschikt is om tot een school onderscheidenlijk een instelling te worden toegelaten;
• Artikel 5 ad b) zij tegen de richting van het onderwijs op
alle binnen redelijke afstand van de woning - of, indien
zij geen vaste verblijfplaats hebben, op alle binnen Nederland - gelegen scholen onderscheidenlijk instellingen
waarop de jongere geplaatst zou kunnen worden, overwegende bedenkingen hebben. Deze vrijstelling moet
voor het eerst worden aangevraagd voordat de leerling
leerplichtig wordt;
• Artikel 5 ad c) de jongere als leerling van een inrichting
van onderwijs buiten Nederland staat ingeschreven en
deze inrichting geregeld bezoekt;
• Artikel 5a) zij een bij algemene maatregel van bestuur te
omschrijven trekkend bestaan leiden waarbij de jongere
hen vergezelt.
• Artikel 15) wordt aangetoond dat de jongere op andere
wijze voldoende onderwijs geniet.
De ‘aanvraag vrijstelling inschrijving’, artikel 5 onder a, b of
c, artikel 5a en 15, van de Leerplichtwet 1969, moet elk jaar
voor 1 juli opnieuw door ouders worden ingediend.
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• Art. 11 onder a: de school onderscheidenlijk de instelling
is gesloten of het onderwijs is geschorst;
• Art. 11 onder b: bij of op grond van algemeen verbindende voorschriften het bezoeken van de school onderscheidenlijk de instelling is verboden;
• Art. 11 onder c: de jongere bij wijze van tuchtmaatregel
tijdelijk de toegang tot de school onderscheidenlijk de
instelling is ontzegd;
• Art. 11 onder d: de jongere wegens ziekte verhinderd is
de school onderscheidenlijk de instelling te bezoeken
(mededeling van ouders volstaat);
• Art. 11 onder e: de jongere wegens vervulling van plichten voortvloeiend uit godsdienst of levensovertuiging
verhinderd is de school onderscheidenlijk de instelling te
bezoeken (mededeling van ouders volstaat);
• Art. 11 onder f: de jongere vanwege de specifieke aard
van het beroep van één van de in artikel 2, eerste lid, bedoelde personen slechts buiten de schoolvakanties met
hen op vakantie kan gaan (moet door ouders worden
aangevraagd bij directeur van de school);
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• Art. 11 onder g: de jongere door ‘andere gewichtige omstandigheden’ (uitleg zie volgende paragraaf) verhinderd
is de school onderscheidenlijk de instelling te bezoeken
(moet door ouders worden aangevraagd bij directeur van
de school of leerplichtambtenaar).

Religieuze verplichtingen
Een leerling heeft recht op verlof als hij plichten moet vervullen die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging.
Volgens de leerplichtwet dient een verlofaanvraag op
religieuze gronden, beschouwd te worden als een mededeling van de ouder(s)/verzorger(s) aan de directeur van de
school. Er is dus geen sprake van het al of niet verlenen van
verlof door de directeur of leerplichtambtenaar, een mededeling (mondeling of schriftelijk, liefst tenminste 2 dagen
tevoren) volstaat. De leerplichtwet schrijft geen maximaal
aantal vrije dagen per verplichting voor, maar in verreweg
de meeste situaties is één vrije dag voldoende. Het is de
verantwoordelijkheid van de ouders om terughoudend met
dit verlof om te gaan. Het is niet in het belang van het kind
school te moeten missen.
Verlof op basis van de specifieke aard van het beroep van
één van de in artikel 2, eerste lid, bedoelde personen.
Op grond van artikel 11, onderdeel f en artikel 13a van de
Leerplichtwet kunnen ouders, eenmaal per schooljaar, extra
verlofdagen aanvragen. Het hoofd van de school of instelling kan verlof verlenen voor maximaal 10 dagen (aaneengesloten) per schooljaar. Er kan geen extra verlof verleend
worden in de eerste 2 lesweken na de zomervakantie.
Bij het begrip “specifieke aard van het beroep” dient met
name te worden gedacht aan seizoensgebonden werkzaamheden, resp. werkzaamheden in bedrijfstakken die een
piekdrukte kennen, waardoor het voor het gezin feitelijk
onmogelijk is om in die periode een vakantie op te nemen. Het moet redelijkerwijs voorzien zijn (en/of worden
aangetoond) dat een vakantie in de schoolvakanties tot onoverkomelijke bedrijfseconomische problemen zal leiden.
Slechts het gegeven dat gedurende de schoolvakanties een
belangrijk deel van de omzet wordt behaald is onvoldoende.
Verlof op basis van ‘andere gewichtige omstandigheden’
Op grond van artikel 11, onderdeel g, en artikel 14 van de
Leerplichtwet zijn in bepaalde situaties bijzondere vormen
van verlof toegestaan voor maximaal 10 dagen per schooljaar. Het gaat hier om zogenaamde ‘andere gewichtige omstandigheden’. Dit zijn omstandigheden die niet eerder in
de limitatieve opsomming van artikel 11 van de Leerplichtwet zijn genoemd en die veelal buiten de wil of invloedsfeer
van de ouders of leerling zijn gelegen. Het hoofd van de
school of instelling kan verlof verlenen voor afwezigheid als
gevolg van een dergelijke andere gewichtige omstandigheid.
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In de hierna te noemen gevallen kan, zolang het totaal aan
een jongere te verlenen verlof het aantal van 10 verlofdagen in een schooljaar niet te boven gaat, verlof worden
gegeven voor de hierna genoemde periode:
• Voor verhuizing: maximaal 1 schooldag;
• voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden: maximaal
10 dagen;
• voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwant tot en met de 3e graad: in Nederland maximaal
2 schooldagen indien er ver gereisd moet worden,
anders maximaal 1 dag, in het buitenland maximaal 5
schooldagen. Soort bewijs: trouwkaart (indien twijfelachtig kopie trouwakte);
• bij ernstige levensbedreigende ziekte zonder uitzicht op
herstel van bloed- of aanverwant tot en met de 3e graad:
maximaal 10 dagen. Soort bewijs: doktersverklaring waar
ernstige ziekte uit blijkt;
• bij overlijden van bloed- of aanverwant:
- In de 1e graad maximaal 5 schooldagen;
- In de 2e graad maximaal 2 schooldagen;
- In de 3e en de 4e graad maximaal 1 schooldag;
- In het buitenland: 1e t/m 4e graad maximaal 5 schooldagen.
Soort bewijs: rouwkaart (indien twijfelachtig akte van
overlijden);
• bij 25, 40 of 50 jarig ambtsjubileum en het 12 ½, 25, 40,
50 en 60 jarig huwelijksjubileum van ouder(s)/verzorger(s) of grootouders: maximaal 1 schooldag;
• voor andere, naar het oordeel van het hoofd van de
school/instelling, gewichtige omstandigheden: maximaal
10 dagen.
Daarbij geldt het volgende:
• Verlofaanvragen dienen schriftelijk en binnen een redelijke termijn bij het hoofd van de school/instelling te
worden ingediend. Indien de aanvraag niet binnen een
redelijke termijn is ingediend, moet door de aanvrager
worden beargumenteerd waarom dit niet is gebeurd;
• er kunnen voorwaarden gesteld worden aan het toekennen van verlof, bijvoorbeeld het achteraf tonen van
bepaalde bescheiden;
• de toestemming of afwijzing moet schriftelijk worden
vastgelegd en in geval van afwijzing goed worden gemotiveerd door het hoofd van de school/instelling. Hierin
moet duidelijk zijn opgenomen dat ouders/verzorgers
recht hebben om bezwaar aan te tekenen;
• verlof moet altijd zo kort mogelijk worden gehouden;
• alle aanvragen dienen, voor zover in redelijkerwijze mogelijk, te worden vergezeld van bewijsmiddelen;
• verlof vanwege gewichtige omstandigheden kan ook
worden toegekend in de eerste twee weken na de
zomervakantie, hier moet echter terughoudend mee
worden omgegaan.
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In de volgende gevallen wordt in ieder geval géén extra
verlof gegeven:
• Familiebezoek in het buitenland;
• goedkope tickets in het laagseizoen;
• omdat tickets al gekocht zijn of omdat er geen tickets
meer zijn in de vakantieperiode;
• vakantiespreiding;
• verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het
gezin al of nog vrij zijn;
• eerder vertrek of latere terugkomst in verband met verkeersdrukte;
• samen reizen/in konvooi rijden door bijvoorbeeld de
Balkan;
• kroonjaren;
• sabbatical;
• wereldreis/verre reis.
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Verantwoordelijkheid scholen
Scholen dragen een grote mate van verantwoordelijkheid voor hun leerlingen. Onder de zogenaamde zorgplicht vallen naast de verantwoordelijkheid voor een goed pedagogisch klimaat ook de zorg voor het welzijn van de individuele
leerling. Een goed georganiseerde zorgstructuur is derhalve een vereiste. Evenals een correct verzuimbeleid en de
verplichting van ondersteuning bij het zoeken naar ander (passend) onderwijs.

In- en uitschrijven
In- en uitschrijvingen dienen binnen 7 dagen te worden gemeld via BRON. Een leerling mag niet worden uitgeschreven, tenzij er sprake is van een inschrijvingsbewijs van een
andere school of onderwijsinstelling. Dit geldt voor primair
en voortgezet onderwijs. Ook MBO-scholen zijn verplicht
de inschrijving te handhaven zolang de leerling leerplichtig/
kwalificatieplichtig is en er nog geen inschrijvingsbewijs van
een andere school is.

Verzuim
De school krijgt als eerste te maken met ongeoorloofd
verzuim. Het is voor de leerling en zijn omgeving van
essentieel belang dat de school snel en adequaat stappen
onderneemt om de leerling te bewegen het onderwijs te
vervolgen.
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Onder deze stappen kan men verstaan:
• Helder en eenduidig intern verzuimbeleid
• Correcte verzuimregistratie
• Goede communicatie met leerlingen, ouders en personeel
• Leerlingen en ouders direct aanspreken op verzuim
• Tijdig consulteren/inschakelen van leerplichtambtenaar
• Instellen van een Zorg Advies Team
• Plan van aanpak opstellen (eventueel in samenwerking
met hulpverlening)
• Dossiervorming van de leerling

Meldingsplicht
Op de verzuimkaarten wordt vermeld wanneer er vanuit
school gemeld moet worden, wat er verder voor acties
ondernomen moeten worden en waar men kan melden.
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Verzuimkaart BO
Leerplicht subregio Vallei (leerlingen 5 - 12 jaar)
Handleiding voor wettelijk en signaalverzuim
De verzuimkaart is een schematische weergave van de
afspraken tussen onderwijs, hulpverlening en gemeenten
over het melden van verzuim. Daarnaast zijn op hoofdlijnen de te ondernemen acties weergegeven van de school,
afdeling Leerplicht en de hulpverlening.
Het recht op onderwijs is een grondrecht voor alle kinderen
in Nederland. Kinderen hebben recht op onderwijs, zodat
ze zich kunnen ontwikkelen tot mondige, zelfstandige volwassenen, voldoende toegerust om een baan te vinden.
Wanneer een kind 4 jaar wordt, dan màg het naar school.
Vanaf de eerste dag van de maand na zijn vijfde verjaardag
is een kind leerplichtig. Dan móet het kind naar school.

Aan het recht op onderwijs zijn duidelijke plichten verbonden; voor ouders of verzorgers, scholen en de gemeente.
Zo is iedere ouder verplicht kinderen in te schrijven op een
school en toe te zien op schoolbezoek. Scholen hebben
een belangrijke (wettelijke) taak in het signaleren van verzuim. De gemeente houdt toezicht op de naleving van de
Leerplichtwet. Vroegtijdig signaleren is van groot belang
om verzuim te kunnen voorkomen of te beperken. Door
de leerplichtambtenaar tijdig te informeren kan samen
worden bepaald wat nodig is om het (mogelijk) verzuim
op te heffen of te voorkomen. De afdelingen leerplicht van
de regio Vallei (Barneveld, Ede, Veenendaal, Scherpenzeel,
Renswoude, Rhenen, Nijkerk en Wageningen) hebben in
samenwerking met het onderwijs en de hulpverlening de
verzuimkaart opgesteld.

Wettelijk verzuim
Absoluut verzuim

Omschrijving

School

Een leerling staat niet (meer) inge-

• In- of uitschrijving binnen 7 dagen

schreven op een school

Leerplicht

digitaal melden aan de Dienst

• Bemiddelen/gesprek
• Proces verbaal opmaken

Uitvoering Onderwijs (DUO)
Relatief verzuim

Elke dag of dagdeel verzuim (spij-

• Contact ouders opnemen over het

belen)

• Start onderzoek > waarschuwen

verzuim
• Melden bij leerplichtambtenaar
• Ouders op de hoogte stellen van
de melding.

Herhaling dag of dagdeel verzuim

• Melden bij leerplichtambtenaar

(spijbelen)

• Ouders op de hoogte stellen van
de melding.

• Start onderzoek > ouders oproepen (evt. leerling ook, mits 12 jaar)
voor een gesprek (kopie uitnodiging naar school)
• Zorgmelding/pv opmaken

Luxe verzuim

Vrije dagen zonder toestemming van

• Melden bij leerplichtambtenaar

directeur of leerplichtambtenaar.

• Ouders op de hoogte stellen van

• Start onderzoek > Proces verbaal
opmaken

de melding.

Schorsing / verwijdering
Schorsing

Omschrijving

School

Bevoegd gezag van een school kan, volgens protocol

• In gesprek gaan met ouders (volgens protocol school)

van de betreffende school, een leerling schorsen, voor

• Schriftelijk melden aan ouders

een maximum periode van 5 dagen.

Langer dan 1 dag:
• Melden bij leerplichtambtenaar
• Melden bij onderwijsinspectie

Verwijdering

Bevoegd gezag van een school kan, volgens protocol

• In gesprek gaan met ouders (volgens protocol school)

van de betreffende school, een leerling verwijderen als

• Schriftelijk melden aan ouders

er sprake is van ernstige gedragsproblemen of indien de

• Melden bij leerplichtambtenaar

school de leerling onvoldoende begeleiding kan bieden

• Melden bij onderwijsinspectie

om hem de (basis)kennis bij te brengen.

• Passende school zoeken (binnen 8 weken) i.s.m.
• samenwerkingsverband

Protocol Leerplicht Regio Vallei
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Te laat komen
Frequentie

School

Leerplicht

3 x te laat op school

• In gesprek met ouders

4-9 x te laat op school

• In gesprek met ouders en ouders op de hoogte
stellen van melding

>9 x te laat op school

school)

• Melden bij leerplichtambtenaar

• Melding opnemen in leerlingenadministratie

• In gesprek met ouders en ouders op de hoogte

• Ouders oproepen voor een gesprek (kopie

stellen van melding

uitnodiging naar school)

• Melden bij leerplichtambtenaar, met daarbij
een verzuimoverzicht en achtergrondinformatie
Bij herhaling

• Waarschuwingsbrief naar ouders (kopie aan

• Formele waarschuwing of verwijzing zorg
geven
• Afspraken terugkoppelen aan school

• In gesprek met ouders en ouders op de hoogte
stellen van melding

• Ouders oproepen voor een gesprek (kopie
uitnodiging naar school)

• Melden bij leerplichtambtenaar, met daarbij
een verzuimoverzicht en achtergrondinformatie

• Verwijzing zorg geven of proces-verbaal
opmaken
• Afspraken terugkoppelen aan school

Ziekte
Frequentie

School

JGGD-JGZ/Leerplicht

• Elke ziekmelding

• Ouders informeren school over aard van de
ziekmelding
• Hulpverlening neemt contact op met ouders/
leerling en nodigt eventueel uit voor een
gesprek.

• In gesprek met ouders

• Hulpverlening koppelt afspraken terug aan

• >2 weken

• Aanmelden schoolarts

• 5e ziekmelding in een

• Zo nodig aanmelden bij hulpverlening

schooljaar
• Leerling voldoet niet aan

Bij niet verschijnen bij hulpverlening:
• Melden bij leerplichtambtenaar

school
Bij niet verschijnen hulpverlening:
• Hulpverlening koppelt terug aan school
• Leerplicht: indien nodig ouders/leerling oproe-

bovenstaande criteria maar

•

ziekmelding is reden tot zorg

• Ouders op de hoogte stellen van melding bij
leerplicht

pen voor een gesprek
• Leerplicht: koppelt afspraken terug naar
school
• Bij ongeoorloofd ziekteverzuim volgt de reguliere procedure

Contactgegevens
Gemeente Ede, Veenendaal, Scherpenzeel, Renswoude en Rhenen
Centraal meldpunt leerplicht (te Veenendaal) info@leerlingenvallei.nl (0318) 538 940
Gemeente
Lp Barneveld
Lp Nijkerk
Lp Wageningen
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Telefoon
14 0342 (netnummer niet
nodig) of (0342) 495 902
14033 (netnummer niet nodig)
of 06-25080544
(0317) 49 29 11

Email
leerplicht@barneveld.nl
leerplicht@nijkerk.eu
leerplicht@wageningen.nl

Bezoekadres
Raadhuisplein 2,
3771 ER Barneveld
Kolkstraat 27,
3861 AK Nijkerk
Olympiaplein 1,
6707 EN Wageningen

Protocol Leerplicht Regio Vallei

Verzuimkaart VO
Leerplicht subregio Vallei (12-18 jaar)
Handleiding voor wettelijk en signaalverzuim
De verzuimkaart is een schematische weergave van de afspraken tussen onderwijs, hulpverlening en gemeenten over
het melden van verzuim. Daarnaast zijn op hoofdlijnen de
te ondernemen acties weergegeven van de school, afdeling
Leerplicht en de hulpverlening.
Het recht op onderwijs is een grondrecht voor alle kinderen
in Nederland. Kinderen hebben recht op onderwijs, zodat ze
zich kunnen ontwikkelen tot mondige, zelfstandige volwassenen, voldoende toegerust om een baan te vinden.
Alle kinderen blijven leerplichtig tot het einde van het
schooljaar waarin ze 16 worden. Daarna worden ze ‘kwalificatieplichtig’. Dit betekent dat jongeren zonder startkwalificatie tot hun achttiende naar school moeten. Een havo- of
vwo-diploma of een mbo-diploma vanaf niveau 2 is een
startkwalificatie. Een vmbo-diploma is dat niet.

Aan het recht op onderwijs zijn duidelijke plichten verbonden; voor ouders of verzorgers, scholen en de gemeente.
Zo is iedere ouder verplicht kinderen in te schrijven op een
school en toe te zien op schoolbezoek. Scholen hebben een
belangrijke (wettelijke) taak in het signaleren van verzuim.
De gemeente houdt toezicht op de naleving van de Leerplichtwet. Vroegtijdig signaleren is van groot belang om
verzuim te kunnen voorkomen of te beperken. Door de
leerplichtambtenaar tijdig te informeren kan samen worden
bepaald wat nodig is om het (mogelijk) verzuim op te heffen
of te voorkomen.
De afdelingen leerplicht van de regio Vallei (Barneveld, Ede,
Veenendaal, Scherpenzeel, Renswoude, Rhenen, Nijkerk en
Wageningen) hebben in samenwerking met het onderwijs en
de hulpverlening de verzuimkaart opgesteld.

Wettelijk verzuim
Absoluut verzuim

Omschrijving

School

Leerplicht

Een leerling staat niet (meer)

• In- of uitschrijving binnen 7 dagen digitaal

• Bemiddelen/gesprek

ingeschreven op een school

melden aan de Dienst Uitvoering Onderwijs

• Proces verbaal opmaken

(DUO)
Relatief verzuim

Verzuim tot 16 uur van de lestijd
gedurende een periode van 4
weken. (geen ziekte). Bijv. veelvuldig te laat.
Verzuim van 16+ uur van de
lestijd gedurende een periode
van 4 weken. (geen ziekte)

• Aanmelden bij leerplichtspreekuur of mel-

• Start onderzoek > waar-

den bij leerplichtambtenaar

schuwen/leerstraf HALT

• Ouders op de hoogte stellen van de melding. (middels gesprek ouders?)
• Melden bij leerplichtambtenaar en digitaal

• Start onderzoek > ouders

melden in DUO

oproepen (evt. leerling

• Ouders op de hoogte stellen van de mel-

ook, mits 12 jaar) voor een

ding. (middels gesprek ouders?)

gesprek (kopie uitnodiging

• Eventueel aanmelden ZAT
Luxe verzuim

Vrije dagen zonder toestemming
van directeur of leerplichtambtenaar.

• Melden bij leerplichtambtenaar en digitaal

naar school)
• Start onderzoek > Proces

melden in DUO

verbaal opmaken

• Ouders op de hoogte stellen van de melding. (middels gesprek ouders?)

Schorsing / verwijdering
Schorsing

Omschrijving

School

Bevoegd gezag van een school kan, volgens protocol

• In gesprek gaan met ouders (volgens protocol school)

van de betreffende school, een leerling schorsen,

• Schriftelijk melden aan ouders

voor een maximum periode van 5 dagen.

Langer dan 1 dag:
• Melden bij leerplichtambtenaar
• Melden bij onderwijsinspectie

Verwijdering

Bevoegd gezag van een school kan, volgens protocol

In gesprek gaan met ouders (volgens protocol school)

van de betreffende school, een leerling verwijderen

Schriftelijk melden aan ouders en kind

als er sprake is van ernstige gedragsproblemen of

Melden bij leerplichtambtenaar

indien de school de leerling onvoldoende begeleiding

Melden bij onderwijsinspectie

kan bieden om hem de (basis)kennis bij te brengen.

Passende school zoeken (binnen 8 weken) i.s.m. samenwerkingsverband
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Te laat komen
Frequentie

School

3 x te laat op school (of naar

• In gesprek met ouders

Leerplicht

schoolprotocol)
4-9 x te laat op school

• In gesprek gaan met ouders en ouders op de
hoogte stellen van melding

• Eventueel waarschuwingsbrief naar ouders

• Melden bij leerplichtambtenaar voor preventief spreekuur
>9 x te laat op school

(kopie aan school)
• Melding opnemen in leerlingenadministratie

• In gesprek gaan met ouders en ouders op de
hoogte stellen van melding

• Ouders + leerling oproepen voor een gesprek
(kopie uitnodiging naar school)

• Melden bij leerplichtambtenaar, met daarbij
een verzuimoverzicht en achtergrondinformatie
Bij herhaling

• Preventief gesprek jongere

• Formele waarschuwing geven, eventueel met
verwijzing HALT of verwijzing zorg
• Afspraken terugkoppelen aan school

• In gesprek gaan met ouders en ouders op de
hoogte stellen van melding

• Ouders + leerling oproepen voor een gesprek
(kopie uitnodiging naar school)

• Melden bij leerplichtambtenaar, met daarbij
een verzuimoverzicht en achtergrondinformatie

• Verwijzing zorg geven of proces-verbaal
opmaken
• Afspraken terugkoppelen aan school

Ziekte
Frequentie

School

• Elke ziekmelding

• Contact opnemen met ou-

JGGD-JGZ/Leerplicht

ders en laten informeren over
aard van de ziekmelding
• >2 weken

• In gesprek gaan met ouders

• 5e ziekmelding in een

• Zo nodig aanmelden bij hulp-

schooljaar
• Leerling voldoet niet aan

verlening

• Hulpverlening neemt contact op met ouders/leerling en nodigt
eventueel uit voor een gesprek.
• Hulpverlening koppelt afspraken terug aan school + leerplicht

• Aanmelden ZAT

Bij niet verschijnen hulpverlening:

bovenstaande criteria maar

Bij niet verschijnen bij hulpver-

• Hulpverlening koppelt terug aan school

ziekmelding is reden tot zorg

lening:

• Leerplicht: indien nodig ouders/leerling oproepen voor een

• Melden bij leerplichtambtenaar
• Ouders op de hoogte stellen

gesprek
• Leerplicht: koppelt afspraken terug naar school
• Bij ongeoorloofd ziekteverzuim volgt de reguliere procedure

van melding bij leerplicht

Contactgegevens
Gemeente Ede, Veenendaal, Scherpenzeel, Renswoude en Rhenen
Centraal meldpunt leerplicht (te Veenendaal) info@leerlingenvallei.nl (0318) 538 940
Gemeente
Lp Barneveld
Lp Nijkerk
Lp Wageningen
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Telefoon
14 0342 (netnummer niet
nodig) of (0342) 495 902
14033 (netnummer niet nodig)
of 06-25080544
(0317) 49 29 11

Email
leerplicht@barneveld.nl
leerplicht@nijkerk.eu
leerplicht@wageningen.nl

Bezoekadres
Raadhuisplein 2,
3771 ER Barneveld
Kolkstraat 27,
3861 AK Nijkerk
Olympiaplein 1,
6707 EN Wageningen

Protocol Leerplicht Regio Vallei

Verzuimkaart MBO
Leerplicht subregio Vallei (16-17 jaar)
Handleiding voor wettelijk en signaalverzuim
De verzuimkaart is een schematische weergave van de
afspraken tussen onderwijs, hulpverlening en gemeenten
over het melden van verzuim. Daarnaast zijn op hoofdlijnen de te ondernemen acties weergegeven van de school,
afdeling Leerplicht en de hulpverlening.
Het recht op onderwijs is een grondrecht voor alle kinderen
in Nederland. Kinderen hebben recht op onderwijs, zodat
ze zich kunnen ontwikkelen tot mondige, zelfstandige volwassenen, voldoende toegerust om een baan te vinden.
Alle kinderen blijven leerplichtig tot het einde van het
schooljaar waarin ze 16 worden. Daarna worden ze ‘kwalificatieplichtig’. Dit betekent dat jongeren zonder startkwalificatie tot hun achttiende naar school moeten. Een havo- of
vwo-diploma of een mbo-diploma vanaf niveau 2 is een
startkwalificatie. Een vmbo-diploma is dat niet.

Aan het recht op onderwijs zijn duidelijke plichten verbonden; voor ouders of verzorgers, scholen en de gemeente.
Zo is iedere ouder verplicht kinderen in te schrijven op een
school en toe te zien op schoolbezoek. Scholen hebben
een belangrijke (wettelijke) taak in het signaleren van verzuim.
De gemeente houdt toezicht op de naleving van de Leerplichtwet. Vroegtijdig signaleren is van groot belang om
verzuim te kunnen voorkomen of te beperken. Door de
leerplichtambtenaar tijdig te informeren kan samen worden
bepaald wat nodig is om het (mogelijk) verzuim op te heffen of te voorkomen.
De afdelingen leerplicht van de regio Vallei (Barneveld, Ede,
Veenendaal, Scherpenzeel, Renswoude, Rhenen, Nijkerk en
Wageningen) hebben in samenwerking met het onderwijs
en de hulpverlening de verzuimkaart opgesteld.

Wettelijk verzuim
Absoluut verzuim

Omschrijving

School

Leerplicht

Een leerling staat niet (meer)

• In- of uitschrijving binnen 5 dagen di-

• Bemiddelen/gesprek

ingeschreven op een school

gitaal melden aan de Dienst Uitvoering

• Proces verbaal opmaken

Onderwijs (DUO)
Relatief verzuim

Verzuim tot 16 uur van de
lestijd gedurende een periode
van 4 weken. (geen ziekte).
Bijv. veelvuldig te laat.
Verzuim van 16+ uur van de
lestijd gedurende een periode
van 4 weken. (geen ziekte)

• Aanmelden bij leerplichtspreekuur of
melden bij leerplichtambtenaar

• Start onderzoek > waarschuwen/
leerstraf HALT

• Ouders op de hoogte stellen van de
melding. (middels gesprek ouders?)
• Melden bij leerplichtambtenaar en
digitaal melden in DUO
• Ouders op de hoogte stellen van de
melding. (middels gesprek ouders?)

• Start onderzoek > ouders oproepen (evt. leerling ook, mits
12 jaar) voor een gesprek (kopie
uitnodiging naar school)

• Eventueel aanmelden ZAT
Luxe verzuim

Vrije dagen zonder toestemming van directeur of
leerplichtambtenaar.

• Melden bij leerplichtambtenaar en
digitaal melden in DUO

• Start onderzoek > Proces verbaal
opmaken

• Ouders op de hoogte stellen van de
melding. (middels gesprek ouders?)

Schorsing / verwijdering
Schorsing

Omschrijving

School

Bevoegd gezag van een school kan, volgens protocol

• In gesprek gaan met ouders (volgens protocol school)

van de betreffende school, een leerling schorsen,

• Schriftelijk melden aan ouders

voor een maximum periode van 5 dagen.

Langer dan 1 dag:
• Melden bij onderwijsinspectie

Verwijdering

Bevoegd gezag van een school kan, volgens protocol

• In gesprek gaan met ouders (volgens protocol school)

van de betreffende school, een leerling verwijderen

• Schriftelijk melden aan ouders en kind

als er sprake is van ernstige gedragsproblemen of in-

• Melden bij leerplichtambtenaar

dien de school de leerling onvoldoende begeleiding

• Melden bij onderwijsinspectie

kan bieden om hem de (basis)kennis bij te brengen.

• Passende school zoeken (binnen 8 weken)
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Te laat komen
Frequentie

School

3 x te laat op school (of naar

• In gesprek met ouders

Leerplicht

schoolprotocol)
4-9 x te laat op school

• In gesprek gaan met ouders en ouders op de
hoogte stellen van melding

• Eventueel waarschuwingsbrief naar ouders

• Melden bij leerplichtambtenaar voor preventief spreekuur
>9 x te laat op school

(kopie aan school)
• Melding opnemen in leerlingenadministratie

• In gesprek gaan met ouders en ouders op de
hoogte stellen van melding

• Ouders + leerling oproepen voor een gesprek
(kopie uitnodiging naar school)

• Melden bij leerplichtambtenaar, met daarbij
een verzuimoverzicht en achtergrondinformatie
Bij herhaling

• Preventief gesprek jongere

• Formele waarschuwing geven, eventueel met
verwijzing HALT of verwijzing zorg
• Afspraken terugkoppelen aan school

• In gesprek gaan met ouders en ouders op de
hoogte stellen van melding

• Ouders + leerling oproepen voor een gesprek
(kopie uitnodiging naar school)

• Melden bij leerplichtambtenaar, met daarbij
een verzuimoverzicht en achtergrondinformatie

• Verwijzing zorg geven of proces-verbaal
opmaken
• Afspraken terugkoppelen aan school

Ziekte
Frequentie

School

• Elke ziekmelding

• Contact opnemen met ou-

JGGD-JGZ/Leerplicht

ders en laten informeren over
aard van de ziekmelding
• >2 weken

• In gesprek gaan met ouders

• 5e ziekmelding in een

• Zo nodig aanmelden bij hulp-

schooljaar
• Leerling voldoet niet aan

verlening

• Hulpverlening neemt contact op met ouders/leerling en nodigt
eventueel uit voor een gesprek.
• Hulpverlening koppelt afspraken terug aan school + leerplicht

• Aanmelden ZAT

Bij niet verschijnen hulpverlening:

bovenstaande criteria maar

Bij niet verschijnen bij hulpver-

• Hulpverlening koppelt terug aan school

ziekmelding is reden tot zorg

lening:

• Leerplicht: indien nodig ouders/leerling oproepen voor een

• Melden bij leerplichtambtenaar
• Ouders op de hoogte stellen

gesprek
• Leerplicht: koppelt afspraken terug naar school
• Bij ongeoorloofd ziekteverzuim volgt de reguliere procedure

van melding bij leerplicht

Contactgegevens
Gemeente Ede, Veenendaal, Scherpenzeel, Renswoude en Rhenen
Centraal meldpunt leerplicht (te Veenendaal) info@leerlingenvallei.nl (0318) 538 940
Gemeente
Lp Barneveld
Lp Nijkerk
Lp Wageningen
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Telefoon
14 0342 (netnummer niet
nodig) of (0342) 495 902
14033 (netnummer niet nodig)
of 06-25080544
(0317) 49 29 11

Email
leerplicht@barneveld.nl
leerplicht@nijkerk.eu
leerplicht@wageningen.nl

Bezoekadres
Raadhuisplein 2,
3771 ER Barneveld
Kolkstraat 27,
3861 AK Nijkerk
Olympiaplein 1,
6707 EN Wageningen

Protocol Leerplicht Regio Vallei

Verzuimkaart RMC
RMC subregio Vallei (18-23 jaar)
Handleiding voor wettelijk en signaalverzuim
In aanvulling op de leerplichtwet regelt de RMC-wet het
registreren van niet-leerplichtige deelnemers tot 23 jaar
die nog geen startkwalificatie hebben behaald. Daarnaast
creëert de wet een regionale aanpak ter bestrijding van
voortijdig schoolverlaten. De Regionale Meld- en Coördinatiefuncties (RMC’s), hebben de taak het aantal jongeren
dat uitvalt of dreigt uit te vallen in beeld te brengen en te
houden. Bovendien hebben ze tot taak voortijdig schoolverlaters, indien het niet mogelijk blijkt een ander passend
traject te vinden, via trajectbegeleiding terug te leiden naar
het onderwijs, zodat alsnog een startkwalificatie kan worden behaald. (www.rmcnet.nl).
Een havo- of vwo-diploma of een mbo-diploma vanaf

niveau 2 is een startkwalificatie. Een vmbo-diploma is dat
niet. Aan het recht op onderwijs zijn duidelijke plichten
verbonden; voor leerlingen, ouders of verzorgers, scholen
en de gemeente.
De gemeente houdt toezicht op de naleving van de Leerplicht- en kwalificatiewet. Vroegtijdig signaleren en door de
leerplichtambtenaar MBO tijdig te informeren kan samen
worden bepaald wat nodig is om het (mogelijk) verzuim op
te heffen of te voorkomen.
De afdelingen leerplicht/RMC van de regio Vallei (Barneveld, Ede, Veenendaal, Scherpenzeel, Renswoude, Rhenen,
Nijkerk en Wageningen) hebben in samenwerking met het
onderwijs en de hulpverlening de verzuimkaart opgesteld.

Wettelijk verzuim
Absoluut verzuim

Omschrijving

School

Leerplicht/RMC

Een leerling staat niet (meer) inge-

• In- of uitschrijving binnen 7

• Start onderzoek

schreven op een school

dagen digitaal melden aan de
Dienst Uitvoering Onderwijs
(DUO)

Relatief verzuim

Verzuim tot 16 uur van de lestijd

• Aanmelden bij preventief spreek-

gedurende een periode van 4 we-

uur of melden bij leerplichtamb-

ken. (geen ziekte). Bijv. veelvuldig

tenaar.

te laat.

• In gesprek met leerling (en evt

Verzuim van 16+ uur van de lestijd

• Melden bij leerplichtambtenaar

• Start onderzoek > leerling oproepen

ouders)
gedurende een periode van 4 weken. (geen ziekte)

en digitaal melden in DUO

• Start onderzoek > Leerling (en
ouder) oproepen en evt. door-

• Ouders op de hoogte stellen van

verwijzen

de melding. (middels gesprek
ouders?)
• Eventueel aanmelden ZAT

Ziekte
Frequentie

School

Leerplicht

•>2 weken

Aanmelding ZAT

Hulpverlening koppelt afspraken of niet

5e ziekmelding in een schooljaar

In gesprek gaan met leerling (en ouders)

verschijnen terug aan school + leerplicht

Leerling voldoet niet aan bovenstaande

Zo nodig aanmelden bij schoolarts, hulp-

RMC: indien nodig ouders/leerling oproe-

criteria maar ziekmelding is reden tot zorg

verlening of melden bij leerplichtambte-

pen voor een gesprek

naar

Bij ongeoorloofd ziekteverzuim volgt de
reguliere procedure
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Te laat komen
Frequentie

School

3 x te laat op school (of

In gesprek met leerling

Leerplicht

naar schoolprotocol)
> 4 x te laat op school

Melden bij leerplichtambtenaar, met daarbij een

Leerling oproepen voor een gesprek (kopie uitnodi-

verzuimoverzicht en achtergrondinformatie

ging naar school)
Formele waarschuwing geven, eventueel met verwijzing HALT of verwijzing zorg
Afspraken terugkoppelen aan school

Contactgegevens
Gemeente Ede, Veenendaal, Scherpenzeel, Renswoude en Rhenen
Centraal meldpunt leerplicht (te Veenendaal) info@leerlingenvallei.nl (0318) 538 940
Gemeente
Lp Barneveld
Lp Nijkerk
Lp Wageningen
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Telefoon
14 0342 (netnummer niet
nodig) of (0342) 495 902
14033 (netnummer niet nodig)
of 06-25080544
(0317) 49 29 11

Email
leerplicht@barneveld.nl
leerplicht@nijkerk.eu
leerplicht@wageningen.nl

Bezoekadres
Raadhuisplein 2,
3771 ER Barneveld
Kolkstraat 27,
3861 AK Nijkerk
Olympiaplein 1,
6707 EN Wageningen
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Informatie schoolverzuim
GGD Gelderland-midden en Utrecht
Schoolverzuim
Schoolverzuim is nog altijd een veelvoorkomend probleem
in het voortgezet onderwijs. Het is niet altijd duidelijk wanneer het om geoorloofd of ongeoorloofd verzuim gaat.
Vooral wanneer een leerling verzuimt door ‘ziekte’, kan
het lastig zijn de precieze reden te achterhalen. Vaak blijkt
sprake te zijn van een andere oorzaak, bijvoorbeeld spijbelproblematiek. Maar achter spijbelen gaan vaak weer andere
problemen schuil, zoals pesten, problemen thuis, leerproblemen, psychische klachten. Deze problematiek wordt
helaas dikwijls te laat ontdekt, waardoor de problemen
eerder toe dan afnemen. Natuurlijk zijn er ook leerlingen
die ‘echt’ ziek zijn.

Snelle inschatting van belang
Een juiste en snelle inschatting van de problematiek is voor
beide categorieën leerlingen van groot belang. Voor de
school is het vaak moeilijk in te schatten of de aard van
de gemelde ziekte het verzuim rechtvaardigt. Ook kan het
moeilijk zijn te beoordelen in hoeverre een leerling‘echt’
ziek is. Hierdoor levert ziekteverzuim soms een ongemakkelijke situatie op voor leerlingen, school en ouders.

Aanpak schoolverzuim

bleem heeft dat om een oplossing vraagt. Die oplossing kan
op sociaal-medisch, maar ook op andere terreinen liggen.
Het op de juiste manier aanpakken van ziekteverzuim
vereist daarom goede samenwerking en afstemming tussen
scholen, leerplichtambtenaar en jeugdgezondheidszorg.
Het gaat hier altijd om een gezamenlijke aanpak van het
probleem. In een aantal gemeenten is er gestart met een
protocol om overmatig schoolverzuim terug te dringen.

Zieke kinderen en onderwijs
Ook voor chronisch of langdurig zieke kinderen is het belangrijk dat zij goed onderwijs krijgen. Hierover kunt u overleggen met de jeugdarts of-verpleegkundige, bijvoorbeeld
over eventuele aanpassingen in het klaslokaal. Zij kunnen
ook overleggen met de behandelend specialist.

Meer informatie
Meer informatie kunt u vinden in de bijlagenbundel.
‘Bijlage 1: GGd Regio-Midden maakt vooralsnog gebruik
van de methodiek Mazl. Zij zijn bezig met een vernieuwd
protocol school ziekteverzuim. Dit zal najaar 2015 klaar
zijn.
Bijlage 2: Protocol Ziekteverzuimbegeleiding VO GGD
Utrecht

Uitgangspunt bij de aanpak van schoolverzuim moet zijn
dat elke leerling die meer dan normaal verzuimt, een pro-
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Strafoplegging
Onderstaande strafvorderingen komen uit “Richtlijn voor strafvordering strafrechtelijke aanpak schoolverzuim
(2013R015)”, wetsbepalingen art. 26 en 27 Leerplichtwet 1969 van het Openbaar Ministerie. ¹
Om het luxeverzuim krachtiger te bestrijden zijn de boetebedragen verhoogd. Om de verhoudingen in deze richtlijn
te waarborgen zijn daardoor ook de boetebedragen voor
absoluut en signaalverzuim naar boven aangepast.

Absoluut verzuim
(art. 2, lid 1 jo. art. 26 Leerplichtwet 1969)
Als een leerling niet ingeschreven wordt bij een school
of andere onderwijsinstelling kan er een geldboete vanaf
€750,- en/of een (voorwaardelijke) hechtenis worden opgelegd.

Luxe- en relatief verzuim
( art. 2 lid 1 jo. art. 26 Leerplichtwet 1969)
Luxeverzuim
Als een leerling ongeoorloofd afwezig is in verband met
vakantie of familiebezoek kan er een geldboete vanaf
€100,- per dag worden opgelegd, tot een maximum van
€1800,- voor twee weken. In heel ernstige gevallen kan er
een (voorwaardelijke)hechtenis worden opgelegd.
Signaalverzuim
Voor beginnend verzuim, tot maximaal 10 dagen kan er een
Halt-afdoening ² aan de jongere worden opgelegd.
Voor verder signaal verzuim kan er een geldboete vanaf
€250,- en/of (voorwaardelijke) hechtenis worden opgelegd
aan de ouders.
Aan de jongere kan een werk- ³ of leerstraf ⁴ tot maximaal
80 uur, geldboete, maatregel hulp en steun voor 6 maanden of begeleiding door jeugdreclassering worden opgelegd.

¹

Richtlijn voor strafvordering strafrechtelijke aanpak schoolverzuim (2013R015), 2013, https://www.om.nl/onderwerpen/
schoolverzuim/@86263/richtlijn-11/

²

Halt-afdoening: Lichte werk- of leerstraf voor minderjarigen,
uitgevoerd door zogenaamde HALT- bureaus

³

Werkstraf: Taakstraf. Officieel: onbetaalde arbeid ten algemenen
nutte

⁴

Leerstraf: Straf waarvan de bedoeling is dat de veroordeelde er
ook iets van opsteekt. Bijvoorbeeld een cursus sociale vaardigheden
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Literatuur
• Leerplichtwet 1969 - http://wetten.overheid.nl/BWBR0002628/geldigheidsdatum_11-05-2015
• Handleiding strafrechtelijke aanpak schoolverzuim - oktober 2012/geldigheidsduur sept 2016
• Aanwijzing strafrechtelijke aanpak schoolverzuim - https://www.om.nl/onderwerpen/schoolverzuim/
• Richtlijn voor strafvordering strafrechtelijke aanpak schoolverzuim -https://www.om.nl/onderwerpen/schoolverzuim/
• De Vereniging Ingrado - http://www.ingrado.nl/
• Leerplicht.net - http://www.leerplicht.net/
• Protocol ziekteverzuim GGD regio Utrecht http://www.ggdru.nl/schoolkracht/interventies/protocol-ziekteverzuim-vo-nov-2014.pdf
• Rijksoverheid - https://www.rijksoverheid.nl/themas/onderwijs-en-wetenschap
• www.onderwijsjeugd.nl - De verbinding passend onderwijs en zorg voor jeugd - in opdracht van PO-, VO-raad en VNG,
mogelijk gemaakt door Ministeries van OCW en VWS

Voorbeeldprotocollen
• Protocol Schoolverzuim - juli 2007 -Bureau Leerplicht en voortijdig schoolverlaten Dordrecht
• Werkplan handhaving Kwalificatieplicht RMC Regio Vallei - 2013-2015 - Meldpunt Kwalificatieplicht Ede
• Brochure Iedereen naar school, Informatie over Leerplicht - oktober 2007 - Gemeente Ede
• Verzuimkaart Enschede - Gemeente Enschede
• Brochure Algemene informatie over leerplicht - Gemeente Leusden
• Verzuimprotocol voor het vo - oktober 2010 - gemeente Den Haag
• Stappenplan - Gemeente Breda
• Brochure beoordeling aanvragen extra vrije dagen - Gemeente Rhenen
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Formulieren
1. Formulier ‘aanvraag vrijstelling van geregeld schoolbezoek’
artikel 11 onder f of artikel 11 onder g, van de Leerplichtwet 1969
2. Formulier ‘aanvraag vrijstelling inschrijving’
artikel 5 onder a, b of c en artikel 5a, van de Leerplichtwet 1969
3. Kennisgeving vermoedelijk ongeoorloofd verzuim
artikel 21 van de Leerplichtwet 1969
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Formulier ‘aanvraag vrijstelling van geregeld schoolbezoek’
artikel 11f en g, van de Leerplichtwet 1969
Aan de directeur

Te:

van:

Gegevens van de aanvrager (ouders/verzorgers)
Achternaam:

Voorletters:

Adres:
Postcode:

Plaats:

Telefoonnummer:
Email adres:

Gegevens van de leerling(en)
Achternaam:

Voorletters:

Roepnaam:

Geboortedatum:

Groep/leerjaar:
Achternaam:

Voorletters:

Roepnaam:

Geboortedatum:

Groep/leerjaar:
Achternaam:

Voorletters:

Roepnaam:

Geboortedatum:

Groep/leerjaar:

Gegevens van de aangevraagde vrijstelling
Periode:

t/m

Reden (eventueel toelichten in een bijlage):

Gegevens van kinderen die een andere school bezoeken
Achternaam:

Voorletters:

Roepnaam:

Geboortedatum:

Groep/leerjaar:
Achternaam:

Voorletters:

Roepnaam:

Geboortedatum:

Groep/leerjaar:

Ondertekening
Datum:

Handtekening:

Dit formulier zo mogelijk 8 weken tevoren indienen bij de directeur van de school.

Formulier ‘aanvraag vrijstelling inschrijving’
artikel 5 onder a, b of c, artikel 5a en 15, van de Leerplichtwet 1969
Gegevens van de aanvrager (ouders/verzorgers)
Achternaam:

Voorletters:

Adres:
Postcode:

Plaats:

Telefoonnummer:
Email adres:

Gegevens van de leerling
Achternaam:

Voorletters:

Roepnaam:

Geboortedatum:

Groep/leerjaar:

Artikel waarop aanvraag vrijstelling is gebaseerd
Artikel 5 onder a: vrijstelling op lichamelijke of psychische gronden.

Artikel 5 onder b: vrijstelling op basis van bezwaar tegen richting van het onderwijs.

Artikel 5 onder c: vrijstelling indien onderwijs in het buitenland wordt gevolgd.

Artikel 5a: Vrijstelling als bedoeld in ‘Besluit vrijstelling leerplicht trekkende bevolking’.

Artikel 15: vrijstelling indien er wordt aangetoond dat de jongere op andere wijze voldoende onderwijs geniet.

Ondertekening:
Datum:

Handtekening:

Bij te voegen stukken
Artikel 5 onder a: onderzoeksverslag van een onafhankelijk arts of psycholoog
Artikel 5 onder b: verklaring van de ouders/verzorgers
Artikel 5 onder c: verklaring van de school in het buitenland
Artikel 5a: verklaring ‘trekkend bestaan’
Artikel 15: inschrijving/verklaring van de instelling waar onderwijs genoten wordt

Kennisgeving vermoedelijk ongeoorloofd verzuim
artikel 21 van de Leerplichtwet 1969
Aan de burgemeester en wethouders c.q. de leerplichtambtenaar.

Gegevens school
Naam school:
Adres school:
Contactpersoon:
Telefoonnummer:
Email adres:

Gegevens van de leerling(en)
Achternaam:

Voorletters:

Roepnaam:

Geboortedatum:

Groep/leerjaar:
Adres:

Verzuimdata
Periode:

t/m

Periode:

t/m

Periode:

t/m

Reden (als bekend):

Deze melding wordt gedaan:
ter kennisgeving

met verzoek aan de leerplichtambtenaar om een onderzoek te starten.

Is er contact met hulpverlening:

ja / nee

Zo ja, met welke en wie is de contactpersoon:
Eventuele opmerkingen schoolleiding

Datum:
Naam directeur:

Handtekening:

