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Acties scholen

• Verzuim adequaat registreren;

• Ervoor zorgen dat het verzuimprotocol bij ouders en 

leerlingen bekend is;

• Verzuimafspraken en regels nakomen;

• Betrokkenen via de schoolgids op de hoogte brengen 

van de geldende procedures (o.a. inbrengen in ZAT);

• Een goed functionerende ondersteuningsstructuur 

hebben;

• Verzuim melden bij leerplicht binnen gestelde termij-

nen;

• Aaneengesloten lesroosters nastreven;

• Een aansprekend lesaanbod bieden.

Acties scholen en/of leerplicht**:

• Samenwerkingsverbanden actief informeren over 

thuiszitters’

• Actieve doorverwijzing naar de GGD bij zorgwekkend 

ziekteverzuim;

• Actieve doorverwijzing naar de verslavingszorg;

• Actieve doorverwijzing naar lokale zorgstructuur 

(CJG en/of wijkteams;

• Actieve doorverwijzing naar andere hulpverlening;

• Registratie verwijsindex en zorgmonitor;

• Melding Algemeen Meldpunt Kindermishandeling.

Acties leerplicht (na melding school 
wordt binnen een week actie opge-
start):

• Behandeling verzuimmeldingen;

• Behandeling vrijstellingsaanvragen;

• Waarschuwen (schrist elijk);

• Verwijzen HALT-taak en/of leerstraf (12 jaar en 

 ouder);

• Opmaken van een proces verbaal;

• Onderhouden contacten ketenpartners;

• Adviseren instanties betrokken bij jeugdhulp en 

 veiligheid.

Acties scholen en/of 
Leerplicht/RMC

Samenwerkingsverbanden primair & 
voortgezet onderwijs’

• Scholen en leerplicht actief bevragen over thuiszit-

ters;

• Verzuimprotocol en verzuimkaart actief en blijvend 

onder de aandacht brengen van schoolbesturen en 

scholen;

• In ondersteuningsplan verwijzen naar verzuimpro-

tocol en verzuimkaart.

Verlof buiten de school vakanties

Soms vragen ouders/verzorgers voor hun kind verlof 

buiten de schoolvakanties aan. Bijvoorbeeld bij een 

jubileum (of andere gewichtige omstandigheden), 

plichten voortvloeiend uit godsdienst, levensover-

tuiging of vakantie. In dergelijke gevallen moet 

ruim van tevoren een schrist elijk verzoek door de 
ouders worden ingediend bij de directeur van de 

school. De directeur van de school of (in bepaalde 

gevallen) de leerplichtambtenaar beslist vervolgens 

over dit verzoek.  De afwijzing of toekenning dient 

altijd schrist elijk te gebeuren. Er is altijd de mo-

gelijkheid van een bezwaarprocedure op de afwij-

zing (of toekenning). Voor dit soort verlof zijn in de 

Leerplichtwet regels vastgelegd, die in het Regionaal 

Verzuimprotocol Achterhoek nader toegelicht zijn.

** Het voortgezet onderwijs meldt verzuim via het Ver-

zuimloket van DUO. Het primair en speciaal onderwijs 

melden verzuim rechtstreeks bij leerplicht in de woonge-

meente van de leerling.
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Aard & omvang 
van het ongeoor-
loofd verzuim

Iedere keer dat een leerling te 
laat komt of een uur verzuimt.

Vier keer te laat of vier uur 
verzuim. 

Acht keer te laat of  acht uur 
verzuim.

Twaalf keer te laat of meer dan 
9 uur verzuim binnen 4 school-
weken. 

Zestien keer te laat of 
zestien uur verzuim binnen 4 
schoolweken.

Twintig keer te laat of 20 uur of 
meer verzuim in één schooljaar.

30 dagen aaneengesloten ver-
zuim met onbekende of ongeldige 
reden.

Uitschrijving jongeren (18 of 
ouder) zonder startkwalifi catie 
zonder inschrijving vervolgon-
derwijs.

School
Interventies

• Registreert & Passende pedago-
gische maatregel of sanctie.

• Informeert ouders. 

• Nodigt ouders en leerling uit 
voor gesprek op school; • legt 
afspraken schrist elijk vast; 
• waarschuwt voor inschakelen 
leerplicht bij herhaling.

• Meldt verzuim bij leerplicht**;
• school informeert ouders schrif-
telijk over melding.

• Meldt verzuim bij leerplicht** 
(wettelijk verplicht); • school 
 informeert ouders over melding.

Meldt verzuim bij leerplicht**
(wettelijk verplicht); • school 
 informeert ouders over melding.

• Meldt verzuim bij leerplicht** 
(wettelijk verplicht); • school 
 informeert ouders over melding.

• Uitschrijving melden via DUO.

Leerplicht-
ambtenaar
Interventies

Krijgt melding via  verzuimloket 
of rechtstreeks van het primair 
en speciaal onderwijs’; • neemt 
contact op met school. Vult 
dossier aan; • Nodigt ouders en 
leerling uit voor gesprek; • start 
leerplichttraject. 

Krijgt melding via  verzuimloket 
of rechtstreeks van het primair 
en speciaal onderwijs; • vervolgt 
gestarte leerplicht traject; • han-
delt conform voorschrist en.

Handelen als bij punt vijf.

Leerplicht meldt leerling met 
verzuimverleden bij RMC.

RMC start begeleiding en neemt 
zo nodig contact op met school.

Wat zijn de afspraken? 
Reden afwezigheid

Spijbelen: • betrest  hele uren of dagen; • reden onbe-
kend of niet legitiem; • reden achteraf gemeld.

Te laat komen: • bij aanvang van de les; • reden onbe-
kend of niet legitiem.

Te laat komen: • reden bekend en legitiem.

Vrije dag(en): • zonder toestemming directeur of leer-
plichtambtenaar (= luxe verzuim).

Bezoek (huis)arts, specialist en dergelijke: • niet con-
form geldende afspraken gemeld.

Bezoek (huis)arts, specialist en dergelijke: • conform 
geldende regels gemeld.

Ziekte niet gemeld conform geldende afspraken: • niet 
tijdig gemeld; • niet gemeld door ouders/verzorgers.

Schorsing (maximaal vijf schooldagen).

Ziekte gemeld conform geldende afspraken: • zoals 
vermeld in de schoolgids; • in ieder geval op dezelfde 
dag door ouder/verzorger; • bij hervatten onderwijs 
schrist elijke verklaring door ouders/verzorgers afge-
geven.

Langdurig ziekteverzuim (meer dan 2 weken).

 

Vrijstelling i.v.m. begrafenis, bruilost , jubileum of 
religieuze feestdag: • verlof bij directie aangevraagd 
conform op school geldende afspraak.

Vrijstelling i.v.m. gewichtige omstandigheden (minder 
dan 10 schooldagen): • het besluit hieromtrent ligt bij 
de directeur.

Registreren en melden als

Ongeoorloofd relatief verzuim.

Ongeoorloofd relatief verzuim.

Geoorloofd verzuim.

Ongeoorloofd relatief verzuim.

Ongeoorloofd relatief verzuim.

Geoorloofd verzuim.

Ongeoorloofd relatief verzuim.

Schorsing: meld bij de leerplichtambtenaar; neem 
contact op met de inspectie.

Ziekteverzuim wordt als zorgwekkend gezien als een 
leerling twee weken aaneengesloten ziek is of zich 
vier keer (of meer) in een schooljaar ziek meldt.
1. De school voert gesprekken met de verzuimende 
leerling en ouders. 
2. School-/Jeugdarts van GGD wordt – zo nodig - 
door de school ingeschakeld , om te bepalen of een 
leerling in staat  is onderwijs te volgen. De school 
informeert leerplicht over deze verwijzing. 
3. Indien een leerling door de school-/jeugdarts in 
staat wordt geacht de school geheel of gedeeltelijk 
te bezoeken en als de leerling dat vervolgens niet 
doet, schakelt de school leerplicht in.  
4. Leerplicht onderneemt de nodige acties, die tot 
hervatting van het schoolbezoek moeten leiden.

Ziekte: school stelt een huiswerk- en/of inhaal-
plan op en adviseert indien nodig over alternatieve 
 onderwijsmogelijkheden.

Geoorloofd verzuim.

Geoorloofd verzuim.

Wat zegt de wet?


