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Onze	naam	is	verbonden	aan	de	apostel	Andreas.	Andreas,	de	broer	van	Petrus,	was	een	visserman.	De	boot	staat	hiervoor	

symbool	in	ons	logo.	
Stichting	Andreas	College	voor	Christelijk	Voortgezet	Onderwijs	te	Katwijk	e.o.	is	opgericht	op	26	november	2015	en	is	
gevestigd	in	de	gemeente	Katwijk.	De	stichting	heeft	ten	doel	de	bevordering	van	het	Protestants	Christelijk	voortgezet	
onderwijs.	
	
	
	



Onder	deze	stichting	vallen	drie	scholen:	
	

• Limes	(praktijkonderwijs)	

	
 
Limes	(Latijn	voor	‘grens’)	is	de	aanduiding	van	de	grens	van	het	toenmalige	Romeinse	Rijk.	Die	grens	liep	van	
Katwijk	langs	de	Rijn	en	Donau	naar	de	Zwarte	Zee.	De	limes	werd	gevormd	door	een	gordel	van	
verdedigingstorens	en	uiterst	praktisch	ingerichte	kampen.		
De	grenspoort	staat	hiervoor	symbool	in	ons	logo.	
	
	
	

• Vakcollege	Rijnmond	(vmbo	basis-,	kader-	en	gemengde	leerweg)	
	

 
 
Rijnmond	is	letterlijk	afgeleid	van	de	monding	van	de	rivier	de	Rijn.	Het	zoete	water	gaat	over	in	zout	water	door	
de	sluis	in	de	Watering	in	Katwijk.	De	sluis	staat	voor	de	overgang	van	kind	naar	jongvolwassene.	De	sluis	staat	
daarnaast	ook	voor	vakmanschap	en	techniek.		
De	sluis	staat	hiervoor	symbool	in	ons	logo.	
 
 
 

• Pieter	Groen	(vwo,	havo	en	mavo)	
 

 
 
Pieter	Willemsz	Groen	werd	in	1808	in	Katwijk	geboren.	Hij	leed	schipbreuk	voor	het	eiland	Tristan	da	Cunha	en	
besloot	er	te	blijven	wonen.	Later	werd	hij	gouverneur	van	het	eiland.	Men	noemde	hem	de	“ongekroonde	
koning	van	Tristan	da	Cunha”.		
De	kroon	als	teken	voor	leiderschap	staat	hiervoor	symbool	in	ons	logo.	
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Het	verzuimprotocol	 
Dit	stappenplan	beschrijft	de	handelingen	die	aanbevolen	worden	dagelijks,	wekelijks	en	maandelijks	te	doen,	om	
zo	het	verzuimbeleid	goed	uit	te	kunnen	voeren.		
		
Verzuimfunctionaris		



De	verzuimfunctionaris	is	de	persoon	die	alle	taken	met	betrekking	tot	de	verzuimmelding	en	de	verwerking	
ervan	uitvoert.	Op	iedere	school	kan	dit	een	andere	persoon	zijn	zoals	de	conciërge,	de	leerkracht,	de	
administratief	medewerker,	etc.			
		
Dagelijks		
		
Stap	1	Het	melden	van	verzuim	door	de	ouders/verzorgers		
De	ouders/verzorgers	melden	aan	de	verzuimfunctionaris	vóór	08.30	uur	de	afwezigheid	van	hun	kind,	met	
opgaaf	van	de	reden	van	verzuim.			
		
Stap	2	De	registratie	van	het	verzuim			
Elke	leerkracht	neemt	aan	het	begin	van	de	les	de	aanwezigheid	van	de	leerlingen	door	en	registreert	dit	in	SOM.	
De	verzuimfunctionaris	controleert	of	het	verzuim	gemeld	is	(al	dan	niet	met	reden),	dan	wel	of	er	sprake	is	van	
niet	gemeld	verzuim.		
		
Stap	3	Onderzoek	van	het	verzuim		
Op	grond	van	de	registratie	heeft	de	verzuimfunctionaris	nu	inzicht	in	het	verzuim.		
Hij/zij	selecteert	het	verzuim	op	geoorloofd	en	ongeoorloofd.	Bij	twijfel	is	overleg	met	de	directie	noodzakelijk.	
•	In	het	geval	van	niet	gemeld	verzuim	wordt	er	vanuit	de	school	z.s.m.	door	de	verzuimfunctionaris	contact	
gezocht	met	de	ouders/verzorgers	en	wordt	gevraagd	naar	de	reden	van	het	verzuim.		
•	Indien	het	niet	lukt	om	telefonisch	contact	te	krijgen,	verstuurt	de	verzuimfunctionaris	een	standaardmail	naar	
de	ouders/verzorgers.			
•	Wanneer	hier	niet	op	gereageerd	wordt	of	wanneer	er	sprake	is	van	zorgwekkend	verzuim,	kan	een	huisbezoek	
worden	afgelegd	of	kan	de	wijkagent	op	de	hoogte	worden	gesteld.		
		
Stap	4	Vervolgactie	op	verschillende	vormen	van	verzuim		
Alle	verzuim	is	geregistreerd	als	geoorloofd	of	ongeoorloofd.		Bij	ongeoorloofd	verzuim	wordt	als	volgt	gehandeld:		
		
Te	laat	komen		
De	school	stelt	zelf	regels	op	om	het	te	laat	komen	tegen	te	gaan.	Indien	deze	maatregelen	niet	werken,	wordt	
het	te	laat	komen	bij	leerplicht	gemeld.		
		
Incidenteel	ongeoorloofd	verzuim			
Er	volgt	een	schriftelijke	waarschuwing	aan	ouders/verzorgers	door	de	verzuimfunctionaris.			
		
Structureel	ongeoorloofd	verzuim		
De	school	heeft	een	gesprek	met	de	ouders/verzorgers.	School	is	verplicht	een	verzuimmelding	binnen	5	
werkdagen	bij	leerplicht	te	doen,	als	het	gaat	om	verzuim	van	16	uur	in	een	periode	van	4	weken.		
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Zorgwekkend	verzuim	(zowel	geoorloofd	als	ongeoorloofd)			
•	De	verzuimfunctionaris	neemt	contact	op	met	de	coördinatoren	onderwijsondersteuning	en/of	de	directie.			
•	Dit	kan	leiden	tot	direct	inschakelen	van	de	intern	begeleider,	schoolmaatschappelijk	werker	schoolarts	of	
wijkagent.	De	ouders/verzorgers	worden	hiervan	op	de	hoogte	gesteld.		
•	De	coördinator	onderwijsondersteuning	bespreekt	het	verzuim	in	het	overleg	met	de	betreffende	
adjunct/teamleider.	
•	Wanneer	een	leerling	16	uur	in	een	periode	van	4	weken	verzuimt,	moet	een	verzuimmelding	bij	de	
leerplichtambtenaar	gedaan	worden	binnen	5	werkdagen.		
•	De	school	kan	in	het	geval	van	zorgwekkend	verzuim	onmiddellijk	de	leerplichtambtenaar	inschakelen,	dus	óók	
als	de	wettelijke	termijn	van	16	uur	in	4	weken	nog	niet	bereikt	is.			
		
Stap	5	Actie	door	de	leerplichtambtenaar		



Als	een	verzuimmelding	bij	de	leerplichtambtenaar	binnen	is,	neemt	hij/zij	contact	op	met	de	school	en	overlegt	
of,	en	zo	ja	welke	actie	er	ondernomen	gaat	worden.	Welke	acties	een	leerplichtambtenaar	kan	ondernemen,	
staat	beschreven	ónder	het	kopje	‘Acties	van	de	leerplichtambtenaar’.		
		
Wekelijks			
		
Stap	1		Elke	week	wordt	door	de	verzuimfunctionaris/coördinator	onderwijsondersteuning	vanuit	Cum	Laude	een	
weekoverzicht	gemaakt.	In	dit	overzicht	wordt	aangegeven:		
•	de	frequentie	van	het	verzuim	per	leerling	(uren,	dagdelen,	dagen)	per	verzuimgeval;		
•	de	reden	van	het	verzuim;		
•	de	actie,	die	is	ondernomen.		
Doel	hiervan	is	controleren	of	de	verzuimduur	van	16	uur	in	de	afgelopen	4	weken	al	bereikt	is.	In	dit	geval	moet	
het	verzuim	bij	leerplicht	gemeld	worden.			
		
Stap	2		Het	weekoverzicht	wordt	met	de	directie,	interne	begeleider	of	mentor	besproken.	Deze	bespreking	kan	
leiden	tot	de	volgende	acties:		
•	De	school	neemt	contact	op	met	de	ouders/verzorgers;		
•	De	school	meldt,	wanneer	de	wettelijk	termijn	van	16	uur	in	4	werken	bereikt	is	of	is	er	spraken	van	zorgelijke	
situatie,	het	verzuim	bij	de	leerplichtambtenaar	en	onderhoudt	het	contact	met	de	leerplichtambtenaar;		
•	De	school	bespreekt	het	verzuim	intern	en	schakelt	indien	nodig	hulpverleningsinstanties	in	(GGD,	Bureau	
Jeugdzorg	enz.).		
		
	
Maandelijks		
		
Stap	1		
De	verzuimfunctionaris	of	de	coördinator	onderwijsondersteuning	maakt	een	maandoverzicht	van	het	totale	
verzuim	met	als	doel:		
•	inzicht	in	het	verzuim;		
•	effectmeting	van	het	gevoerde	verzuimbeleid;		
•	overzicht	over	een	langere	termijn	per	leerling,	per	klas	en	over	de	hele	school;		
•	vergelijkend	onderzoek,	bijvoorbeeld	tussen	klassen.		
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Dit	overzicht	wordt	gemaakt	per	verzuimende	leerling,	per	klas	en	voor	de	hele	school.		
In	het	overzicht	wordt	aangegeven:		
•	het	aantal	leerlingen	dat	verzuimde,	onderverdeeld	naar	geoorloofd	schoolverzuim	(verder	onderverdeeld	in	
ziekte	en	overig	geoorloofd	verzuim)	en	ongeoorloofd	schoolverzuim;		
•	het	aantal	uren/	dagdelen	dat	die	maand	verzuimd	is.		
		
Stap	2		
Daarnaast	maakt	de	coördinator	onderwijsondersteuning	een	overzicht	van:		
•	het	aantal	verwijzingen	naar	de	leerplichtambtenaar;		
•	het	aantal	verwijzingen	naar	instanties	(bijvoorbeeld	GGD	enz.);		
•	het	aantal	gevallen	dat	door	de	school	zelf	is	behandeld.		
		
Ziekte		
Een	leerling	kan	ziek	zijn	vanaf	het	begin	van	de	schooldag	of	ziek	worden	gedurende	de	dag.	Wanneer	een	
leerling	aan	het	begin	van	de	dag	ziek	is,	geven	de	ouders/verzorgers	dit	door	aan	school.	Dit	gebeurt	door	te	
bellen	met	of	te	mailen	via	het	ouderportaal	in	SOM	naar	de	verzuimfunctionaris	vóór	08.30	uur.	
•	De	verzuimfunctionaris	registreert	de	aard	van	de	ziekte.		



•	De	verzuimfunctionaris	stelt	vast	wanneer	weer	contact	met	de	ouders/verzorgers	zal	worden	opgenomen.	Dit	
wordt	genoteerd	in	de	agenda	of	door	de	mentor	in	de	gaten	gehouden.		
•	Bij	overschrijding	van	de	vastgelegde	termijn	wordt	door	de	verzuimfunctionaris	opnieuw	contact	opgenomen	
met	de	ouder/verzorgers.	
•	Een	nieuwe	termijn	wordt	vastgesteld,	of	afgesproken	wordt	wanneer	de	leerling	weer	op	school	komt.		
•	Als	de	leerling	weer	naar	school	komt	neemt	hij/zij	een	briefje	van	ouders/verzorgers	mee	waarop	staat	dat	
leerling	weer	beter	is	en	in	welke	periode	hij/zij	ziek	was.		
•	De	registratie	wordt	afgesloten	door	de	verzuimfunctionaris.		
		
In	de	volgende	gevallen	overlegt	de	school	met	de	jeugdverpleegkundige	en	wordt	besproken	of	een	melding	bij	
Leerplicht	moet	worden	gedaan.		
•	Bij	twijfelachtig	ziekteverzuim;	
•	Bij	langdurig	ziekteverzuim:	verzuim	van	meer	dan	twee	weken;	
•	Bij	zorgwekkend	ziekteverzuim:	leerling	is	meerdere	keren	in	een	schooljaar	langer	dan	16	uur	ziek	is.		
		
	
Religieuze	feestdagen		
De	aard	van	sommige	religieuze	feestdagen	sluit	schoolbezoek	uit,	omdat	de	viering	ervan	wordt	beschouwd	als	
vervulling	van	de	plichten	die	bij	de	godsdienst	horen.		Voor	religieuze	feestdagen	geldt	dat	leerlingen	thuis	
mogen	blijven	voor	de	viering	ervan.		
Dit	verlof	moet	minimaal	veertien	dagen	van	te	voren	bij	de	directie	van	de	school	worden	gemeld.			
		
Voorbeelden	van	religieuze	feestdagen	zijn:		
•	Voor	Moslims:	het	Offerfeest	en	het	Suikerfeest;		
•	Voor	Hindoes:	het	Divalfeest	en	het	Holyfeest;		
•	Voor	Joden:	het	Joods	Nieuwjaar,	de	Grote	Verzoendag,	het	Loofhuttenfeest.		
Op	een	aantal	christelijke	feestdagen	heeft	iedere	leerling	in	Nederland	vrij	van	school.		
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Extra	verlof		
Voor	de	toestemming	om	extra	verlof	geldt	het	volgende:		
•	Tot	en	met	10	dagen	beslist	de	directeur	van	de	school	of	er	toestemming	gegeven	wordt;	Zie	link	OCW	
(Beleidsregel	EV	OCW)		
•	Aanvragen	van	meer	dan	10	dagen,	worden	naar	de	leerplichtambtenaar	doorgestuurd.			
		
Extra	verlof	mag	alleen	worden	toegekend	als	er	sprake	is	van	gewichtige	omstandigheden	of	aard	van	het	beroep	
van	(één	van)	de	ouders/verzorgers.		
		
Gewichtige	omstandigheden			
Er	kan	sprake	zijn	van	‘andere	gewichtige	omstandigheden’.	Dit	is	het	geval	bij:		
•	Voor	verhuizing:	maximaal	1	schooldag;			
•	Voor	het	voldoen	aan	wettelijke	verplichtingen,	voor	zover	dit	niet	buiten	de	lesuren	kan	geschieden:	maximaal	
10	schooldagen;		
•	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	schooldag,	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	schooldagen.		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;		
		
Als	het	noodzakelijk	is	om	naar	het	buitenland	te	gaan,	dan	zijn	ouders/verzorgers	verplicht	deze	noodzaak	aan	te	
tonen.	Er	wordt	bovendien	alleen	toestemming	verleend	voor	de	kortst	mogelijke	periode.	Wanneer	een	leerling	
zonder	overleg	moet	vertrekken	vanwege	een	ernstige	situatie,	moet	achteraf	toestemming	van	de	directeur	
gevraagd	worden	en	gezorgd	worden	voor	bewijsstukken	(officiële	verklaringen,	tickets).			
		
Aard	van	het	beroep	van	(één	van)	de	ouders/verzorgers		
Dit	kan	worden	verleend,	indien	het	door	de	specifieke	aard	van	het	beroep	van	één	van	de	ouders/verzorgers	
slechts	mogelijk	is	om	buiten	de	schoolvakanties	met	hun	kind(eren)	op	vakantie	te	gaan.	Hiertoe	moet	een	
schriftelijk	verzoek	worden	ingediend,	dat	gepaard	gaat	met	een	werkgeversverklaring.	Binnen	deze	voorwaarde	
mag	het	vakantieverlof:		
•	één	maal	per	schooljaar	plaatsvinden	en	maximaal	tien	schooldagen	bedragen;		
•	niet	plaatsvinden	in	de	eerste	twee	lesweken	van	het	schooljaar.		
	Denk	bij	de	specifieke	aard	van	het	beroep	bijvoorbeeld	aan	een	vader	die	vaart	en	niet	tijdens	de	
schoolvakanties	aan	de	wal	kan	zijn.	Of	aan	ouders/verzorgers	die	in	de	horeca	of	op	een	boerderij	werken.			
Er	mag	géén	vrij	worden	gegeven	om	de	volgende	redenen:		
•	goedkopere	vakanties	buiten	het	seizoen;			
•	het	ophalen	van	familie;		
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•	meereizen	met	anderen;			
•	familiebezoek	in	het	buitenland;		
•	tickets	al	gekocht;		
•	geen	tickets	meer	verkrijgbaar	in	vakantieperiode;		
•	vakantiespreiding;		
•	verlof	voor	een	ander	kind	uit	het	gezin;		
•	andere	kinderen	uit	het	gezin	al	vrij	of	nog	vrij;		
•	eerder	weg	of	later	terug	vanwege	verkeersdrukte;		
•	kroonjaren;		
•	sabbatical;		
•	wereldreis;		
•	soortgelijke	redenen.			
	Schriftelijke	aanvragen	en	besluiten	wordt	door	school	bewaard.	Afwezigheid	zonder	toestemming	wordt	
geregistreerd	als	ongeoorloofd	verzuim.		
		
Melden	van	verzuim		
Zoals	eerder	vermeld	zijn	er	situaties	waarin	contact	gezocht	moet	worden	met	de	leerplichtambtenaar	en	
situaties	waarin	contact	gezocht	mag	worden.		
Hier	staat	alles	nog	een	keer	op	een	rijtje:		
•	Ongeoorloofd	verzuim	moet	binnen	5	werkdagen	gemeld	worden	als	het	gaat	om	16	uur	verzuim	in	een	periode	
van	4	weken.		
•	Als	het	gaat	om	verzuim	dat	gerelateerd	is	aan	(vermoedelijke)	achterliggende	problematiek,	mag	ook	een	
verzuimmelding	gedaan	worden	als	de	wettelijke	termijn	van	16	uur	nog	niet	bereikt	is.		
•	Bij	een	verzoek	om	extra	verlof	voor	een	periode	van	meer	dan	10	dagen,	is	de	toestemming	van	de	leerlicht	
ambtenaar	nodig.			
•	Bij	9	en12	keer	te	laat	komen	wordt	gemeld	bij	leerplicht.	Om	in	aanmerking	te	komen	voor	een	Halt-procedure,	
moet	12	keer	te	laat	komen	gemeld	zijn	bij	leerplicht.		
Verzuimmeldingen	worden	gedaan	via	het	digitale	verzuimloket	van	DUO.	Via	dit	loket	komen	de	
verzuimmeldingen	binnen	bij	de	gemeente	waar	de	jongere	staat	ingeschreven.	De	leerplichtambtenaar	neemt	
op	zijn	of	haar	beurt	de	melding	in	behandeling.		



	
Acties	van	de	leerplichtambtenaar		
Als	een	leerplichtambtenaar	een	verzuimmelding	binnenkrijgt,	neemt	hij	of	zij	deze	in	behandeling.	Afhankelijk	
van	de	melding	en	de	achterliggende	problematiek	doet	de	leerplichtambtenaar	het	volgende:		
•	Spreekt	met	ouders,	leerling,	school	en	betrokken	hulpverleners		
•	Bemiddelt	tussen	verschillende	partijen		
•	Overlegt	in	netwerken	van	onderwijs	en	zorg		
•	Geeft	advies	over	passende	voorzieningen	en	trajecten.	
	Dit	kan	leiden	tot	verschillende	verwijzingen	en	meldingen	zoals	een	AMK/Veilig	thuis	melding	door	school	of	een	
proces-verbaal	door	leerplicht.	Bij	het	niet	voldoen	aan	de	kwalificatieplicht	kan	onder	bepaalde	voorwaarden	de	
kinderbijslag	gestopt	worden	bij	kwalificatieplichtige	jongeren	van	16/17	jaar	en	last	onder	dwangsom	worden	
opgelegd	aan	de	ouders.		
		
Afspraken	met	leerling	en	ouders		
De	leerlingen	en	ouders/verzorgers	moeten	op	de	hoogte	zijn	van	het	verzuimbeleid	op	school.		
Onderstaande	afspraken	rondom	verzuimregels	worden	aan	het	begin	van	de	cursus	gemaild	naar	alle	
ouders/verzorgers	en	alle	leerlingen	van	de	drie	scholen.		

9	
Inleiding	
	
In	het	directieberaad	van	14	februari	2017	is	afgesproken	de	verzuimregels	Stichting	breed	te	uniformeren.	Dit	
heeft	een	aantal	voordelen.	Een	daarvan	is	dat	ouders	die	kinderen	op	meer	dan	een	van	de	drie	locaties	hebben	
volgens	een	vast	patroon	kunnen	handelen	bij	verzuim.	Een	ander	voordeel	is	dat	de	communicatie	met	leerplicht	
en	inspectie	op	een	eenduidige	manier	kan	verlopen.	
School	specifieke	afspraken	m.b.t.	het	verzuim	worden	steeds	vermeld.	
Deze	regeling	zal	elke	twee	jaar	worden	bevestigd	of	worden	aangepast	indien	dit	nodig	blijkt.	
	

Verzuimregels	voor	2018-2019	

	
A. Bij	afwezigheid	en/of	ziekte	van	onze	leerling	dient	u	als	ouder/verzorger	de	volgende	werkwijze	te	

volgen:	
	

1. Ziekte	of	plotseling	anderszins	noodzakelijk	verzuim	van	een	leerling	melden	vanaf	7.30	uur	maar	vóór	
08.25	uur	van	die	dag.	Voor	een	leerling	van	Pieter	Groen	(verder	PG)	belt	u	071	–	409	10	79,	voor	
leerlingen	van	Vakcollege	Rijnmond	(verder	RM)	belt	u	of	071-401	31	28,	voor	leerlingen	van	Limes	
(verder	LM)	belt	u	071-406	10	80.	Wij	adviseren	u	om	voor	zowel	de	leerlingen	van	RM	als	LM	de	
absentiemelding	via	de	voicemail	absenten	071-406	10	70	te	doen.	Voor	alle	leerlingen	geldt	dat	de	
absentiemelding	ook	kan	via	het	ouderportaal	van	SOM.	De	school	is	’s	middags	bereikbaar	tot	16.30u.	

	
2. Voor	een	leerling	van	PG	die	meerdere	dagen	ziek	is,	vragen	wij	u	om	elke	dag	dat	uw	kind	ziek	is	te	

bellen!	Melden	kunt	u	vanaf	7.30	uur	maar	moet	vóór	08.30	uur	van	die	dag	gebeuren	op	de	onder	A1	
genoemde	wijze.		

	
3. Komt	de	leerling	na	ziekte	weer	naar	school	dan	vragen	we	u	om	dit	telefonisch	door	te	geven	of	via	het	

Ouderportaal	van	SOM.	Melden	vanaf	7.30	uur	maar	vóór	08.30	uur	van	die	dag	op	de	onder	A1	
genoemde	manier.	

	
4. Als	een	leerling	tijdens	de	schooldag	ziek	wordt,	dient	hij/zij	zich	af	te	melden.	De	leerlingen	van	PG	doen	

dat	door	zich	te	melden	in	N027,	de	leerlingen	van	RM	en	LM	melden	zich	bij	hun	teamleider.	De	
verzuimcoördinator	(PG)	of	de	conciërge	(RM	en	LM)	neemt	dan	contact	op	met	de	ouder/verzorger	om	
deze	op	de	hoogte	te	stellen	dat	de	leerling	naar	huis	komt.	

	



5. Als	de	leerling	de	school	na	afmelden	verlaten	heeft,	wordt	de	ouders	verzocht	de	thuiskomst	direct	
telefonisch	door	te	geven	aan	de	school	via	de	onder	A1	genoemde	telefoonnummers.	
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B.	Verzoek	bijzonder	verlof:	

	
1. Een	verzoek	om	bijzonder	verlof	is	uitsluitend	bij	de	adjunct-directeur	(PG)	of	de	teamleider	(RM	en	LM)	

aan	te	vragen	en	moet	zo	mogelijk	minimaal	vijf	weken	voorafgaande	aan	dat	verlof	worden	ingediend.	
Deze	zal	beoordelen	of	het	verlof	kan	worden	verleend	en	onder	welke	voorwaarden.	Vakantieverlof	
wordt	niet	verleend	tijdens	de	periode	van	een	toets-	of	repetitieweek	of	examen.	Formulieren	voor	
verlofaanvragen	zijn	te	verkrijgen	bij	de	administratie	of	te	downloaden	van	de	website.	

	
2. Bezoekjes	aan	tandartsen,	orthodontisten,	fysiotherapeuten	en	medisch	specialisten	gebeuren	natuurlijk	

zoveel	mogelijk	na	schooltijd.	Mocht	het	onverhoopt	niet	lukken	om	dit	buiten	schooluren	te	plannen	dan	
vragen	we	om	dit	telefonisch	door	te	geven	via	de	onder	A1	genoemde	telefoonnummers.			
Leerlingen	van	PG	die	toch	onder	schooluren	naar	een	specialist	of	huisarts	gaan	moeten	zich	vóór	vertrek	
en	bij	aankomst	melden	in	N027;	leerlingen	van	RM	en	LM	doen	dit	bij	hun	teamleider.	

	
Voor	een	aangekondigde	toets	(so,	repetitie,	proefwerk	e.d.)	die	als	gevolg	van	een	dergelijk	bezoek	
gemist	gaat	worden,	dient	de	leerling	van	te	voren	afspraken	met	de	desbetreffende	docent	te	maken.	
We	proberen	dan	een	vervangend	toetsmoment	voor	diezelfde	dag	vast	te	stellen.	De	leerling	moet	het	
werk	dus	wel	voor	de	aangekondigde	toetsdag	leren.	Voor	examens,	bijvoorbeeld	het	
bromfietscertificaat,	geldt	hetzelfde.		

	
	
	
	

C. Regels	voor	de	leerlingen:	
	

1. Bij	vertrek	naar	een	specialist	onder	schooluren	meld	je	dit	bij	vertrek	en	terugkomst	in	N027	als	je	
leerling	bent	van	PG	en	als	je	leerling	bent	van	RM	of	LM	dan	meld	je	je	bij	je	teamleider.	

	
2. Als	je	een	repetitie,	schriftelijke	overhoring	of	proefwerk	niet	hebt	gemaakt,	dan	meld	je	je	zo	spoedig	

mogelijk	bij	je	docent	en	de	administratie	om	een	datum	voor	het	inhalen	af	te	spreken.	
	

3. Als	je	vóór	het	einde	van	je	schooldag	de	school,	om	welke	reden	dan	ook,	moet	verlaten,	dan	meld	je	dat	
in	lokaal	N027	als	je	op	PG	zit	en	bij	je	teamleider	als	je	op	RM	of	LM	zit.	

	
4. Als	je	op	PG	zit	en	te	laat	op	school	komt,	ga	je	naar	N027	om	je	te	melden.	De	volgende	schooldag	kom	je	

om	7.45u	naar	N027.	Leerlingen	van	PG	die	zich	niet	melden	op	de	eerstvolgende	dag,	worden	hierop	
aangesproken	en	moeten	zich	de	twee	daaropvolgende	schooldagen	om	7.45u	melden	in	N027.	Als	je	
leerling	bent	van	RM	of	LM	en	je	komt	te	laat	dan	meld	je	je	bij	de	conciërge.	De	volgende	schooldag	
melden	leerlingen	van	RM	of	LM	zich	15	minuten	voor	hun	eerste	les	bij	de	conciërge.	Als	je	dit	niet	doet,	
word	je	hierop	aangesproken	en	moet	je	je	de	volgende	schooldag	melden	bij	de	conciërge	om	een	uur	te	
corveeën.			
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D.	Vervolgstappen	bij	(hoog)	verzuim:	

	
1. Te	laat	komen	

Vanuit	de	leerplichtwet	is	er	de	‘3,	6,	9,	12	regeling’.	Deze	houdt	het	volgende	in:	
- bij	3	maal	te	laat	komen	worden	zowel	de	ouders	als	de	leerling	op	de	hoogte	gesteld	doormiddel	van	

een	e-mail;		
- bij	6	maal	te	laat	komen	worden	en	de	ouders	en	de	leerling	op	de	hoogte	gesteld	middels	een	e-mail;	
- bij	de	9e	maal	te	laat	komen	krijgen	ouders	en	leerling	wederom	een	e-mail	en	stelt	de	school	de	

leerplichtambtenaar	op	de	hoogte	en	volgt	er	een	uitnodiging	voor	een	verzuimgesprek.	Het	gesprek	
over	dit	verzuim	vindt	plaats	met	iemand	van	school	en	de	leerplichtambtenaar;		

- bij	12	maal	te	laat	komen	worden	leerling,	ouders	en	de	leerplichtambtenaar	opnieuw	op	de	hoogte	
gesteld	en	volgt	er	wederom	een	gesprek.	De	consequentie	bij	twaalfmaal	te	laat	komen	is	een	
taakstraf	bij	HALT.		

	
2. Verzuim	

Hoog	verzuim,	ongeveer	10%	afwezigheid	van	de	gegeven	lestijd,	noemen	we	signaalverzuim.	Wij	hebben	
als	school	de	plicht	om	dan	samen	met	ouders	en	leerlingen	te	kijken	hoe	het	komt	dat	een	leerling	
zoveel	verzuimt.		
Verzuim	kan	veel	oorzaken	hebben.	Daarom	betrekken	we	regelmatig	de	leerplichtambtenaar	erbij	om	
samen	met	de	ouders,	de	leerling	en	de	leerplichtambtenaar	te	kijken	of	er	ondersteuning	nodig	is.	Als	wij	
het	nodig	vinden	om	de	leerplichtambtenaar	in	te	schakelen	dan	stellen	we	ouders	daarvan	op	de	hoogte.	

	
3. Jeugdverpleegkundige	

Het	kan	ook	zijn	dat	we	als	school	ertoe	besluiten	om	de	Jeugdverpleegkundige	te	betrekken	bij	leerlingen	
die	veel	verzuimen.	Zij	kunnen	leerlingen	en	ouders	helpen	bij	voorkomen	van	verzuim.	
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Bijlage	1	
 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
Verzuimkaart 
Zuid-Holland Noord 
 
Leidraad voor wettelijk en signaalverzuim 
 
 
Vroegtijdig signaleren voorkomt erger! 
 
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 te participeren 
in de maatschappij. 
 
Een kind is leerplichtig vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin het kind vijf jaar is 
geworden. 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 leerplicht tijdig te 
informeren kan samen worden bepaald wat nodig is om het verzuim op te heffen of te voorkomen. Het RBL 
Holland Rijnland/team leerlingenzaken Alphen aan den Rijn heeft in samenwerking met de 
samenwerkingsverbanden voor primair en voortgezet onderwijs een verzuimkaart opgesteld onder het motto 
“vroeg signaleren voorkomt erger!” 
 
De verzuimkaart is een schematische weergave van de afspraken tussen onderwijs en leerplicht uit de 
“handreiking verzuim en het voorkomen van thuiszitten” over het melden en de aanpak van verzuim. Daarnaast zijn 
op hoofdlijnen de te ondernemen acties weergegeven van de school, leerplicht en in geval van ziekte door de 
GGD-JGZ. 
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Geoorloofd verzuim 
 

SCHORSING-/VERWIJDERING 
 Omschrijving School 
Schorsing • Er is een wettelijke basis in het primair onderwijs 

(art 40c WPO), speciaal onderwijs (art 40a WEC) 
en in voortgezet onderwijs (art 13 
inrichtingsbesluit WVO) met een maximum van 5 
dagen. 

• Het bevoegd gezag van de school kan, volgens 
protocol van betreffend schoolbestuur, een 
leerling schorsen. 

• School gaat in gesprek met ouders en handelt 
volgens protocol. 

• Melden aan de Onderwijsinspectie bij een 
schorsing meer dan een dag. 

• Melden aan de afdeling Leerplicht via DUO 
(voortgezet onderwijs) of Basisscholen en 
scholen voor speciaal onderwijs melden bij het 
RBL via meldingen@hollandrijnland.nl of bij 
team leerlingzaken Alphen aan den Rijn via 
leerplicht@aadr.nl 

 
Verwijdering • Bevoegd gezag van de school kan een leerling 

volgens protocol van betreffend schoolbestuur, 
verwijderen. Bijvoorbeeld als er sprake is van 
ernstige gedragsproblemen of indien de school de 
leerling onvoldoende begeleiding kan bieden om 
de (basis)kennis bij te brengen. 

• School gaat in gesprek met ouders en handelt 
volgens protocol. 

• Melden bij de Onderwijsinspectie. 
• Melden aan de afdeling Leerplicht via DUO 

(voortgezet onderwijs) of Basisscholen en 
scholen voor speciaal onderwijs melden bij het 
RBL via meldingen@hollandrijnland.nl of bij 
team leerlingzaken Alphen aan den Rijn via 
leerplicht@aadr.nl 

Zie voor regels over schorsen en verwijderen op http://www.ingrado.nl/assets/uploads/Notite_schorsen_en_verwijderen.pdf 
 

ZIEKTE 
Frequentie School GGD-JGZ/Leerplicht 
Elke ziekmelding • De school heeft contact met de ouders en laat zich 

informeren over de aard van de ziekmelding.  

>2 weken • De school gaat in gesprek met ouders. Als er 
zorgen zijn en vermoedelijk achterliggende 
problematiek, vraagt school toestemming aan 
ouders om de leerling te melden bij GGD/JGZ. 

• Wanneer ouders geen toestemming geven voor 
aanmelding bij GGD/JGZ of bij niet verschijnen bij 
GGD/JGZ zonder goede reden, meldt de school 
dit bij het verzuimloket van DUO. 

• Ouders dienen op de hoogte te zijn van de melding. 

• GGD-JGZ neemt contact op met ouders/leerling 
en nodigt deze eventueel uit voor een gesprek 
(koppelt afspraken terug aan school). 

• Bij niet verschijnen zonder tegenbericht koppelt 
de GGD/JGZ terug aan school. 

• Leerplicht: indien nodig oproepen voor een 
gesprek (koppelt afspraken terug aan school). 

• Bij ongeoorloofd ziekteverzuim volgt de 
reguliere procedure. 

4e ziekmelding in 
een kwartaal 

• De school gaat in gesprek met ouders. Als er 
zorgen zijn en vermoedelijk achterliggende 
problematiek, vraagt school toestemming aan 
ouders om de leerling te melden bij GGD-JGZ. 

• Wanneer ouders geen toestemming geven voor 
aanmelding bij GGD-JGZ of bij niet verschijnen bij 
GGD-JGZ zonder goede reden, meldt de school 
dit bij het verzuimloket van DUO. 

• Ouders dienen op de hoogte te zijn van de 
melding. 

• GGD-JGZ neemt contact op met ouders/leerling 
en nodigt deze eventueel uit voor een gesprek 
(koppelt afspraken terug aan school). 

• Bij niet verschijnen zonder tegenbericht koppelt 
de GGD-JGZ terug aan de school. 

• Leerplicht: indien nodig oproepen voor een 
gesprek (koppelt afspraken terug aan school). 

• Bij ongeoorloofd ziekteverzuim volgt de 
reguliere procedure. 

Leerling voldoet 
niet aan 
bovengenoemde 
criteria, maar 
ziekmelding is 
reden tot zorg 

• De school gaat in gesprek met ouders. Als er 
zorgen zijn en vermoedelijk achterliggende 
problematiek, vraagt school toestemming aan 
ouders om leerling te melden bij GGD-JGZ. 

• Wanneer ouders geen toestemming geven voor 
aanmelding bij GGD-JGZ of bij niet verschijnen bij 
de GGD-JGZ zonder goede reden, meldt de 
school dit bij het verzuimloket van DUO. 

• Ouders dienen op de hoogte te zijn van de 
melding. 

• GGD-JGZ neemt contact op met ouders/leerling 
en nodigt deze eventueel uit voor een gesprek 
(koppelt afspraken terug aan school). 

• Bij niet verschijnen zonder tegenbericht koppelt 
de GGD-JGZ terug aan de school. 

• Leerplicht: indien nodig oproepen voor een 
gesprek (koppelt afspraken terug aan school). 

• Bij ongeoorloofd ziekteverzuim volgt de reguliere procedure. 
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Ongeoorloofd verzuim 
TE LAAT KOMEN 
Frequentie 
richtlijn HALT School voortgezet onderwijs Leerplicht 

3 x te laat op 
school 

• Neemt contact op met leerling en ouders.  

6 x te laat op 
school 

• De school gaat in gesprek met ouders en leerling 
over het te laat komen. 

• Indien leerplicht spreekuren op school houdt, 
kan een leerling hiervoor worden aangemeld. 

>9 x te laat op 
school 

• Meldt aan de afdeling Leerplicht via DUO met 
daarbij een verzuimoverzicht en 
achtergrondinformatie. 

• De school stelt ouders van de melding aan 
leerplicht op de hoogte. 

• Heeft contact met ouders (en leerling indien 
deze 12 jaar of ouder is) (b.v. brief, gesprek, 
telefonisch contact). 

• Stuurt, indien er sprake is van een gesprek, een 
kopie van de uitnodiging naar melder. 

• Geeft een verwijzing naar zorg of een formele 
waarschuwing. 

• Meldt aan ouders en leerling dat uitkomsten van 
het gesprek gedeeld worden met de melder. 

• Koppelt afspraken terug aan melder. 
Bij herhaling • Meldt aan de afdeling Leerplicht via DUO met 

daarbij een verzuimoverzicht en 
achtergrondinformatie. 

• De school stelt ouders van de melding aan 
leerplicht op de hoogte. 

• Roept ouders op voor een gesprek (kopie 
uitnodiging aan melder). 

• Geeft een verwijzing zorg of maakt eventueel 
een proces-verbaal (Halt PV of volledig PV) op. 

• Koppelt afspraken terug aan melder. 
 

RELATIEF  VERZUIM 
Omschrijving School Leerplicht 
Wettelijk verzuim 
Bij verzuim van 16 
uur van de lestijd 
gedurende een 
periode van 4 
weken 

• School gaat in gesprek met ouders en leerlingen 
vanaf 12 jaar en stelt hen op de hoogte van de 
melding bij leerplicht. 

• Meldt bij het verzuimloket van DUO. 

• Heeft contact met ouders (en leerling indien 
deze 12 jaar of ouder is) (b.v. brief, gesprek, 
telefonisch contact). 

• Stuurt, indien er sprake is van een gesprek, een 
kopie van de uitnodiging naar melder. 

• Geeft een verwijzing naar zorg of een formele 
waarschuwing. 

• Meldt aan ouders en leerling dat uitkomsten van 
het gesprek gedeeld worden met de melder. 

• Koppelt afspraken terug aan melder. 
Signaal verzuim 
Te laat komen op 
school 
Ziekte 
Elk verzuim 
gerelateerd aan 
(vermoedelijk) 
achterliggende 
problematiek 

• Afhankelijk van het schoolbeleid voor te laat komen 
• School gaat in gesprek met ouders en leerlingen 

vanaf 12 jaar en stelt hen op de hoogte van de 
melding bij leerplicht. 

• Meldt bij het verzuimloket van DUO. 

• Heeft contact met ouders (en leerling indien 
deze 12 jaar of ouder is) (b.v. brief, gesprek, 
telefonisch contact). 

• Stuurt, indien er sprake is van een gesprek, een 
kopie van de uitnodiging naar melder. 

• Geeft een verwijzing naar zorg of een formele 
waarschuwing. 

• Meldt aan ouders en leerling dat uitkomsten van 
het gesprek gedeeld worden met de melder. 

• Koppelt afspraken terug aan melder. 
Luxe verzuim 
Vrije dagen 
zonder 
toestemming van 
directeur of 
leerplicht 

• School gaat in gesprek met ouders en stelt hen op 
de hoogte van de melding bij leerplicht. 

• Meldt bij het verzuimloket van DUO. 

• Roept ouders op voor een gesprek en/of doet 
onderzoek naar verwijtbaarheid van ouders. 

• Maakt proces-verbaal op als ouders verwijtbaar 
zijn. 

 
 

THUISZITTERS Definitie: Een leerling die langer dan 4 weken vrijwel continue (richtlijn 90%) 
(ongeoorloofd?) verzuimt, geen vrijstelling heeft en geen startkwalificatie heeft, of niet 
ingeschreven staat op een school. 
 
Er wordt een onderverdeling gemaakt tussen Langdurig relatief verzuim en absoluut 
verzuim 

LANGDURIG RELATIEF VERZUIM  
Omschrijving School Samenwerkingsverband Leerplicht 
Langdurig relatief 
verzuim 
Een leer- of 
kwalificatieplichtige  

Zodra een leerling thuiszit, zo 
nodig eerder, doet school het 
volgende: 
 

• Zoekt na een melding van 
school samen met de school 
naar een oplossing voor de 
thuiszitter. 

Leerplicht gaat uit van het 
recht op onderwijs voor elk 
kind en zoekt daarbinnen wat 
de leerling wil, kan en moet.  



 
leerling die langer dan 4 
weken ongeoorloofd 
verzuimt zonder dat er 
sprake is van een 
vrijstelling van leerplicht.  

 
• Maakt samen met ouders 

een plan van aanpak met 
een heldere regie en 
contactpersoon. 

• Meldt thuiszittende 
leerlingen volgens de 
onderlinge werkwijze bij het 
samenwerkingsverband. 

• Meldt de thuiszitter bij 
leerplicht. 

• Houdt contact met de 
thuiszitter en de 
ouders/verzorgers. 

• Roept zo nodig het 
ondersteuningsteam bij 
elkaar. Als blijkt dat de 
oplossing niet met het 
ondersteuningsteam 
gerealiseerd dan worden, 
wordt er volgens de 
methode 1G1P met elkaar 
gewerkt. Waar nodig is het 
onderwijs hierbij aanwezig. 

• Biedt waar nodig een 
aangepast 
onderwijsprogramma aan. 

 
• Participeert op uitnodiging in 

een 1G1P voor thuiszitters of 
organiseert zelf zo een 
overleg 

 
Het kind staat daarbij 
centraal. Vanuit die visie 
worden onderstaande acties 
ingezet: 
• Adviseert ouders en 

scholen als een leerling 
thuis zit. 
• Overweegt of een 1G1P 

voor thuiszitters nodig is 
wanneer een leerling langer 
dan 8 weken thuis zit. De 
centrale vraag hierbij is of 
op korte termijn (binnen 4 
weken) de thuiszitter weer 
naar school gaat of dat 
(klinische) behandeling is 
gestart. Als het antwoord op 
die vraag negatief is, 
organiseert leerplicht een 
1G1P voor thuiszitters of 
vraagt het GJG-JGT een 
1G1P te organiseren. 

ABSOLUUT  VERZUIM 
Omschrijving School Leerplicht 
Absoluut verzuim 
• Een leerling 

staat niet 
(meer) 
ingeschreven 
op een school 

• In- of uitschrijving binnen 7 dagen digitaal melden 
aan de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). 

• Heeft contact met ouders en doet onderzoek. 
• Maakt proces-verbaal op als ouders verwijtbaar 

zijn. 

 
 

RISICO LEERLING  
Omschrijving School Samenwerkingsverband Leerplicht 
• Een leerling die 

gedurende 4 weken 
structureel* geoorloofd 
verzuimt wegens 
medische of 
psychische 
omstandigheden 
(artikel 11d LPW). 

• Is geschorst (artikel 
11c LPW). 

• Niet naar school gaat 
omdat de school 
handelingsverlegen is 

• Leertijdvermindering 
heeft (artikel 12 WEC). 

 
*Structureel = wekelijks 
terugkerend 

Zodra een leerling thuiszit, zo 
nodig eerder, doet school het 
volgende: 
• Maakt samen met ouders 

een plan van aanpak met 
een heldere regie en 
contactpersoon. 

• Meldt thuiszittende 
leerlingen volgens de 
onderlinge werkwijze bij het 
samenwerkingsverband. 

• Meldt de thuiszitter bij 
leerplicht. 

• Houdt contact met de 
thuiszitter en de 
ouders/verzorgers. 

• Roept zo nodig het 
ondersteuningsteam bij 
elkaar. Als blijkt dat de 
oplossing niet met het 
ondersteuningsteam 
gerealiseerd dan worden, 
wordt er volgens de 
methode 1G1P met elkaar 
gewerkt. Waar nodig is het 
onderwijs hierbij aanwezig. 

• Biedt waar nodig een 
aangepast 
onderwijsprogramma aan. 

• Zoekt na een melding van 
school samen met de school 
naar een oplossing voor de 
thuiszitter. 

• Participeert op uitnodiging in 
een 1G1P voor thuiszitters of 
organiseert zelf zo een 
overleg 

Leerplicht gaat uit van het recht 
op onderwijs voor elk kind en 
zoekt daarbinnen wat de 
leerling wil, kan en moet. Het 
kind staat daarbij centraal. 
Vanuit die visie worden 
onderstaande acties ingezet: 
• Adviseert ouders en scholen 

als een leerling thuis zit. 
• Overweegt of een 1G1P voor 

thuiszitters nodig is wanneer 
een leerling langer dan 8 
weken thuis zit. De centrale 
vraag hierbij is of op korte 
termijn (binnen 4 weken) de 
thuiszitter weer naar school 
gaat of dat (klinische) 
behandeling is gestart. Als 
het antwoord op die vraag 
negatief is, organiseert 
leerplicht een 1G1P voor 
thuiszitters of vraagt het GJG-
JGT een 1G1P te 
organiseren. 
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Bijlage	2	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

HANDREIKING  
 SCHOOLVERZUIM EN VOORKOMEN VAN  

THUISZITTEN  
 

Schooljaar 2017-2018 
 
Voor scholen van de samenwerkingsverbanden in het basis- en voortgezet onderwijs in de Duin- en 
Bollenstreek, Leidse regio en de Rijnstreek. 
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Deze handreiking is gemaakt in samenwerking met de volgende partners: 
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1. INLEIDING 
 
Ieder kind in Nederland heeft recht op onderwijs, zodat kinderen zich kunnen ontwikkelen tot mondige, 
zelfstandige volwassenen, voldoende toegerust om te participeren in de samenleving.  
Met de invoering van passend onderwijs is dit uitgangspunt niet veranderd. 
Wel is veranderd dat er met passend onderwijs meer nadruk is komen te liggen op het voorkomen van 
thuiszitters. Eén van de speerpunten binnen passend onderwijs is dat de schoolbesturen die verenigd zijn 
in de samenwerkingsverbanden, met elkaar passende ondersteuning creëren voor alle jongeren in het 
werkgebied van het samenwerkingsverband. Voor kinderen met een ondersteuningsbehoefte hebben de 
schoolbesturen zorgplicht. Zorgplicht wil zeggen dat de school waar de ouder het kind aanmeldt, pas 
loslaat als het kind op een passende onderwijsplek is aangekomen. Met deze passende ondersteuning 
moet thuiszitten voorkomen worden. Naast het hebben van passende ondersteuning is het van belang om 
tijdig te signaleren dat een leerling ondersteuning nodig heeft. Eén van de signalen kan verzuim zijn. Uit 
onderzoek is gebleken dat verzuim vaak een voorbode is van thuiszitten of voortijdig schoolverlaten 
(bijvoorbeeld Oberon, 2008; Hartkamp, 2005 en Van Lieshout, 2003).  
Er zijn niet alleen veranderingen op het gebied van onderwijs, ook op het terrein van de jeugdhulp zijn er 
veranderingen. 
De gemeenten zijn per 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de jeugdhulp, dit houdt in dat er meer 
mogelijkheden voor regionaal en lokaal maatwerk zijn. 
 
De gemeenten in de regio Holland Rijnland en de samenwerkingsverbanden passend onderwijs hebben 
een gemeenschappelijke paragraaf opgesteld, waarin zij hun visie delen en waarin aangegeven is dat zij 
op onderdelen gemeenschappelijk optrekken en een meer integrale aanpak voorstaan. De 
gemeenschappelijke paragraaf is ook leidend voor de afspraken en samenwerking met leerplicht. 
 
Er zijn uiteenlopende redenen waarom een kind niet op school is. Deze handreiking geeft inzicht in de 
soorten verzuim en andere redenen van afwezigheid. Voor thuiszitters en risicoleerlingen staat beschreven 
hoe we binnen de regio Zuid-Holland Noord1 met elkaar samenwerken. Afspraken hoe we met onze inzet 
de duur van het thuiszitten kunnen verkorten en een passend aanbod van onderwijs of zorg realiseren. Bij 
alle verzuimsoorten en voor de thuiszitters en risicoleerlingen wordt aangegeven welke actie van wie wordt 
verwacht. Voor uitgebreidere informatie wordt verwezen naar wetgeving en afspraken die op regionaal 
niveau zijn gemaakt ten aanzien van verzuim. 
 
Ondanks de gemaakte afspraken zijn er soms thuiszitters en risicoleerlingen waar op korte termijn geen 
oplossing voor gevonden kan worden. Bijvoorbeeld jongeren die door tegenstrijdige wet- en regelgeving 
geen aanspraak kunnen maken op onderwijs en zorg te gelijk. De beleidstafel thuiszitters heeft de opdracht 
om ook voor die jongeren een passende onderwijsplek te organiseren. 
 
 

                                                        
1  De regio bestaat uit de Samenwerkingsverbanden PO; Leiden e.o. (28.11), Duin- en Bollenstreek 
(28.12) en Rijnstreek (28.13) en de Samenwerkingsverbanden VO; Duin- en Bollenstreek (VO-2803) 
Leiden e.o. VO-2801) en Midden-Holland & Rijnstreek (VO-2802) als ook het landelijk reformatorische 
samenwerkingsverband VO (VO-0001) 

	



2. VERZUIM 
Er zijn verschillende soorten verzuim. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen geoorloofd en ongeoorloofd 
verzuim. Per verzuimsoort is uitgewerkt wat er mee bedoeld wordt en welke inzet van wie verwacht wordt. 
Leerlingen die langer dan 4 weken niet naar school gaan zowel geoorloofd of ongeoorloofd hebben in het 
bijzonder onze aandacht. Zij worden thuiszitter of risicoleerling genoemd. 
 
 
Geoorloofd verzuim    Ongeoorloofd verzuim 
 
Ziek-------->       Absoluut verzuim-----------> 
 
Geschorst-->     Langdurig relatief verzuim-->    
Verwijderd-->     Wettelijk verzuim      
Vrijstelling     Luxe verzuim      
       
      Overig verzuim 

 

 

2a. GEOORLOOFD VERZUIM 

Onder geoorloofd verzuim verstaan we afwezigheid vanwege een vrijstelling, afwezigheid wegens ziekte 
en afwezigheid als er sprake is van een schorsing of verwijdering. Ondanks het feit dat het verzuim 
geoorloofd is, wordt er inzet van school en indien noodzakelijk van de netwerkpartners verwacht.  
 
 
Ziek 
Een ziek kind kan in sommige gevallen niet naar school. Ouders moeten de school informeren over het 
ziek zijn van hun kind. De wetgever gaat ervan uit dat de ouder te goeder trouw handelt bij een 
ziekmelding. Soms spreken we van zorgwekkend ziekteverzuim. Een kind is door ziekte zoveel afwezig dat 
de ontwikkeling op school stagneert. 
 

Ouders 
De ouders melden de leerling afwezig op de eerste dag van ziekte/afwezigheid voorafgaand aan de 
aanvang van de lessen. Daarbij geven de ouders aan hoe lang de leerling vermoedelijk afwezig zal 
zijn. 
School 
Afhankelijk van de ziekmelding houdt de school contact met de ouders/leerling. 
Bij ziekteverzuim langer dan 2 weken of bij een 4e ziekmelding in een kwartaal heeft de school een 
gesprek met ouders en eventueel de leerling om afspraken te maken over het verminderen/ 
voorkomen van ziekteverzuim. Indien nodig wordt advies gevraagd aan de behandelend arts of aan 
de GGD. Ook kan school overwegen om het ondersteuningsteam bij elkaar te roepen. 
Indien ouders niet meewerken aan de gemaakte afspraken met school en/of een advies van de 
behandeld arts of de GGD is er mogelijk sprake van ongeoorloofd schoolverzuim. Dit wordt gemeld 
bij leerplicht. 
GGD 
De medewerker van de GGD geeft op verzoek van ouders, school (VO) of in uitzonderlijke gevallen 
op verzoek van leerplicht een advies met betrekking tot de schoolgang van de leerling.  
De GGD geeft geen oordeel over het verzuim dat al heeft plaatsgevonden. 
Het advies over wat wacht verwacht mag worden t.a.v. het schoolbezoek van de leerling wordt aan 
ouders gegeven en na toestemming van ouders en leerling schriftelijk teruggekoppeld naar school. 
Zo nodig ook naar de leerplichtambtenaar. 
Leerplicht 
De leerplichtambtenaar doet onderzoek in hoeverre er sprake is van ongeoorloofd schoolverzuim en 
onderneemt actie om het verzuim te stoppen. Die acties kunnen gericht zijn op hulp 
(jeugdhulptraject), op handhaven (een strafrechtelijk traject) of een duaal traject. 
Na toestemming van ouders/ leerling koppelt de leerplichtambtenaar terug naar school en andere 
relevante betrokkenen. 

 
Risicoleerling 

regionale term 

Thuiszitter 
landelijke term 



 
 
 
 
Schorsing 
We spreken van een schorsing indien een leerling de toegang tot de school is ontzegd.  
 

School 
- Ouders worden schriftelijk door het bevoegd gezag op de hoogte gebracht van de schorsing. 
-  In de praktijk doet de directeur dit namens het bevoegd gezag. 
- In de brief staan de redenen van de schorsing vermeld en ook de procedure van het 

eventuele bezwaar. 
- Een schorsing mag niet meer dan 5 dagen zijn. 
- De school stuurt bij een schorsing van meer dan 1 dag een kopie van de schorsing naar de 

onderwijsinspectie en naar de leerplichtambtenaar. 
- In het basisonderwijs ontvangt ook het samenwerkingsverband een kopie van de schorsing.  

Leerplicht 
Registreert de schorsing. 

 
Verwijdering  
Een leerling verwijderen is een uiterste maatregel die door de wetgever aan strikte voorwaarden is 
gebonden. Voordat het bevoegd gezag het besluit tot verwijdering kan nemen, moet het de leerling (indien 
ouder dan 12 jaar) en de ouder(s)/verzorger(s) horen. Voor een leerling van het basisonderwijs moet ook 
de groepsleerkracht gehoord worden. Voor dat er een besluit genomen wordt, is overleg met de 
onderwijsinspectie vereist. De leerplichtambtenaar wordt over de verwijderingsprocedure geconsulteerd.  
 
Met ingang van passend onderwijs geldt voor het basisonderwijs, speciaal onderwijs en het voortgezet 
onderwijs een strikt uitgangspunt. Verwijdering is alleen mogelijk wanneer de plaatsing op een andere 
passende school geregeld is. Een leerling kan alleen definitief verwijderd worden wanneer de leerling 
ingeschreven staat op een andere school. Voor de duur van deze zoektocht is geen wettelijk voorschrift 
gegeven, maar in het belang van de leerling wel zo snel mogelijk. 
 

School 
School geeft in de schoolgids en op de website informatie aan ouders over het schoolbeleid en de te 
volgen procedure bij verwijdering en handelt bij een voornemen tot verwijdering volgens dit beleid. 
 
De school zoekt een andere school voor de leerling.  
  
De school informeert het Samenwerkingsverband en Leerplicht zodra bij een voornemen tot 
verwijderen van een leerling. 
 
De school informeert Leerplicht als een leerling 4 weken niet naar school gaat, meldt de leerling als 
risicoleerling bij het samenwerkingsverband en volgt het protocol risicoleerling.  
 
Zodra een besluit tot verwijdering daadwerkelijk een feit is, zet het bevoegd gezag (of namens hen de 
directeur van de school) de volgende stappen: 

- Het informeert de leerling en ouder(s)/verzorger(s) schriftelijk over het voornemen tot 
verwijdering, de reden van de verwijdering en biedt leerling en ouders/ verzorgers 
gelegenheid te worden gehoord. Hangende de definitieve beslissing kan de leerling 
geschorst zijn. 

- Het informeert de leerling en ouder(s)/verzorger(s) schriftelijk over de verwijdering en de 
reden daarvoor. 

- Het informeert de leerling en ouder(s)/verzorger(s) over de wijze waarop bezwaar tegen 
de verwijdering gemaakt kan worden.  

- Het meldt de uitschrijving binnen 7 dagen bij DUO (nadat de school zich ervan vergewist 
heeft dat de leerling op een andere school is ingeschreven) 

- Het stuurt een kopie van zijn brief aan leerling en ouder(s)/verzorger(s) naar de 
onderwijsinspectie, de leerplichtambtenaar en het samenwerkingsverband. 

Leerplicht: 
Volgt het protocol risicoleerling en registreert de uitschrijving en de inschrijving op een nieuwe school. 
Samenwerkingsverband 



Volgt het protocol risicoleerling. 
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Vrijstellingen 
Er zijn verschillende redenen waarom ouders een vrijstelling voor hun kind aanvragen.  
 

School: 
Beoordelen van aanvragen voor: 

- vakantieverlof buiten de vastgestelde schoolvakanties 
- verlof vanwege gewichtige omstandigheden t/m 10 schooldagen 
- verlof vanwege verplichtingen voorvloeiend uit godsdienst of levensovertuiging 
- verlof op grond van leeftijd leerling (5 jarigen). 

Leerplicht: 
Beoordelen van aanvragen voor: 

- vrijstelling van de inschrijvingsplicht 
- vrijstelling wegens het volgen van ander onderwijs 
- vervangende leerplicht 
- verlof vanwege gewichtige omstandigheden meer dan 10 schooldagen 
- vrijstelling vanwege trekkend bestaan. 

 

2b. ONGEOORLOOFD VERZUIM 

Er is sprake van ongeoorloofd verzuim als een kind zonder geldige reden niet aanwezig is. Bij 
ongeoorloofd verzuim maken we een onderscheid tussen absoluut verzuim en relatief verzuim. Bij het 
relatief verzuim wordt er vervolgens onderscheid gemaakt tussen langdurig relatief verzuim wettelijk 
verzuim, luxe verzuim en overig verzuim. Per verzuimsoort wordt beschreven welke actie wordt verwacht 
en van wie. 
 
Absoluut verzuim 
Er is sprake van absoluut verzuim als een kind niet ingeschreven staat op een school. Om als gemeente in 
beeld te hebben welke kinderen niet ingeschreven staan op een school, is het van belang dat scholen hun 
in- en uitschrijvingen tijdig melden bij DUO. 
Een leerling die absoluut verzuimt is een thuiszitter. 
 

School: 
Scholen pakken hun zorgplicht bij aanmelding op. 
In- en uitschrijvingen binnen 7 dagen digitaal melden bij DUO. 
Leerplicht: 
Leerplicht schrijft ouders aan van wie de kinderen geen schoolinschrijving hebben.  
Als blijkt dat er inderdaad sprake is van absoluut verzuim, start de leerplichtambtenaar een   
onderzoek naar de redenen en zet acties in om het absoluut verzuim te stoppen. De  
leerplichtambtenaar kan bemiddelen wanneer ouders geen school kunnen vinden. De  
leerplichtambtenaar neemt dan namens ouders contact op met scholen of het  
samenwerkingsverband. Wanneer ouders niet meewerken, kan er een strafrechtelijk traject 
ingezet worden. 

 
Relatief verzuim 
Er is sprake van relatief verzuim als een kind staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd les- of 
praktijktijd verzuimt. Bij relatief verzuim wordt een onderscheid gemaakt tussen langdurig relatief verzuim, 
wettelijk verzuim, luxe verzuim en overig verzuim. Per verzuimsoort wordt uitgewerkt wie welke taak en 
verantwoordelijkheid heeft. 
  
Langdurig relatief verzuim 
Van langdurig relatief verzuim is sprake als een leer- of kwalificatieplichtige leerling langer dan 4 weken 
ongeoorloofd verzuimt zonder dat er sprake is van vrijstelling van de leerplicht. 
Een langdurig relatief verzuimer is een thuiszitter waarbij vaak sprake is van meervoudige problematiek die 
vraagt om een integrale aanpak.  
 



School: 
Heeft het verzuimbeleid schriftelijk vastgelegd en informeert ouders (en leerlingen) via de schoolgids 
en de website over het verzuimbeleid bij ziekte en verzuim waarover de school zorgen heeft.  
Voordat school een verzuimmelding (LRV) bij leerplicht doet, is er contact geweest met ouders, en in 
het VO ook de leerling. Met hen zijn de plannen om voor een terugkeer in de les/naar school 
besproken. 
 
 
Alle door het rijk bekostigde scholen melden via het DUO verzuimloket.  
Bij de melding één van de onderstaande opties aangeven: 

- De leerling wil niet naar school; 
- Ouders sturen hun kind niet naar school; 
- Geen overeenstemming ouders/school over een passende onderwijsplek. 

Leerplicht: 
De leerplichtambtenaar bekijkt de informatie in de verzuimmelding en de informatie die al 
bekend is bij leerplicht. Er wordt contact gezocht met school en eventueel met andere 
betrokkenen. Met de ouders en vanaf 12 jaar samen met ouder(s) en jongere zoekt de 
leerplichtambtenaar een oplossing voor het verzuim en bespreekt hoe het schoolverzuim in de 
toekomst kan worden voorkomen. Indien nodig wordt een instelling voor hulpverlening ingeschakeld. 
Tevens wordt normatief opgetreden. Leerling en ouders worden aangesproken op hun verplichtingen. 
Bij verwijtbaar verzuim wordt er een schriftelijke waarschuwing gegeven of er wordt proces-verbaal 
opgemaakt. Op dit proces-verbaal kan strafvervolging door het Openbaar Ministerie volgen of in 
bepaalde gevallen een verwijzing naar Bureau Halt. Ook kan er sprake zijn van een duaal traject 
waar een zorgtraject en een handhavingstraject tegelijkertijd ingezet worden.  
 
In alle gevallen rapporteert de leerplichtambtenaar aan de melder terug, wat er met de melding is 
gebeurd en welke acties en afspraken gemaakt zijn. 

 
Wettelijk verzuim 
In de leerplichtwet staat dat scholen verplicht zijn om verzuim van 16 uur in 4 weken binnen 5 werkdagen 
te melden bij leerplicht. Bij voortdurend schoolverzuim van 16 uur in 4 weken volgt iedere keer na 5 
werkdagen een vervolgmelding. 
 

School: 
Informeert ouders en in het VO ook de leerlingen over het verzuimbeleid van de school. 
De school meldt al het vermoedelijk ongeoorloofd schoolverzuim van 16 uur in vier weken binnen 5 
dagen via het DUO verzuimloket. Bij voortdurend verzuim van 16 uur in vier weken volgt iedere keer 
na 5 werkdagen een vervolgmelding bij DUO.  
Leerplicht: 
De leerplichtambtenaar bekijkt de informatie in de verzuimmelding en de informatie die al 
bekend is bij leerplicht. Er wordt contact gezocht met school en eventueel met andere 
betrokkenen. Met de ouders en vanaf 12 jaar samen met de jongere zoekt de leerplichtambtenaar 
een oplossing voor het verzuim en bespreekt hoe het schoolverzuim in de toekomst kan worden 
voorkomen. Indien nodig wordt een instelling voor hulpverlening ingeschakeld. Tevens wordt 
normatief opgetreden. Leerling en ouders worden aangesproken op hun verplichtingen. Bij 
verwijtbaar verzuim wordt er een schriftelijke waarschuwing gegeven of er wordt proces-verbaal 
opgemaakt. Op dit proces-verbaal kan strafvervolging door het Openbaar Ministerie volgen of in 
bepaalde gevallen een verwijzing naar Halt. Ook kan er sprake zijn van een duaal traject waar een 
zorgtraject en een handhavingstraject tegelijkertijd ingezet worden.  
 
In alle gevallen rapporteert de leerplichtambtenaar aan de melder terug, wat er met de melding is 
gebeurd en welke acties en afspraken gemaakt zijn. 

 
Luxe verzuim 
Luxe verzuim is een vorm van relatief verzuim waarbij zonder toestemming van school of leerplicht buiten 
de vastgestelde schoolvakanties om van school wordt verzuimd. 
 

School 
School gaat in gesprek met ouders en stelt hen op de hoogte van de melding bij leerplicht. 
Het verzuim wordt gemeld aan leerplicht via het DUO verzuimloket. 
Leerplicht 
De leerplichtambtenaar bekijkt de informatie in de verzuimmelding en de informatie die al 



bekend is bij leerplicht. Er wordt met ouders en indien nodig contact gezocht met school. De 
leerplichtambtenaar doet onderzoek naar de verwijtbaarheid van het verzuim. Bij verwijtbaar verzuim 
wordt proces-verbaal opgemaakt. Op dit proces-verbaal kan strafvervolging door het Openbaar 
Ministerie volgen. 
 
In alle gevallen rapporteert de leerplichtambtenaar aan de melder terug, wat er met de melding is 
gebeurd en welke acties en afspraken gemaakt zijn. 
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Overig verzuim 
Vanaf 1 augustus 2016 zijn bij DUO de termen signaal verzuim en beginnend verzuim vervallen. Daarvoor 
in de plaats is overig verzuim gekomen. 
Verzuim dat bij DUO, het RBL Holland Rijnland of leerlingenzaken Alphen aan den Rijn gemeld wordt en 
geen Langdurig relatief verzuim, wettelijk verzuim of luxe verzuim is kan gemeld worden als overig 
verzuim. 
 

School 
Informeert ouders en in het VO ook de leerlingen over het verzuimbeleid van de school. Verzuim dat 
geen langdurig relatie verzuim, wettelijk verzuim of luxe verzuim is kan worden gemeld. Dit kan als de 
school zorgen heeft over deze leerling (voormalig signaal verzuim) of als deze leerling regelmatig te 
laat komt (voormalig beginnend verzuim) 
Het verzuim wordt gemeld via het DUO verzuimloket. 
Leerplicht 
Leerplicht pakt het verzuim op volgens het protocol wettelijk verzuim of te laat komen 

 
 
 
Te laat komen (geldt in het voortgezet onderwijs) 
Leerling die vaak zonder geldige reden te laat in de les is. 
 

School 
Heeft het verzuimbeleid voor te laat komen schriftelijk vastgelegd en informeert ouders (en leerlingen) 
via de schoolgids en de website over het verzuimbeleid bij ziekte en verzuim waarover de school 
zorgen heeft. 
Volgt de richtlijnen van HALT: 
School neemt bij 3x te laat komen contact op met leerling en ouder. 
Bij 6 x te laat komen gaat de school met ouders en leerling in gesprek over het te laat komen. 
Bij 9x te laat komen meldt de school het verzuim bij DUO (overig verzuim) en stelt de ouders van de 
melding bij leerplicht op de hoogte. 
 
Bij herhaling 12x meldt de school het verzuim bij DUO (overig verzuim) en stelt ouders van de 
melding bij leerplicht op de hoogte. 
Leerplicht 
Heeft contact met ouders (en leerling indien deze 12 jaar of ouder is. (Bijv.: gesprek, telefonisch 
contact, brief.) 
Stuurt indien er een uitnodigingsbrief gestuurd wordt een kopie van de brief naar de melder. 
Verwijst naar de zorg of stuurt een waarschuwingsbrief. Een kopie gaat naar de melder. 
Vertelt de ouders dat de uitkomst teruggekoppeld wordt naar de melder. 
Koppelt terug aan de melder. 
 
Bij herhaling verwijzing naar de zorg of maakt een proces-verbaal HALT op. 
Koppelt terug aan melder. 

 
  
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25	



3. Leerlingen die meer dan 4 weken niet naar school gaan 
 
3a. Thuiszitters 
Een thuiszitter is een leerling die langer dan 4 weken vrijwel continue (richtlijn 90%)  
ongeoorloofd verzuimt, geen vrijstelling heeft en geen startkwalificatie heeft, of niet  
ingeschreven staat op een school. 
Er wordt een onderverdeling gemaakt in langdurig relatief verzuim en absoluut verzuim (= een leerling die 
geen schoolinschrijving heeft). 
Bron: OCW en DUO  
 
De problematiek rond een thuiszittende leerling vraagt om een integrale aanpak. De 
leerling en zijn ouders staan centraal. Van alle netwerkpartners, ook aan de school, 
wordt gevraagd naast leerling en ouders te staan en met hen te kijken hoe de thuiszittende 
leerling weer naar school kan. Samenwerking met ouders staat hierin centraal. Waar  
samenwerking met de leerling en ouders onmogelijk blijkt, worden de daarvoor beschikbare 
(dwang)maatregelen ingezet. 
 

Ouders 
- Van ouders wordt verwacht dat zij samen met school en andere relevante partijen zoeken 

naar een oplossing voor het thuiszitten. 
- Informeren school over ontwikkelingen die van invloed zijn op het thuiszitten. 

School 
Zodra een leerling thuiszit, zo nodig eerder, doet school het volgende:  

- Maakt samen met ouders een plan van aanpak met een heldere regie en contactpersoon. 
- Roept het ondersteuningsteam bij elkaar.  
- Meldt langdurig relatief verzuim (thuiszitter) uiterlijk na 4 weken of bij 90% verzuim bij het 

samenwerkingsverband. (Dat is op het moment dat de leerling volgens de definitie een 
thuiszitter wordt.) 
Meldt de thuiszitter bij DUO. 

- Houdt contact met de thuiszitter en de ouders/verzorgers. 
- Schakelt via de contactpersoon van de school het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) of het 

jeugd- en gezinsteam (JGT) in. 
- Biedt een aangepast onderwijsprogramma aan. 

Samenwerkingsverband 
Samenwerkingsverbanden hebben met de komst van de Wet passend onderwijs een 
belangrijke rol gekregen bij het voorkomen van thuiszitten en bij de terugkeer 
naar school.  
 
Vanuit deze verantwoordelijkheid worden de volgende acties ingezet: 

- Zoekt waar nodig na een melding van school samen met de school naar een oplossing voor 
de thuiszitter. 

- Checkt het overzicht met thuiszitters wat zij periodiek van leerplicht ontvangen (richtlijn: 1x 
per maand). Waar nodig wordt, afhankelijk van de regionale overlegstructuur, het overzicht 
besproken met leerplicht.  

- Participeert indien wenselijk in een breed overleg voor thuiszitters of organiseert zelf zo’n 
overleg. 

- De samenwerkingsverbanden participeren in de beleidstafel thuiszitters Holland Rijnland. 
Leerplicht 
Leerplicht gaat uit van het recht op onderwijs voor elk kind en zoekt daarbinnen wat de  
leerling wil, kan en moet. 
Vanuit die visie worden onderstaande acties ingezet: 

- Informeert de samenwerkingsverbanden periodiek (richtlijn: 1x per maand) met een overzicht 
van langdurig relatief verzuim (thuiszitters) jongeren. Waar nodig wordt het overzicht 
besproken. Daarbij wordt rekening gehouden met regionale overlegstructuren en een 
onderscheid gemaakt tussen po en vo. 

- Adviseert ouders en scholen, als een leerling thuis zit. 
- Overweegt als dat nog niet georganiseerd is of een breed overleg voor thuiszitters nodig is, 

wanneer een leerling langer dan 8 weken thuiszit. De centrale vraag hierbij is of op korte 
termijn (binnen 4 weken) de thuiszitter weer naar school gaat of dat er een (klinische) 
behandeling of ander traject op korte termijn is gestart. Als het antwoord op die vraag 
negatief is, organiseert leerplicht een breed overleg thuiszitters of vraagt het CJG/JGT of de 
school een breed overleg te organiseren. 

- Overweegt een melding in Jeugdmatch. 



- Organiseert jaarlijks een beleidstafel thuiszitters waarin  
de thuiszittersproblematiek in Holland Rijnland en de regio Rijnstreek wordt geanalyseerd en 
oplossingen worden geïnventariseerd voor gesignaleerde knelpunten. 

- Geeft op verzoek van ouders en na advies van arts, psycholoog of psychiater een vrijstelling 
voor de inschrijving op een school. NB: Deze vrijstelling wordt niet gegeven op grond van 
handelingsverlegenheid van het onderwijs of omdat er geen passend aanbod van onderwijs 
en zorg geleverd kan worden. 

CJG, JGT en andere zorgpartners 
Soms is er meer nodig, voordat een leerling terug kan naar school. Regelmatig is zorg of  
behandeling een voorliggend traject, voordat een leerling weer op school kan functioneren.  

- Organiseren of participeren in het ondersteuningsteam of bij een breed overleg. 
- Als blijkt dat de oplossing niet met het ondersteuningsteam gerealiseerd kan worden, neemt 

de JGT medewerker uit het ondersteuningsteam het initiatief tot het organiseren van een 
breed overleg. Waar nodig is het onderwijs en of leerplicht hierbij aanwezig. 

 
3b. Risicoleerlingen 

- Een leerling die gedurende 4 weken structureel* geoorloofd verzuimt wegens medische of 
psychische omstandigheden. (artikel 11d LPW) 

- Een leerling die is geschorst. De school is handelingsverlegen waardoor de leerling geheel of 
gedeeltelijk niet naar school mag komen. 

*structureel is wekelijks terugkerend verzuim op vaste momenten. 
 
De problematiek rond een leerling die langer dan 4 weken structureel verzuimt, vraagt om een integrale 

aanpak.  
De leerling en zijn ouders staan centraal. Van alle netwerkpartners, ook aan de school, 
wordt gevraagd naast leerling en ouders te staan en met hen te kijken hoe de thuiszittende 
leerling weer naar school kan. Samenwerking met ouders staat hierin centraal. Waar  
samenwerking met de leerling en ouders onmogelijk blijkt, worden de daarvoor beschikbare 
(dwang)maatregelen ingezet. 

Ouders 
- Van ouders wordt verwacht dat zij samen met school en andere relevante partijen zoeken 

naar een oplossing voor het thuiszitten. 
- Informeren school over ontwikkelingen die van invloed zijn op het thuiszitten. 

School 
Zodra een leerling structureel 4 weken verzuim, zo nodig eerder, doet school het volgende:  

- Maakt samen met ouders een plan van aanpak met een heldere regie en contactpersoon. 
- Roept het ondersteuningsteam bij elkaar.  
- Meldt de risicoleerling aan bij het Samenwerkingsverband. 
- Houdt contact met de risicoleerling en de ouders/verzorgers. 
- Schakelt via de contactpersoon van de school het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) of het 

jeugd- en gezinsteam (JGT) in. 
- Betrekt indien nodig leerplicht bij de casus. 
- Biedt een aangepast onderwijsprogramma aan. 

Samenwerkingsverband 
Samenwerkingsverbanden hebben met de komst van de Wet passend onderwijs een 
belangrijke rol gekregen bij het voorkomen van thuiszitten en bij de terugkeer 
naar school.  
 
Vanuit deze verantwoordelijkheid worden de volgende acties ingezet: 

- Zoekt waar nodig na een melding van school samen met de school naar een oplossing voor 
de risicoleerling. 

- Inventariseert periodiek bij de scholen de risicoleerlingen en stuurt een overzicht naar het 
RBL of Leerplicht Alphen. (richtlijn: 1x per maand). Waar nodig wordt, afhankelijk van de 
regionale overlegstructuur, het overzicht besproken met leerplicht. 

- Participeert indien wenselijk in een breed overleg voor thuiszitters of organiseert zelf zo’n 
overleg. 

- De samenwerkingsverbanden participeren in de beleidstafel thuiszitters Holland Rijnland. 
Leerplicht 
Leerplicht gaat uit van het recht op onderwijs voor elk kind en zoekt daarbinnen wat de  
leerling wil, kan en moet.  
Vanuit die visie worden onderstaande acties ingezet: 

- Participeert op verzoek van de ouder(s) of een ketenpartner in een breed overleg. 



- Organiseert jaarlijks een beleidstafel thuiszitters waarin de thuiszittersproblematiek en de 
problematiek van de risicoleerlingen in Holland Rijnland en de regio Rijnstreek wordt 
geanalyseerd en oplossingen worden geïnventariseerd voor gesignaleerde knelpunten. 

- Geeft op verzoek van ouders en na advies van arts, psycholoog of psychiater een vrijstelling 
voor de inschrijving op een school. NB: Deze vrijstelling wordt niet gegeven op grond van 
handelingsverlegenheid van het onderwijs of omdat er geen passend aanbod van onderwijs 
en zorg geleverd kan worden. 

CJG, JGT en andere zorgpartners 
Soms is er meer nodig, voordat een leerling terug kan naar school. Regelmatig is zorg of  
behandeling een voorliggend traject, voordat een leerling weer op school kan functioneren.  

- Organiseren of participeren in het ondersteuningsteam of bij een breed overleg. 
- Als blijkt dat de oplossing niet met het ondersteuningsteam gerealiseerd kan worden, neemt 

de JGT medewerker uit het ondersteuningsteam het initiatief tot het organiseren van een 
breed overleg. Waar nodig is het onderwijs en/of leerplicht hierbij aanwezig. 

 
 
3c. Opschaling 
Onderwijsconsulent 
Ouders hebben de mogelijkheid om een onderwijsconsulent in te schakelen.  
Onderwijsconsulenten zijn ingesteld door de minister van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap (OCW) op verzoek van de Tweede Kamer, om ouders/verzorgers en scholen te 
adviseren en te begeleiden bij onderwijskwesties rond een kind met een handicap, ziekte of 
stoornis. Het gaat om problematiek rond plaatsing, schorsing, verwijdering, besteding van de 
gelden of onenigheid over het handelingsplan. Ook proberen onderwijsconsulenten 
oplossingen te vinden voor kinderen, die langdurig thuis zitten zonder uitzicht op een 
onderwijsplaats. 
 
Onderwijszorgconsulent 
Sinds 2015-2016 zijn er onderwijszorgconsulenten beschikbaar voor ouders en scholen die problemen 
ervaren bij het ontwikkelen van een onderwijszorgarrangement voor een individuele leerling en daar samen 
niet uitkomen. Het gaat het gaat leerlingen voor wie zorg en school voorwaardelijk is voor het volgen van 
onderwijs. 
 
Onderwijszorgconsulenten kunnen ouders en scholen helpen om individueel en op maat tot goede 
afspraken te komen over de inzet van de zorg op school. Ouders en scholen kunnen een beroep doen op 
een onderwijszorgconsulent indien zij samen niet tot afspraken kunnen komen over een 
onderwijszorgarrangement. De onderwijszorgconsulenten zijn beschikbaar voor knelpunten bij 
onderwijszorgarrangementen waarbij sprake is van een zorgindicatie uit de Wet Langdurige Zorg, de 
Zorgverzekeringswet of de Jeugdwet. 
 
Onderwijszorgconsulenten kunnen activeren, adviseren en bemiddelen. Ze gaan om tafel met de ouders, 
de school en met zorgaanbieder/betrokken organisaties vanuit de zorg om maatwerk daadwerkelijk voor 
elkaar te krijgen. 
 
Doorzettingsmacht 
Ieder samenwerkingsverband heeft in het ondersteuningsplan afspraken over doorzettingsmacht. In 
thuiszittersproblematiek komt het voor dat een leerling moeilijk te plaatsen is. In dit geval wordt volgens de 
afspraken in het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband gehandeld om een passende 
onderwijsplek te realiseren. 
 
Geschillen  
In het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband staat beschreven hoe omgegaan wordt met 
geschillen tussen ouders en school.  
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Bijlage Beleidstafel thuiszitters 
 
Doel: op basis van signalen uit verschillende regio’s komen tot bovenregionale oplossingen als het gaat om 
thuiszitters. 
 

1. Leerplicht houdt een actuele lijst bij met alle regionale thuiszitters, de reden van thuiszitten en de 
afspraken rond de aanpak. 

2. Voor het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs is er een apart overleg voor een bespreking 
van de lijst, het signaleren van knelpunten bij plaatsing en het vinden van regionale oplossingen.  

3. Leerplicht maakt jaarlijks een analyse van de thuiszitterproblematiek in Holland Rijnland 
4. Leerplicht informeert de schoolbesturen, samenwerkingsverbanden en gemeenten over de 

knelpunten in Holland Rijnland ( Duin- en Bollenstreek, Leidse regio en Rijnstreek) rond de 
thuiszittende leerlingen. 

5. deelnemers aan de beleidstafel zijn het RBL Holland Rijnland, Team leerlingenzaken gemeente 
Alphen aan den Rijn en de directeuren van de samenwerkingsverbanden. 

6. RBL Holland Rijnland neemt het initiatief tot het organiseren van de beleidstafel thuiszitters, 
alsmede het opstellen van een agenda en verslag. 

7. Jaarlijks wordt het nut, de effectiviteit en de doelmatigheid van de beleidstafel geëvalueerd en 
worden aan de hand daarvan besluiten genomen over de voortgang. 
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	 Bijlage	3	

Samenvatting	leerplichtwet	
	
De	leerplichtwet	beschrijft	wanneer	kinderen	naar	school	moeten.	Ouders	die	meer	willen	weten	
over	de	leerplichtwet	vinden	in	deze	samenvatting	informatie	over:	de	leerplicht,	schoolverzuim,	
spijbelen,	toezicht	op	de	leerplicht,	tijdelijke	vrijstelling	en	volledige	vrijstelling	van	de	leerplicht.	

Wat	is	de	leerplichtwet?	
In	Nederland	is	er	een	wet	die	verplicht	stelt	dat	kinderen	op	een	school	staan	ingeschreven	én	deze	
school	regelmatig	bezoeken.	Dit	staat	beschreven	in	de	Leerplichtwet	1969.	De	leerplicht	begint	bij	een	
kind	vanaf	vijf	jaar	en	eindigt	in	het	jaar	waarin	de	jongere	ten	minste	twaalf	volledige	schooljaren	
onderwijs	heeft	genoten,	of	aan	het	eind	van	het	schooljaar	waarin	de	jongere	de	leeftijd	van	zestien	jaar	
heeft	bereikt.	Voor	leerlingen	vanaf	zestien	jaar	geldt	een	kwalificatieplicht,	als	zij	nog	geen	
startkwalificatie	hebben	behaald.	Meer	achtergrond	over	de	verplichtingen	van	de	leerplicht	is	te	vinden	
in	het	artikel	Leerplicht.	Meer	informatie	over	de	kwalificatieplicht	is	te	vinden	in	het	
artikel	Kwalificatieplicht.	

Wat	is	schoolverzuim?	
Als	leerlingen	zonder	geldige	reden	niet	naar	school	gaan	is	er	sprake	van	schoolverzuim.	In	de	
leerplichtwet	staat	de	term	schoolverzuim	niet	beschreven.	In	de	leerplichtwet	staat	wel	dat	scholen	
melding	moeten	maken	als	leerlingen	lessen	missen.	

Meer	achtergrond	over	de	verschillende	soorten	schoolverzuim	is	te	vinden	in	het	artikel	Wat	zijn	bij	
schoolverzuim	de	verschillen	tussen	absoluut,	relatief,	luxe-	en	signaalverzuim?	

Is	spijbelen	ook	schoolverzuim?	
Spijbelen	is	een	vorm	van	schoolverzuim	waarbij	de	leerling	kiest	om	een	lesuur	of	dag	van	school	te	
missen.	Spijbelen	is	dus	altijd	schoolverzuim.	Dit	is	niet	toegestaan.	

Wie	houdt	toezicht	op	de	leerplicht?	
De	leerplichtambtenaar	houdt	toezicht	op	de	handhaving	van	de	leerplicht.	Het	is	de	taak	van	de	school	
om	schoolverzuim	te	melden.	De	leerplichtambtenaar	probeert	de	leerling	te	stimuleren	weer	naar	school	
te	gaan.	

Meer	achtergrond	over	het	toezicht	op	de	leerplicht	is	te	vinden	in	het	artikel	Wat	zijn	de	gevolgen	van	
ongeoorloofd	schoolverzuim?	

Tijdelijke	vrijstelling	van	de	leerplicht	
Er	zijn	situaties	waarin	uw	kind	niet	naar	school	hoeft.	Denk	bijvoorbeeld	aan	een	bezoek	aan	de	tandarts,	
of	een	familiegebeurtenis.	In	dit	soort	gevallen	is	wel	verlof	nodig:	toestemming	om	afwezig	te	zijn.	

Het	schoolhoofd	beslist	over	verlofaanvragen	korter	dan	10	schooldagen.	Verlof	langer	dan	10	dagen	
wordt	aangevraagd	bij	de	leerplichtambtenaar.	Als	het	beroep	van	de	ouders	het	onmogelijk	maakt	om	
tijdens	de	zomervakantie	op	vakantie	te	gaan,	kunnen	ouders	ook	verlof	krijgen	voor	vakantie	tijdens	
schooltijd.	
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Voor	het	ziek	melden	van	een	leerling	is	een	melding	bij	de	administratie	vaak	voldoende,	regels	over	
ziekmeldingen	staan	in	de	schoolgids	of	in	het	leerlingenstatuut.	Ook	voor	afwezigheid	vanwege	religieuze	
verplichtingen	volstaat	een	melding,	op	zijn	laatst	twee	dagen	van	tevoren.	



Zie	voor	meer	info	over	tijdelijke	vrijstelling	van	de	leerplicht	het	artikel	Kan	ik	tijdelijk	vrijstelling	van	de	
leerplicht	krijgen?	

Kan	een	kind	volledig	vrijgesteld	worden	van	de	leerplicht?	
Volledige	vrijstelling	van	de	leerplicht	is	mogelijk	op	grond	van	lichamelijke	en	psychische	gronden,	
levensbeschouwelijke	gronden	en	in	verband	met	inschrijving	in	het	buitenland.	Aan	deze	vrijstellingen	
zijn	strenge	voorwaarden	verbonden.	

  

Wat	is	leerplicht?	
	
In	Nederland	geldt	een	leerplicht	voor	alle	kinderen	van	vijf	tot	en	met	zestien	jaar	oud.	Ouders	
zijn	verantwoordelijk	voor	het	nakomen	van	de	leerplicht.	Leerlingen	zonder	startkwalificatie	
moeten	tot	hun	18e	verjaardag	verplicht	naar	school.	

Inschrijving	en	schoolbezoek	
De	Nederlandse	overheid	vindt	het	belangrijk	dat	kinderen	onderwijs	volgen.	De	Leerplichtwet	1969	stelt	
het	verplicht	dat	kinderen	staan	ingeschreven	op	een	school	én	deze	regelmatig	bezoeken.	

Leeftijd	
De	leerplicht	begint	bij	een	kind	van	vijf	jaar	en	eindigt	in	het	jaar	waarin	de	jongere	ten	minste	twaalf	
volledige	schooljaren	onderwijs	heeft	genoten,	óf	aan	het	eind	van	het	schooljaar	waarin	de	jongere	
zestien	wordt.	Wanneer	leerlingen	nog	geen	startkwalificatie	hebben	behaald	op	hun	zestiende,	geldt	
voor	hen	een	kwalificatieplicht.	Dit	betekent	dat	jongeren	die	op	hun	zestiende	nog	niet	over	een	havo-,	
vwo-	of	mbo-2	diploma	beschikken,	verplicht	zijn	onderwijs	te	volgen	tot	het	moment	dat	zij	achttien	
worden.	Deze	verplichting	vervalt	zodra	de	leerling	een	startkwalificatie	behaalt.	

Verantwoordelijkheid	leerplicht	
Ouder	zijn	verplicht	ervoor	te	zorgen	dat	hun	kind	voldoet	aan	de	leerplicht,	zolang	het		kind	leerplichtig	
is.	Vanaf	twaalf	jaar	zijn	kinderen	ook	zelf	verantwoordelijk	voor	het	geregeld	bezoeken	van	de	school.	
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Volledige	vrijstelling	leerplicht	
	
Volledige	vrijstelling	van	de	leerplicht	is	mogelijk	op	grond	van	lichamelijke	en	psychische	
gronden,	levensbeschouwelijke	gronden	en	in	verband	met	inschrijving	in	het	buitenland.	Aan	
deze	‘volledige	vrijstelling	leerplicht’	zijn	strenge	voorwaarden	verbonden.	

Lichamelijke	en	psychische	gronden	



Vanaf	het	moment	dat	uw	kind	niet	in	staat	is	om	onderwijs	te	volgen	vanwege	lichamelijke	of	psychische	
ongeschiktheid	is	een	beroep	mogelijk	op	vrijstelling	van	de	inschrijvingsplicht.	Daarvoor	heeft	u	een	
recente	verklaring	nodig	van	een	door	de	leerplichtambtenaar	aangewezen	arts	of	psycholoog.	

Levensbeschouwelijke	gronden	
Ouders	kunnen	vanwege	hun	geloof	of	levensovertuiging	ook	vrijstelling	verkrijgen.	Ouders	moeten	
aantonen	dat	in	de	regio	geen	scholen	zijn	die	aansluiten	bij	het	geloof	of	de	levensovertuiging	van	de	
ouders.	Dit	wordt	ook	vaak	richtingsbezwaren	genoemd.	

Inschrijving	in	het	buitenland	
Leerlingen	die	in	Nederland	wonen	moeten	voldoen	aan	de	leerplicht.	Als	een	leerling	in	het	buitenland	
onderwijs	krijgt,	bijvoorbeeld	net	over	de	landsgrens,	dan	kan	de	leerling	vrijgesteld	worden	van	de	
Nederlandse	leerplicht.	Ouders	moeten	dan	aantonen	dat	een	leerling	staat	ingeschreven	op	een	school	
in	het	buitenland	en	deze	school	regelmatig	bezoekt.	

Vervangende	leerplicht	
Voor	jongeren	die	niet	in	staat	zijn	om	regulier	dagonderwijs	te	volgen	en	de	leeftijd	van	14	jaar	hebben	
bereikt	is	er	de	mogelijkheid	tot	vervangende	leerplicht.	Dit	houdt	in	dat	de	jongere	naast	het	reguliere	
onderwijs	een	deel	praktijkonderwijs	zal	volgen	welke	bestaat	uit	lichte	arbeid,	in	samenhang	met	het	
onderwijsprogramma.	De	duur	van	dit	programma	bedraagt	één	jaar	en	daarna	is	het	de	bedoeling	dat	de	
jongere	weer	terugkeert	naar	het	reguliere	onderwijs.	Het	verzoek	voor	dit	programma	dient	ingediend	te	
worden	bij	de	leerplichtambtenaar.	Bij	deze	aanvraag	hoort	een	plan	van	aanpak	met	een	
begeleidingsprogramma.	Als	de	jongere	aan	het	eind	van	de	periode	nog	niet	in	staat	is	om	terug	te	keren	
naar	het	reguliere	onderwijs,	dan	moet	u	acht	weken	voor	het	eind	van	deze	periode	een	aanvraag	doen	
tot	verlenging.	U	heeft	dan	een	verklaring	nodig	van	het	schoolhoofd.	Het	besluit	op	uw	aanvraag	moet	
binnen	maximaal	acht	weken	binnen	zijn.	
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Tot	welke	leeftijd	ben	je	leerplichtig?	
	
Je	moet	naar	school	tot	je	18e	verjaardag,	tenzij	je	al	eerder	een	diploma	haalt	voor	mbo-2,	havo	
of	vwo.	Als	je	op	je	18e	je	diploma	nog	niet	hebt	gehaald	mag	je	de	school	nog	wel	afmaken,	of	je	
kunt	naar	het	volwassenenonderwijs	of	een	mbo.	Voor	leerlingen	geldt	volledige	leerplicht	vanaf	
vijfjarige	leeftijd	tot	en	met	het	schooljaar	waarin	ze	16	jaar	oud	worden.	Daarna	geldt	nog	
de	kwalificatieplicht	tot	18	jaar.	Jongeren	zonder	startkwalificatie	worden	tot	hun	
23ste	gestimuleerd	om	alsnog	een	diploma	te	halen.	

Leerplichtig	tot	startkwalificatie	
Oorspronkelijk	gold	de	leerplicht	vanaf	vijfjarige	leeftijd	tot	het	einde	van	het	schooljaar	waarin	een	
leerling	16	jaar	werd.	In	2007	is	daar	de	startkwalificatie	aan	toegevoegd,	zodat	jongeren	een	betere	kans	



hebben	op	de	arbeidsmarkt.	Een	startkwalificatie	is	een	diploma	voor	vwo,	voor	havo,	of	voor	mbo	op	
niveau	2	of	hoger.	Jongeren	die	zo’n	diploma	nog	niet	hebben	gehaald,	moeten	naar	school	totdat	zij	
18	jaar	oud	worden.	Dit	heet	kwalificatieplicht.	De	verplichting	vervalt	zodra	een	leerling	een	
startkwalificatie	heeft	gehaald.	

Uitzonderingen	kwalificatieplicht	
Leerlingen	die	het	praktijkonderwijs	hebben	afgerond	met	een	getuigschrift	of	diploma	zijn	vrijgesteld	van	
de	kwalificatieplicht.	Ook	leerlingen	uit	het	voortgezet	speciaal	onderwijs	(VSO)	met	een	uitstroomprofiel	
arbeidsmarkt	of	dagbesteding	zijn	vrijgesteld	van	de	kwalificatieplicht.	

RMC	voor	jongeren	van	18	tot	23	jaar	zonder	startkwalificatie	
Jongeren	van	18	tot	23	jaar	zonder	startkwalificatie,	vallen	onder	de	RMC-wet	(Regionale	Meld-	en	
Coördinatiefunctie	Voortijdig	Schoolverlaten).	Jongeren	die	zijn	aangemeld	bij	de	RMC	worden	geholpen	
en	gestimuleerd	om	terug	naar	school	te	gaan	of	om	werk	te	vinden	waarbij	ze	een	diploma	kunnen	
halen.			
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Wat	betekent	kwalificatieplicht?	
	
Steeds	vaker	wordt	de	term	‘kwalificatieplicht’	gebruikt.	Hiermee	wordt	bedoeld	dat	scholieren	
van	16	tot	18	jaar	oud	verplicht	naar	school	moeten,	zolang	zij	nog	geen	startkwalificatie	hebben.	

Leerplichtige	leeftijd	
Alle	leerlingen	tussen	5	en	16	jaar	zijn	leerplichtig.	Ouders	of	verzorgers	van	leerlingen	tussen	5	en	16	jaar	
moeten	hun	kinderen	inschrijven	op	een	school.	Daarnaast	moeten	kinderen	de	school	ook	regelmatig	
bezoeken.	De	leerplichtambtenaar	ziet	hierop	toe.	De	leerplicht	loopt	af	in	het	schooljaar	dat	de	leerling	
de	leeftijd	van	16	jaar	bereikt	of	wanneer	de	leerling	een	startkwalificatie	behaalt.	De	leerplicht	verloopt	
ook	op	het	moment	dat	een	leerling	minimaal	12	volledige	schooljaren	onderwijs	heeft	genoten.	Daarbij	
telt	zittenblijven	ook	als	volledig	schooljaar,	maar	de	voorschool	telt	niet	mee.	

Startkwalificatie	



De	startkwalificatie	wordt	beschouwd	als	de	minimale	opleiding	voor	het	vinden	van	geschoold	werk.	Op	
dit	moment	is	de	startkwalificatie	een	diploma	op	mbo-2-niveau,	een	havo-	of	een	vwo-diploma.	Een	
vmbo-diploma	is	geen	startkwalificatie,	want	deze	opleiding	bereidt	scholieren	slechts	voor	op	een	
vervolgstudie.	Om	ervoor	te	zorgen	dat	jongeren	kansen	voor	zichzelf	creëren,	is	het	belangrijk	dat	zij	een	
startkwalificatie	halen.	

Kwalificatieplicht	
De	overheid	vindt	het	belangrijk	dat	scholieren	naar	school	gaan	en	een	startkwalificatie	behalen,	ook	als	
zij	de	leerplichtige	leeftijd	voorbij	zijn.	De	kwalificatieplicht	houdt	in	dat	jongeren	naar	school	moeten	
totdat	zij	een	startkwalificatie	behalen.	De	kwalificatieplicht	vervalt	op	het	moment	dat	de	scholier	de	
leeftijd	van	18	jaar	bereikt.	Voor	kinderen	in	het	speciaal	onderwijs	geldt	een	uitzondering	op	de	
kwalificatieplicht.	Scholen	zijn	verplicht	om	de	gemeente	te	informeren	over	scholieren	die	de	school	
verlaten	zonder	startkwalificatie.	Deze	scholieren	worden	ook	wel	voortijdig	schoolverlaters	genoemd.	

Overgang	leerplicht	naar	kwalificatieplicht	
De	kwalificatieplicht	begint	wanneer	de	leerplicht	is	geëindigd.	Scholieren	hebben	vaak	niet	eens	door	dat	
zij	onder	de	kwalificatieplicht	vallen	vanaf	hun	16e.	Leerlingen	zijn	tussen	hun	16e	en	18e	meestal	nog	
bezig	met	een	opleiding	aan	een	mbo,	havo	of	vwo.	Daarnaast	verandert	de	overgang	van	leerplicht	naar	
kwalificatieplicht	ook	weinig.	De	regels	van	de	leerplicht	en	de	kwalificatieplicht	staan	tenslotte	
beschreven	in	de	dezelfde	wet,	de	Leerplichtwet.	Belangrijk	verschil	is	dat	scholieren	die	vallen	onder	de	
kwalificatieplicht	meer	eigen	verantwoordelijkheid	hebben	om	naar	school	te	gaan,	dan	de	groep	die	valt	
onder	de	leerplicht.	
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Wat	zijn	bij	schoolverzuim	de	verschillen	tussen	
absoluut,	relatief,	luxe-	en	signaalverzuim?	
	
Er	is	sprake	van	schoolverzuim	als	een	leerling	zonder	geldige	reden	niet	voldoet	aan	de	
leerplicht.	Bij	absoluut	verzuim	is	een	leerling	niet	ingeschreven	op	school.	Bij	relatief	verzuim	
is	een	leerling	ongeoorloofd	afwezig.	Spijbelen	rond	vakantie	heet	luxeverzuim,	spijbelen	
vanwege	problemen	wordt	signaalverzuim	genoemd.	

Wat	is	schoolverzuim?	
Leerlingen	moeten	naar	school.	Als	een	leerling	niet	naar	school	gaat	zonder	geldige	reden,	dan	is	dat	een	
overtreding	van	de	leerplichtwet.	Er	is	dan	sprake	van	schoolverzuim.	Is	er	iets	waardoor	uw	kind	niet	
naar	school	kan	gaan,	dan	kunt	u	dat	aan	de	leerplichtambtenaar	vertellen,	zodat	die	in	ieder	geval	op	de	
hoogte	is.	

Absoluut	verzuim	
Er	is	sprake	van	absoluut	verzuim	als	een	leerplichtige	jongere	niet	in	een	school	staat	ingeschreven.	
Volgens	de	Leerplichtwet	zijn	gemeenten	verplicht	om	te	controleren	of	alle	inwoners	die	onder	de	
Leerplichtwet	vallen	in	een	school	staan	ingeschreven.	

Relatief	verzuim	(of	spijbelen)	



Er	is	sprake	van	relatief	verzuim	als	een	leerplichtige	jongere	wel	in	een	school	staat	ingeschreven,	maar	
zonder	geldige	reden	les-	of	praktijktijd	verzuimt.	Relatief	verzuim	is	de	officiële	benaming	in	
de	Leerplichtwet	voor	spijbelen.	De	school	zelf	blijft	verantwoordelijk	voor	de	behandeling	van	het	korter	
durende	relatief	verzuim.	Bij	relatief	verzuim	wordt	nog	onderscheid	gemaakt	tussen	luxeverzuim	en	
signaalverzuim.	

Luxeverzuim	
Luxeverzuim	treedt	op	als	een	leerling	zonder	toestemming	tijdens	de	schoolperiode	met	vakantie	gaat.	

Signaalverzuim	
Signaalverzuim	is	verzuim	dat	samenhangt	met	sociaal-emotionele	problemen	van	de	leerling.	

Meldingsplicht	schoolverzuim	
In	de	Leerplichtwet	staat	dat	het	schoolhoofd	bij	afwezigheid	van	zestien	uren	les-	of	praktijktijd	(binnen	
een	periode	van	vier	weken)	melding	moet	doen	over	de	leerling.	Zestien	uur	gemiste	onderwijstijd	is	
ongeveer	gelijk	aan	drie	volledige	dagen	afwezigheid.	Deze	gevallen	van	schoolverzuim	worden	geacht	zo	
zorgwekkend	te	zijn	dat	nader	onderzoek	en	maatregelen	nodig	zijn.	
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Wat	zijn	de	gevolgen	van	ongeoorloofd	verzuim?	
	
Ongeoorloofd	verzuim	is	de	term	die	staat	voor	schoolverzuim	dat	is	niet	toegestaan.	De	
leerplichtambtenaar	houdt	toezicht	op	schoolverzuim.	Hij	probeert	schoolverzuim	tegen	te	gaan.	
Ouders	riskeren	een	boete	als	er	sprake	is	van	veel	schoolverzuim.	

Leerplichtambtenaar	
Allereerst	is	het	de	taak	van	de	school	om	een	melding	te	maken	wanneer	een	leerling	langer	dan	drie	
dagen	van	school	wegblijft.	De	school	meldt	dit	bij	de	leerplichtambtenaar.	De	leerplichtambtenaar	gaat	
vervolgens	kijken	waarom	de	leerling	niet	naar	school	gaat.	Hij	doet	dit	door	contact	met	uw	kind	op	te	
nemen.	Zijn	doel	is	om	uw	kind	weer	zo	snel	mogelijk	naar	school	te	laten	gaan.	Is	er	iets	waardoor	uw	
kind	niet	naar	school	kan	gaan,	dan	kunt	u	of	uw	kind	dat	aan	de	leerplichtambtenaar	vertellen	zodat	hij	
in	ieder	geval	op	de	hoogte	is.	Jongeren	vanaf	12	jaar	worden,	naast	hun	ouders,	zelf	aangesproken	op	
hun	verzuim,	want	vanaf	deze	leeftijd	is	er	ook	een	eigen	verantwoordelijkheid	om	naar	school	te	gaan.	

Boete	bij	ongeoorloofd	verzuim	
Als	uw	kind	niet	naar	school	gaat	zonder	geldige	reden,	dan	overtreedt	hij	de	leerplicht.	Door	de	school	en	
de	leerplichtambtenaar	wordt	dit	gezien	als	ongeoorloofd	verzuim.	Als	ouders	of	leerlingen	geen	gehoor	
geven	aan	de	aanwijzingen	van	de	school	en	de	leerplichtambtenaar,	dan	moet	
de	leerplichtambtenaar	proces-verbaal	opmaken.	Het	Openbaar	Ministerie	beoordeelt	of	de	zaak	op	de	
rol	komt	bij	de	kantonrechter.	De	kantonrechter	bepaalt	welke	straf	de	ouder	of	het	kind	krijgt.	Leerlingen	
vanaf	12	jaar	kunnen	zelf	verantwoordelijk	gehouden	worden	voor	hun	schoolplicht.	Dit	heeft	tot	doel	om	
er	voor	te	zorgen	dat	de	leerling	kind	niet	meer	zal	spijbelen.	De	straf	die	staat	op	schoolverzuim	is	een	
geldboete	of	een	taakstraf.	Jongeren	die	nog	niet	eerder	met	justitie	in	aanraking	zijn	gekomen,	kunnen	
worden	doorgestuurd	naar	bureau	HALT	voor	een	leer-	of	werkstraf.	

Mogelijk	tot	beroep	



Ouders	kunnen	tijdens	de	zitting	bij	de	kanonrechter	de	situatie	uitleggen.	Ouders	kunnen	in	hoger	
beroep	als	zij	zich	niet	kunnen	vinden	in	de	uitspraak	van	de	kantonrechter.	De	kosten	voor	deze	
procedure	zijn	vaak	hoger	dan	de	boete	die	wordt	opgelegd.	Met	het	opleggen	van	een	straf	aan	de	ouder	
of	de	jongere	wordt	gepoogd	om	leerlingen	te	herleiden	naar	school.	
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Kan	ik	vrijstelling	van	schoolbezoek	krijgen	of	verlof	
aanvragen?	
	
U	kunt	voor	uw	kind	tijdelijk	vrijstelling	van	de	leerplicht	krijgen.	Bijvoorbeeld	voor	het	bezoeken	
van	de	tandarts,	het	ziekenhuis	of	ernstige	familiegebeurtenissen.	Hiervoor	vraagt	u	vooraf	verlof	
aan.	Is	uw	kind	ziek?	Dan	meld	u	dit	zo	snel	mogelijk	bij	de	school.	Uw	kind	hoeft	gedurende	de	
verlofperiode	niet	naar	school.	

Tijdelijke	vrijstelling	door	verlof	
Kinderen	moeten	in	principe	alle	schooldagen	naar	school.	In	de	wet	is	wel	rekening	gehouden	met	enkele	
uitzonderingen.	Volgens	de	wet	beslist	het	schoolhoofd	in	eerste	instantie	of	een	kind	tijdelijk	niet	naar	
school	hoeft.	Je	kunt	niet	zomaar	vrij	nemen.	Ouders	moeten	dit	vooraf	regelen.	We	spreken	daarom	over	
verlof.	Met	het	aanvragen	van	verlof	kunt	u	vooraf	vrij	vragen.	

Soorten	verlof	
De	wet	schetst	kaders	waarvoor	ouders	verlof	kunnen	aanvragen	en	hoe	lang.	De	wet	geeft	geen	precieze	
opsomming	voor	alle	mogelijke	situaties.	Er	zijn	simpelweg	te	veel	mogelijke	situaties	denkbaar	waarvoor	
verlof	aangevraagd	zou	kunnen	worden.	Het	schoolhoofd	heeft	daarom	de	mogelijkheid	om	een	leerling	
naar	eigen	inzicht	verlof	te	geven.	Dit	mag	tot	maximaal	10	schooldagen	per	schooljaar.	Het	schoolhoofd	
kan	u	van	informatie	voorzien	over	de	verschillende	soorten	verlof	en	bepalen	of	uw	specifieke	situatie	
komt	voor	verlof.	Veel	algemene	soorten	van	verlof	zijn:	

• huwelijk	van	een	familielid	
• begrafenis	van	een	familielid	
• doktersbezoek	
• tandartsbezoek	

Aanvragen	van	kort	verlof	
De	regels	voor	het	aanvragen	van	verlof	op	de	eigen	school	zijn	vaak	terug	te	vinden	in	de	schoolgids.	In	
de	schoolgids	staat	vaak	beschreven	hoe	u	verlof	kunt	aanvragen	en	hoe	ver	van	tevoren	u	verlof	moet	
aanvragen.	Het	is	dan	ook	verstandig	om	de	schoolgids	te	raadplegen	als	u	verlof	wilt	voor	uw	kind.	
Sommige	scholen	gebruiken	een	(digitaal)	aanvraagformulier	of	verlofbriefje.	Gebruik	vooral	dit	formulier.	



Maak	eventueel	een	kopie	of	foto	van	uw	verlofaanvraag.	Het	schoolhoofd	beslist	over	verlofaanvragen	
tot	10	schooldagen.	

Ziekteverlof	
In	de	wet	staat	dat	ouders	binnen	twee	dagen	ziekte	van	een	leerling	bij	het	schoolhoofd	melden.	Het	is	
raadzaam	dat	ouders	dit	zo	vroeg	mogelijk	op	de	schooldag	doen,	mits	dit	natuurlijk	mogelijk	is.	Door	
deze	melding	geldt	de	schoolplicht	tijdelijk	niet.	Het	is	niet	noodzakelijk	om	de	opvolgende	schooldagen	
opnieuw	de	ziekte	te	melden.	Het	is	raadzaam	om	de	school	te	informeren	als	de	griep	of	verblijf	in	het	
ziekenhuis	langer	duurt	dan	verwacht.	De	school	kan	dan	bijvoorbeeld	huiswerk	meegeven.	
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Religieuze	feestdag	
Indien	uw	kind	verplichtingen	heeft	vanwege	geloofs-	of	levensovertuiging,	dan	kunt	u	hiervoor	verlof	
aanvragen	bij	het	schoolhoofd.	Dit	moet	uiterlijk	twee	dagen	van	tevoren	gemeld	worden.	Voor	niet-
christelijke	feesten	geldt	dat	verlof	van	één	vrije	dag	per	feest	aangevraagd	mag	worden.	Het	schoolhoofd	
beslist	over	dit	verlof.	

Vakantie	tijdens	schooldagen	
Het	kan	zijn	dat	u	uw	vakantiedagen	niet	kunt	opnemen	tijdens	de	reguliere	schoolvakanties.	Kinderen	
krijgen	hiervoor	alleen	geen	vrij	van	school.	Volgens	de	wet	kunnen	ouders	éénmaal	per	schooljaar	tien	
schooldagen	verlof	aanvragen	zodat	zij	met	hun	kind(eren)	op	vakantie	kunnen	tijdens	schooltijd.	Dit	is	
alleen	toegestaan	als	het	beroep	van	één	van	de	ouders	de	vakantie	tijdens	reguliere	schoolvakanties	dit	
onmogelijk	maakt.	In	de	praktijk	blijkt	dat	dit	verlof	vrijwel	uitsluitend	wordt	gegeven	aan	ouders	
met	seizoensgebonden	werk	in	de	horeca	en	agrarische	sector,	waarbij	de	ouders	eigenaar	van	het	bedrijf	
zijn.	Het	verlof	moet	minimaal	zes	weken	van	tevoren	aangevraagd	worden	bij	het	schoolhoofd.	Verder	
geldt	dat	het	verlof	niet	in	de	eerste	twee	weken	na	de	zomervakantie	mag	vallen.	Het	schoolhoofd	beslist	
over	dit	verlof.	

Aanvragen	van	langdurig	verlof	
Als	u	verlof	wilt	aanvragen	langer	dan	10	schooldagen,	dan	beslist	de	leerplichtambtenaar	van	uw	
stadsdeel	of	u	verlof	krijgt.	Het	schoolhoofd	geeft	uw	verlofaanvraag	door	aan	de	leerplichtambtenaar.	U	
kunt	ook	rechtstreeks	naar	de	leerplichtambtenaar	van	uw	stadsdeel.	De	leerplichtambtenaar	kan	u	
informeren	of	uw	specifieke	situatie	in	aanmerking	komt	voor	verlof.	Als	u	een	aanvraag	indient,	dan	
moet	daar	altijd	een	beslissing	over	worden	genomen.	

Bezwaar	maken	
U	ontvangt	altijd	schriftelijk	antwoord	op	uw	verlofaanvraag.	Als	u	het	niet	eens	bent	met	de	beslissing,	
dan	geldt	er	een	mogelijkheid	tot	bezwaar.	Als	u	het	niet	eens	bent	met	de	beslissing	op	uw	aanvraag	dan	
kunt	u	binnen	6	weken	schriftelijk	een	bezwaar	indienen	bij	degene	die	uw	aanvraag	heeft	behandeld.	U	
krijgt	altijd	de	kans	om	uw	bezwaar	mondeling	toe	te	lichten.	Als	u	bezwaar	aantekent	bij	de	
leerplichtambtenaar,	dan	wordt	u	meestal	gehoord	door	een	bezwaarschriftencommissie	die	advies	
uitbrengt	aan	de	leerplichtambtenaar.	

Als	uw	bezwaar	wordt	afgewezen	dan	kunt	u	op	grond	van	de	Algemene	wet	bestuursrecht	(Awb)	een	
beroepschrift	indienen	bij	de	Arrondissementsrechtbank	sector	bestuursrecht.	U	heeft	6	weken	de	tijd	om	
in	beroep	te	gaan.	

U	kunt	ook	een	voorlopige	voorzieningen	aanvragen	bij	de	bestuursrechter.	De	rechter	doet	dan	‘snel’	
uitspraak.	Uiteindelijk	komt	de	zaak	alsnog	voor	en	wordt	het	verlof	uitgebreider	behandeld.	Voor	het	
indienen	van	een	verzoek	om	een	voorlopige	voorziening	moet	u	al	een	bezwaar-	of	beroepschrift	hebben	
ingediend.	Er	zijn	ook	griffiekosten	verschuldigd	voor	deze	procedure.	
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Bijlage	4	
	
	

	
	

Te	laat	briefje	
	
Naam					:	@Volledige	naam@	
	
pers.nr			:	@Leerlingnummer@	
	
Klas								:	@Stamgroep@	
	
Datum				:	@Datum	aanmaak@	
	
Tijd									:	@Tijd	aanmaak@	
	
Reden				:	@Reden	(omschrijving)@	

	

											

Spelregels	ongeoorloofd	te	laat	

• De	eerstvolgende	schooldag	kom	je	om	07.45	uur	naar	n027.	

												Deze	regel	geldt	altijd	en	is	niet	afhankelijk	van	je	lesrooster;		

je	komt	dus	ook	om	07.45	uur	als	je	de	eerstvolgende	schooldag	later	begint	dan								08.25	uur!	

	

• Wat	gebeurt	er	als	je	je	niet	meldt	om	07.45	uur?	

												Dan	kom	je	de	twee	daaropvolgende	schooldagen	om	07.45	uur	naar	n027.	

												Vergeet	de	afspraak	dus	niet,	want	vroeg	melden	gaat	dan	meerdere	dagen	duren	

												en	dat	is	niet	leuk!	

	

Laat	dit	briefje	aan	je	docent	zien.		



										De	conciërge	/	dagkamer	N027	
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Bijlage	5	
	
Geachte	ouder(s)/verzorger(s)	van		
@Roepnaam@	@Voorvoegsel@	@Achternaam@,		
@Roepnaam@			
is	voor	de	3e		keer	ongeoorloofd	te	laat	gekomen.		
		

Zoals		op	de	ouderavond	is	gemeld,	werkt	de	school	met	de	3,6,9,12	maatregel	die	door	Bureau	
Leerplicht	aan	de	scholen	is	opgelegd.	
Deze	regel	houdt	in	dat	u	bij	3	en	6	maal	door	de	school	wordt	geïnformeerd	en	vanaf	9	maal	
wordt	u	door	de	afdelingsdirectie	benaderd	en	gaat	er	een	melding	naar	Bureau	Leerplicht.	
Bij	12	maal	kan	Bureau	Leerplicht	er	voor	kiezen	de	melding	naar	Bureau	HALT	door	te	spelen.	In	
dat	geval	kunt	u	door	hen	voor	een	gesprek	uitgenodigd	worden.	
Ik	hoop	van	harte	dat	het	niet	zo	ver	komt.	
Tot	slot	wil	ik	u	er	nog	op	wijzen	dat	@Roepnaam@	zich	de	volgende	schooldag	na	het	te	laat	
komen	om	7.45	uur	in	lokaal	027	dient	te	melden.	
Met	vriendelijke	groet,	
Mede	namens	de	directie		
mevr.	N.	van	der	Luijt	(presentiecoördinator)	
P.S.	Dit	bericht	is	automatisch	gegenereerd.	U	kunt	dit	niet	beantwoorden.		
	 	



	
Geachte	ouder(s)/verzorger(s)	van		
@Roepnaam@	@Voorvoegsel@	@Achternaam@,		
@Roepnaam@			
is	voor	de	6e		keer	ongeoorloofd	te	laat	gekomen.		
		

Zoals		op	de	ouderavond	is	gemeld,	werkt	de	school	met	de	3,6,9,12	maatregel	die	door	Bureau	
Leerplicht	aan	de	scholen	is	opgelegd.	
Deze	regel	houdt	in	dat	u	bij	3	en	6	maal	door	de	school	wordt		geïnformeerd	en	vanaf	9	maal	
wordt	u	door	de	afdelingsdirectie	benaderd	en	gaat	er	een	melding	naar	Bureau	Leerplicht.	
Bij	12	maal	kan	Bureau	Leerplicht	er	voor	kiezen	de	melding	naar	Bureau	HALT	door	te	spelen.	In	
dat	geval	kunt	u	door	hen	voor	een	gesprek	uitgenodigd	worden.	
Ik	hoop	van	harte	dat	het	niet	zo	ver	komt.	
Tot	slot	wil	ik	u	er	nog	op	wijzen	dat	@Roepnaam@	zich	de	volgende	schooldag	na	het	te	laat	
komen	om	7.45	uur	in	lokaal	027	dient	te	melden.	
Met	vriendelijke	groet,	
Mede	namens	de	directie		
mevr.	N.	van	der	Luijt	(presentiecoördinator)	
P.S.	Dit	bericht	is	automatisch	gegenereerd.	U	kunt	dit	niet	beantwoorden.	 	



Geachte	ouder(s)/verzorger(s)	van		
@Roepnaam@	@Voorvoegsel@	@Achternaam@,		
@Roepnaam@		
is	voor	de	9e		keer	ongeoorloofd	te	laat	gekomen.		
		

Zoals		op	de	ouderavond	is	gemeld,	werkt	de	school	met	de	3,6,9,12	maatregel	die	door	Bureau	
Leerplicht	aan	de	scholen	is	opgelegd.	
Deze	regel	houdt	in	dat	u	bij	3	en	6	maal	door	de	school	wordt		geïnformeerd	en	vanaf	9	maal	
wordt	u	door	de	afdelingsdirectie	benaderd	en	gaat	er	een	melding	naar	Bureau	Leerplicht.	
Bij	12	maal	kan	Bureau	Leerplicht	er	voor	kiezen	de	melding	naar	Bureau	HALT	door	te	spelen.	In	
dat	geval	kunt	u	door	hen	voor	een	gesprek	uitgenodigd	worden.	
Ik	hoop	van	harte	dat	het	niet	zo	ver	komt.	
Tot	slot	wil	ik	u	er	nog	op	wijzen	dat	@Roepnaam@	zich	de	volgende	schooldag	na	het	te	laat	
komen	om	7.45	uur	in	lokaal	027	dient	te	melden.	
Met	vriendelijke	groet,	
Mede	namens	de	directie		
mevr.	N.	van	der	Luijt	(presentiecoördinator)		
	
P.S.	Dit	bericht	is	automatisch	gegenereerd.	U	kunt	dit	niet	beantwoorden.	
  



Geachte	ouder(s)/verzorger(s)	van		
@Roepnaam@	@Voorvoegsel@	@Achternaam@,		
@Roepnaam@			
is	voor	de	12e		keer	ongeoorloofd	te	laat	gekomen.		
		

Zoals		op	de	ouderavond	is	gemeld,	werkt	de	school	met	de	3,6,9,12	maatregel	die	door	Bureau	
Leerplicht	aan	de	scholen	is	opgelegd.	
Deze	regel	houdt	in	dat	u	bij	3	en	6	maal	door	de	school	wordt		geïnformeerd	en	vanaf	9	maal	
wordt	u	door	de	afdelingsdirectie	benaderd	en	gaat	er	een	melding	naar	Bureau	Leerplicht.	
Bij	12	maal	kan	Bureau	Leerplicht	er	voor	kiezen	de	melding	naar	Bureau	HALT	door	te	spelen.	In	
dat	geval	kunt	u	door	hen	voor	een	gesprek	uitgenodigd	worden.	
Ik	hoop	van	harte	dat	het	niet	zo	ver	komt.	
Tot	slot	wil	ik	u	er	nog	op	wijzen	dat	@Roepnaam@	zich	de	volgende	schooldag	na	het	te	laat	
komen	om	7.45	uur	in	lokaal	027	dient	te	melden.	
Met	vriendelijke	groet,	
Mede	namens	de	directie		
mevr.	N.	van	der	Luijt	(presentiecoördinator)		
	
P.S.	Dit	bericht	is	automatisch	gegenereerd.	U	kunt	dit	niet	beantwoorden.	
	 	



Bijlage	6	

Registratie	Verwijderd	uit	de	les	

Naam:	@Volledige	naam@	
Persoonsnr.	:	@Leerlingnummer@	
Opleiding:		@Opleiding	afkorting@			Klas:	@Stamgroep@	

Tijdstip:	@Datum/tijd	aanmaak@	
Telefoon	thuis:	@Telefoonnummer@	

		

Docentcode/Opm.:	@Opmerkingen@									Mentor/tutor:	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	
Ik	ben	uit	de	klas	verwijderd	omdat:	
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	Visie	docent:	

.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			

.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			

.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			

		

Docent:		

Paraaf	voor	akkoord	afhandeling	(Max.	1	uur)								.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	

Actie:						Niet	/	Wel	gele	kaart														Toezichthouder:				.	.	.	.	

Geachte	docent,	
U	hebt	@Volledige	naam@	uit	de	les	gestuurd.		
Deze	is	op	de	aangegeven	tijd	in	het	straflokaal	aangekomen	en	heeft	daar	de	resterende	lestijd	onder	toezicht	
gewerkt.	

Daarna	is	met	@Volledige	naam@		een	tijd	afgesproken		
om	na	schooltijd	in	dat	zelfde	lokaal	een	uur	te	komen	schrijven	

U	ontvangt	nu	deze	registratiekaart	en	kunt	2	dingen	doen:	
U	bent	het	er	mee	eens	.	.	.	
Wanneer	u	het	met	de	afhandeling	eens	bent,	wordt	u	verzocht	deze	kaart	direct	te	retourneren	in	het	postvak	van	
de	toezichthouder.	(LUO)	

U	bent	het	er	niet	mee	eens	.	.	.	
In	geval	u	het	niet	eens	bent	met	de	afhandeling	en/of	de	strafmaat	dient	u	zo	spoedig	mogelijk,	doch	in	elk	geval	
vandaag	contact	op	te	nemen	met	de	mentor/tutor	van	deze	leerling.	

	



	
	
	
	
	

																					Verwijderingsbriefje		

	 							Pieter	Groen	

Verwijderbriefje	
Naam:	
			
	
Reden	van	verwijdering	volgens	
leerling	
	
	

	
	

Reden	van	verwijdering	volgens	
docent	

	
	
	
	
	
	
	

Wat	moet	er	in	het	vervolg	
anders	

	
	
	
	
	
	
	
	

Sanctie	 	
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Absentiebriefje	
 
 



Naam	leerling:	………………………………….………..…….,	klas..….,	
 
 
afwezig	op	datum:	…………………………………………………,	
 
 
tijdens	de	lesuren:	1e,	2e,	3e,	4e,	5e,	6e,	7e,	8e	/	hele	dag*	(omcrikelen	wat	van	toepassing	is)	
 
De	reden	van	de	afwezigheid	was	(bij	ziekte	graag	de	aard	ervan	vermelden):	
 
……………………………………………………………………………………….	
 
……………………………………………………………………………………….	
 
……………………………………………………………………………………….	
 
……………………………………………………………………………………….	
 
……………………………………………………………………………………….	
 
 
Vader/moeder/verzorger	
 
 
……………………………………….	 
(handtekening)	
 
 
Dit	ingevulde	en	ondertekende	briefje	meegeven	met	uw	dochter	of	zoon	op	de	eerste	dag	bij	terugkomst	
op	school	en	het	meteen	laten	inleveren	in	de	 
gele	brievenbus	bij	lokaal	N027.	
 
Gemakshalve	zijn	op	de	achterzijde	de	regels	betreffende	afwezigheid	vermeld.	
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Afwezigheid	
 

Verzoek	aan	de	ouder(s)/verzorger(s)	

a1 Ziekte	of	plotseling	anderszins	noodzakelijk	verzuim	van	 



een	leerling	dient	u	vóór	08.30	uur	van	die	dag	aan	de	school	door	te	geven:	tel	071-

4091079.	 
a2 Wilt	u	bij	terugkeer	na	afwezigheid	aan	uw	zoon/dochter	een	absentieformulier	meegeven,	

waarin	de	reden	en	de	duur	van	het	verzuim	(nogmaals)	wordt	vermeld.	Gaarne	ook	de	naam	

en	de	klas	van	de	leerling	vermelden!	 
Absentieformulieren	zijn	te	verkrijgen	in	lokaal	N027.	 

b Bij	bezoek	aan	huisarts	e.d.	afmelden	mèt	absentieformulier	bij	de	desbetreffende	

conciërge	of	in	lokaal	N027.		
c Als	de	leerling	de	school	ziek	heeft	verlaten,	wordt	de	ouder(s)/verzorger(s)	verzocht	de	

thuiskomst	van	de	leerling	z.s.m.	aan	de	school	door	te	geven:	tel.	071-4091079.		
d Bijzonder	verlof,	uitsluitend	bij	de	adjunct-directeur	aan	te	vragen,	minimaal	6	weken	

voorafgaande	aan	dat	verlof.	Na	overleg	met	de	locatiedirecteur,	beoordeelt	de	adjunct-

directeur	of	het	verlof	kan	worden	verleend	en	onder	welke	voorwaarden.	Formulieren	

terzake	zijn	te	verkrijgen	bij	de	administratie	en	kunnen	worden	gedownload	via	

www.pietergroen.nl	
 

Regels	voor	de	leerlingen	 
a Je	doet	het	briefje	van	je	ouder(s)/verzorger(s)	onmiddellijk	in	de	gele	bus	bij	lokaal	N027.	

b Als	je	een	repetitie,	schriftelijke	overhoring	of	proefwerk	niet		
hebt	gemaakt,	dan	meld	je	je	zo	spoedig	mogelijk	bij	de	docent	en	de	administratie	om	een	

datum	voor	het	inhalen	af	te	spreken.	

c Als	je	vóór	het	eind	van	je	schooldag	de	school,	om	welke		
reden	dan	ook,	moet	verlaten,	dan	meld	je	dat	mèt	een	ondertekend	absentieformulier	bij	de	

conciërge	of	lokaal	N027.	Je	bent	ziek	en	je	wilt	naar	huis,	ook	dan	afmelden	bij	lokaal	N027.	

Bij	aankomst	thuis	moeten	de	ouders	de	school	bellen.	
 

DUS:	ALTIJD	EEN	ABSENTIEBRIEFJE	INLEVEREN!	
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FORMULIER AANVRAAG VRIJSTELLING VAN GEREGELD SCHOOLBEZOEK 
Artikel 11 onder f of artikel 11 onder g, van de Leerplichtwet 1969 

 
Aan de directeur van de locatie Pieter Groen van het Andreas College te Katwijk: 

 
1  Gegevens van de aanvrager : ouder(s)/verzorger(s)        

achternaam en voorletter(s) :                 

adres :                   

postcode en woonplaats :                     



telefoon (privé of werk} :                      

E- mailadres :                 

2  Gegevens van de leerling :                       

voorn(a)m(en) en achternaam :                      

geboortedatum :         groep/leerjaar:        

voorn(a)m(en) en achternaam :                    

geboortedatum :         groep/leerjaar:        

voorn(a)m(en) en achternaam :                    

geboortedatum :         groep/leerjaar:        

3 Gegevens van de aangevraagde vrijstelling               

periode :van      t/m        
                    

reden :                      
(op een bijlage zo nodig nader toelichten)               

4  Gegevens van de kinderen die een andere school bezoeken        

voorn(a)m(en) en achternaam :                    

geboortedatum :                      

naam school :                   

voorn(a)m(en) en achternaam :                  

geboortedatum :                 

naam school :   te:         
 

5 Ondertekening 
 

Datum: _____________________ handtekening:_____________________________ 
 

Inleveren 
Ingevulde formulieren zo mogelijk 
- vijf weken van te voren indienen 
bij de directeur van de school. 

 
Bij te voegen stukken 
Als u de aanvraag indient op grond 
van artikel 11, onder f, moet een 
gewaarmerkte 
(niet voorgedrukte) 
werkgeversverklaring worden 
overlegd. 

 
 
Informatie  
Als u nog vragen heeft, kunt u zich 
richten tot de leerplichtambtenaar 
van uw gemeente



  
 
Richtlijnen verlof buiten de schoolvakanties  

1 Vakantieverlof  
Een verzoek om vakantieverlof op grond van artikel 13a van de Leerplichtwet 1969 
dient minimaal 8 weken van tevoren aan de directeur van de school te worden 
voorgelegd. 

 
Verlof indien:  
wegens de specifieke aard van het beroep van één van de ouders het slechts mogelijk is 

buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan. Er moet tevens sprake zijn van 
seizoensgebonden werkzaamheden en er moet worden aangetoond dat er sprake is 
van een onoverkomelijk economisch belang als er toch in de schoolvakantie verlof 
moet worden opgenomen. Slechts het gegeven dat gedurende de schoolvakanties 
een belangrijk deel van de omzet wordt behaald, is onvoldoende. Er kan geen verlof 
worden toegekend vanwege organisatorische problemen die ontstaan in een bedrijf 
door het verlof van één der aanvragers in een reguliere schoolvakantie. 
(Een werkgeversverklaring wordt overgelegd waaruit blijkt dat geen verlof binnen de 
officiële schoolvakantie mogelijk is). 

 
Vakantieverlof mag, binnen deze voorwaarden:  
• éénmalig per schooljaar worden verleend;  
• niet langer duren dan tien schooldagen;  
• niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar. 

 
2. Andere gewichtige omstandigheden: tien schooldagen per schooljaar of minder  

Een verzoek om extra verlof in geval van andere gewichtige omstandigheden voor tien schooldagen 
per schooljaar of minder dient vooraf of uiterlijk binnen twee dagen na ontstaan van de verhindering 
aan de directeur van de school te worden voorgelegd. 
Opmerking: 'andere' gewichtige omstandigheden zijn omstandigheden die niet 
onder artikel 11 onder a t/m f vallen. 

 
Hiervoor gelden de volgende richtlijnen:  
• voor het voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de 

lesuren kan geschieden;  
• voor verhuizing voor ten hoogste één dag;  
• voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten t/m de vierde graad voor 

één of ten hoogste twee dagen, afhankelijk of dit huwelijk wordt gesloten in of buiten de 
woonplaats van belanghebbende;  

• bij ernstige ziekte van ouders of bloed- of aanverwanten t/m vierde graad, duur in 
overleg met de directeur van de school;  

• bij bevalling van de moeder, verzorgster, voogdes, duur in overleg met de directeur van 
de school;  

• bij overlijden van bloed- of aanverwanten in de eerste graad voor ten hoogste 4 dagen; 
van bloed- of aanverwanten in de tweede graad voor ten hoogste 2 dagen;  
van bloed- of aanverwanten in de derde of vierde graad ten hoogste één dag;  

• bij 25-, 40- en 50-jarige ambtsjubileum en het121/2, 25-, 40-, 50- en 60-jarige 
huwelijks-jubileum van bloed- of aanverwanten t/m de vierde graad voor één dag;  

• voor andere calamiteiten en naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen, 
maar geen vakantieverlof. 

 
3. Gewichtige omstandigheden: meer dan tien schooldagen per schooljaar 

Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden op grond van artikel 14, lid 3 
van de Leerplichtwet 1969 voor meer dan tien schooldagen per schooljaar dient minimaal zes 
weken van tevoren, via de directeur van de school, aan de leerplichtambtenaar van de 
woongemeente van de leerling te worden voorgelegd. 

 
Verlof kan bijvoorbeeld voor verlening in aanmerking komen als:  
De ouders van de leerling een verklaring van een arts of een maatschappelijk werk(st)er kunnen 
overleggen waaruit blijkt dat een verlof noodzakelijk is op grond van medische of sociale indicatie 
van één van de gezinsleden. 

 
Waarschuwing  
De directeur van de school is verplicht de leerplichtambtenaar te informeren over vermoedelijk 
ongeoorloofd schoolverzuim. Tegen die ouders die hun kind(eren) zonder toestemming van school 
houden, zal proces-verbaal worden opgemaakt. 
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