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 (mogelijk)
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 over het melden van verzuim. Daarnaast zijn op hoofdlijnen de te ondernemen
acties weergegeven van de school, RBL en in geval van ziekte door de GGD-JGZ.

Geoorloofd verzuim
SCHORSING-/VERWIJDERING
Omschrijving
Schorsing

Verwijdering

School

 Er is een wettelijke basis in het primair onderwijs  School gaat in gesprek met ouders en handelt
(art 40c WPO), speciaal onderwijs (art 40a WEC)
volgens protocol.
en in voortgezet onderwijs (art 13
 Melden aan de Onderwijsinspectie bij een
inrichtingsbesluit WVO) met een maximum van
schorsing meer dan een dag.
5 dagen.
 Melden aan de afdeling Leerplicht via DUO
 Het bevoegd gezag van de school kan, volgens
(voortgezet onderwijs) of Basisscholen en
protocol van betreffend schoolbestuur, een
scholen voor speciaal onderwijs melden bij het
leerling schorsen.
RBL via meldingen@hollandrijnland.nl of bij
team leerlingzaken Alphen aan den Rijn via
leerplicht@aadr.nl.

 Bevoegd gezag van de school kan een leerling
 School gaat in gesprek met ouders en handelt
volgens protocol van betreffend schoolbestuur,
volgens protocol.
verwijderen. Bijvoorbeeld als er sprake is van
 Melden bij de Onderwijsinspectie.
ernstige gedragsproblemen of indien de school de  Melden aan de afdeling Leerplicht via DUO
leerling onvoldoende begeleiding kan bieden om
(voortgezet onderwijs) of Basisscholen en
hem de (basis)kennis bij te brengen.
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/Notitie_schorsen_en_verwijderen.pdf
ZIEKTE
Frequentie
Elke ziekmelding
>2 weken

4e ziekmelding
in een kwartaal

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

School
GGD-JGZ/Leerplicht
 De school heeft contact met de ouders en laat
zich informeren over de aard van de ziekmelding.
 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 de GGD/JGZ zonder goede reden, meldt de
school de leerling bij de afdeling Leerplicht
meldingen@hollandrijnland.nl of voor Alphen aan
de Rijn bij leerplicht@aadr.nl
 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.

 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 o f bij niet verschijnen
bij de GGD/JGZ zonder goede reden, meldt de
school de leerling bij de afdeling Leerplicht
meldingen@hollandrijnland.nl of voor Alphen aan
de Rijn via leerpicht@aadr.nl
 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.

 De school gaat in gesprek met ouders. Als er
 GGD-JGZ neemt contact op met
zorgen zijn en vermoedelijk achterliggende
ouders/leerling en nodigt deze eventueel uit
problematiek, vraagt school toestemming aan
voor gesprek (koppelt afspraken terug aan
ouders om de leerling te melden bij GGD-JGZ.
school).
 Wanneer ouders geen toestemming geven voor
 Bij niet verschijnen zonder tegenbericht
aanmelding bij GGD/JGZ of bij niet verschijnen
koppelt de GGD-JGZ terug aan de school.
bij de GGD/JGZ zonder goede reden, meldt de
 Leerplicht: indien nodig oproepen voor een
school de leerling bij de afdeling Leerplicht
gesprek (koppelt afspraken terug aan school).
meldingen@hollandrijnland.nl of voor Alphen aan  Bij ongeoorloofd ziekteverzuim volgt de
de Rijn bij leerplicht@aadr.nl
reguliere procedure.
 Ouders dienen op de hoogte te zijn van de
melding.

Ongeoorloofd verzuim
TE LAAT KOMEN
Frequentie richtlijn
HALT

School voortgezet onderwijs

3 x te laat op school

 Neemt contact op met leerling en ouders.

6 x te laat op school
>9 x te laat op school

Bij herhaling

RELATIEF VERZUIM
Omschrijving

Leerplicht

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

 Indien leerplicht spreekuren op school houdt,
kan een leerling hiervoor worden aangemeld.
 Heeft contact met ouders (en leerling indien
deze 12 jaar of ouder is) (bijv 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.

 Melden 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 de 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.

School

Leerplicht

 School gaat in gesprek met ouders en leerlingen
Wettelijk verzuim
vanaf 12 jaar en stelt hen op de hoogte van de
 Bij verzuim van 16
melding bij leerplicht.
uur van de lestijd
 Meldt aan de afdeling Leerplicht via DUO
gedurende een
(voortgezet onderwijs) of Basisscholen en
periode van 4 weken
scholen voor speciaal onderwijs melden bij het
RBL via meldingen@hollandrijnland.nl en bij team
leerlingenzaken Alphen aan den Rijn via
leerplicht@aadr.nl met daarbij een
verzuimoverzicht en achtergrondinformatie.

 Heeft contact met ouders (en leerling indien
deze 12 jaar of ouder is) (bijv 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 of maakt eventueel een procesverbaal (volledig PV of HALT PV) op.
 Meldt aan ouders en leerling dat uitkomsten
gesprek gedeeld worden met de melder.
 Koppelt afspraken terug aan melder.

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

 Heeft contact met ouders (en leerling indien
deze 12 jaar of ouder is) (bijv 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 of maakt eventueel een procesverbaal (volledig PV of HALT PV) op.
 Meldt tijdens gesprek dat uitkomsten 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

Luxe verzuim
• Vrije dagen zonder
toestemming van
directeur of leerplicht

 School gaat in gesprek met ouders en stelt hen
 Roept ouders op voor een gesprek en/of doet
op de hoogte van de melding bij leerplicht.
onderzoek naar verwijtbaarheid van ouders.
 Meldt aan de afdeling Leerplicht via DUO
 Maakt proces-verbaal op als ouders
(voortgezet onderwijs) of Basisscholen en
verwijtbaar zijn.
scholen voor speciaal onderwijs melden bij het
RBL via meldingen@hollandrijnland.nl of bij team
leerlingenzaken Alphen aan den Rijn via
leerplicht@aadr.nl.

ABSOLUUT VERZUIM
Omschrijving

School

Absoluut verzuim
 In- of uitschrijving binnen 7 dagen digitaal
 Een leerling staat niet
melden aan de Dienst Uitvoering Onderwijs
(DUO).
(meer) ingeschreven op
een school

Leerplicht
 Heeft contact met ouders en doet onderzoek .
 maakt proces-verbaal op als ouders
verwijtbaar zijn.

THUISZITTERS

Definitie: Een thuiszitter is een leerplichtige jongere tussen de 5 en 16 jaar of een jongere van
16 of 17 jaar die valt onder de kwalificatieplicht en die ingeschreven staat op een school of
onderwijsinstelling en die zonder geldige reden meer dan 4 weken verzuimt, zonder dat hij/zij
ontheffing heeft van de leerplicht resp. vrijstelling van geregeld schoolbezoek wegens het
volgen van ander onderwijs.

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.
 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 kan worden,
wordt er volgens de
methode 1k/1g/1p met
elkaar gewerkt. Waar
nodig is het onderwijs
hierbij aanwezig.
 Biedt waar nodig een
aangepast
onderwijsprogramma aan.

Samenwerkingsverband
 Zoekt na een melding van
school samen met de school
naar een oplossing voor de
thuiszitter.
 Participeert op uitnodiging in
een 1K1G1P voor thuiszitters
of organiseert zelf zo’n
overleg.

Leerplicht
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 1K1G1P
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
(klinische) behandeling is
gestart. Als het antwoord
op die vraag negatief is,
organiseert leerplicht een
1K1G1P voor thuiszitters
of vraagt het CJG/JGT een
1k1g1p te organiseren.

