
Definitieve versie 17-10-2017         1 
 

 

 

 

VERZUIM- EN MELDPROTOCOL PO  (17-10-2017) 

 

 Actie school 

Spijbelen 

- uren/dagen 

- reden onbekend of niet legitiem 

- reden achteraf gemeld 

<16 uur in 4 weken - Bespreken met ouders/verzorgers  

- Schoolbeleid 

>16 uur in 4 weken - Bespreken met ouders/verzorgers  

- binnen 5 werkdagen melden bij LP via DUO, begin- en 

einddatum verzuim verplicht in te vullen 

 Aanhoudend verzuim - herhaalmelding via DUO max 1 melding per week van 

minimaal 16 uren, begin- en einddatum invullen 

 Langdurig relatief verzuim - melden via DUO langdurig relatief verzuim na signaal 

DUO 

Overig verzuim 

 

Verzuim bij vermoedelijke achterliggende problematiek - Bespreken met ouders/verzorgers en leerling 

- Melden LP via DUO 

Te laat 

- bij aanvang van de les 

- reden onbekend of niet legitiem 

5x in <20 schoolweken - Bespreken met ouders/verzorgers en leerling 

- actie volgens schoolbeleid/interne maatregelen 

10x in <20 schoolweken - Waarschuwingsgesprek met ouders/verzorgers  

- actie volgens schoolbeleid/ interne maatregelen 

15x of meer in <20 schoolweken - informeert ouders verzorgers 

- melden bij LP via DUO 

Vrije dag(en)/vakantie zonder toestemming 

directeur/LP (=luxe verzuim) 

Halve dag of meer - melden bij LP via DUO 

Bezoek (huis)arts, specialist en dergelijke niet 

conform schoolbeleid 

 - Registreren in het schoolsysteem als ongeoorloofd 

relatief verzuim 

Ziekte niet gemeld conform schoolbeleid  - Registreren in het schoolsysteem als ongeoorloofd 

schoolverzuim 
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Ziekteverzuim 

 Actie school 

Twijfelachtig ziekteverzuim  

 

>2 weken aaneengesloten - Bespreken met ouders/verzorgers en leerling (12+) 

- Melden bij GGD/schoolarts* en zorgteam**  

- Melden bij LP via verzuimloket DUO 

>4x per schooljaar - Bespreken met ouders/verzorgers en leerling (12+) 

- Bij zorg/twijfel melden bij GGD/schoolarts* (leerlingen 

12+) en zorgteam**  

- Melden bij LP via verzuimloket DUO 

Langdurig ziekteverzuim (legitiem) >2 weken - School stelt een huiswerk- en/of inhaalplan op en 

adviseert indien nodig over alternatieve 

onderwijsmogelijkheden 

- Contact onderhouden met leerling en ouders 

- Bespreken zorgteam** 

- Inschakelen BCO (Ziezon: landelijk netwerk ziek zijn & 

onderwijs) eventueel via het zorgteam** 

* indien van toepassing volgens geldend ziekteverzuimprotocol school.  

** zorgteam is de algemene benaming voor o.a. zorgadviesteam, ondersteuningsteam en expertiseteam.  
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Schorsing/verwijdering/uitschrijving 

 Actie school 

Schorsing van 1 dag of meer 

(interne of externe schorsing)  

 

 - informeren ouders/verzorgers en leerling (schriftelijk met 

bezwaarclausule 

- informeren LP 

- melden bij onderwijsinspectie indien schorsing langer 

dan 1 dag 

-alternatief programma aanbieden aan leerling 

 Verwijdering  

Volgens procedure betreffende wetgeving 

- informeren ouders/verzorgers en leerling (schriftelijk) 

- melden bij onderwijsinspectie  

- melden bij LP 

- school blijft verantwoordelijk voor het bieden van 

onderwijs 

Uitschrijving  Ouders willen leerling uitschrijven zonder nieuwe 

inschrijving 

- alleen als er sprake is van: 

- een nieuwe school 

- vrijstelling van de leerplichtwet 

- emigratie naar buitenland 

 

*** inspanningsverplichting: Indien aantoonbaar gedurende 8 weken zonder succes is gezocht naar een zodanige instelling of school waarnaar kan worden verwezen. 
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BUITENGEWOON VERLOF EN VRIJSTELLING 

 

 Actie school 

Buitengewoon verlof  

(bevoegd gezag: school) 

 

Tot maximaal 10 schooldagen i.v.m. gewichtige 

omstandigheden art.11 onder g LPW 

- Desgewenst advies van LP 

- schriftelijk toekennen of afwijzen o.g.v. leerplichtwet. 

 

 

Religieuze feestdag art. 11 onder e leerplichtwet: 

- Verplichting voortvloeiend uit geloof of 

levensovertuiging 

- Beroep op verlof uiterlijk 2 dagen vooraf 

- Maximaal 1 dag 

- Desgewenst advies van LP 

- Beroep ter kennisgeving aannemen o.g.v. leerplichtwet. 

 

Vrijstelling verlof buiten reguliere 

schoolvakanties  

Alléén in uitzonderlijke gevallen!! 

(bevoegd gezag: school) 

Aan al onderstaande voorwaarden moet worden 

voldaan art. 11 onder f leerplichtwet 

- Wegens de specifieke aard van het beroep van één 

van de ouders is het niet mogelijk om tijdens de 

vastgestelde schoolvakanties op vakantie te gaan. 

- Verlof mag niet plaatsvinden in de eerste 2 weken na 

de zomervakantie. 

- Het gaat om een gezinsvakantie van maximaal 10 

schooldagen. 

- Verlof mag slechts 1x per schooljaar worden 

verleend. 

- Verzoek dient minimaal 2 maanden van te voren 

ingediend te zijn bij de directeur van school. 

- Desgewenst advies van LP 

- Aanvraag schriftelijk toekennen of afwijzen o.g.v. 

leerplichtwet. 

 

Buitengewoon verlof  

(bevoegd gezag: LPA) 

- Méér dan 10 schooldagen - School stuurt ouders/verzorgers door naar LP incl. 

standpunt van school. 
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Kernbegrippen 

 

Leerplicht 

Leerplicht start vanaf de eerste schooldag van de maand na de 5de verjaardag tot aan het eind van het schooljaar waarin de leerling 16 jaar wordt óf aan het einde van het 

12de volledig gevolgde schooljaar. Een schooljaar loopt van 1 augustus tot 1 augustus. 

 

 

Hoe werkt de leerplicht? 

Verzuim/verlof 

De school is verantwoordelijk voor het melden van alle soorten schoolverzuim via DUO (verzuimloket) aan de LP van de woongemeente van de betreffende leerling.  

De directeur van de school beslist, al dan niet in overleg met de leerplichtambtenaar, over de verlofaanvragen tot maximaal 10 schooldagen. Bij meer dan 10 dagen beslist 

de leerplichtambtenaar. Zowel de directeur als de leerplichtambtenaar zijn bij hun beslissing vanzelfsprekend gehouden aan de leerplichtwet. 

 

Vermoeden van achterliggende problematiek 

Als een school het vermoeden heeft dat er sprake is van achterliggende problematiek dan zal zij de betreffende leerling bespreken in het zorgteam van de school.  

Tot 12 jaar moeten de ouders hiervoor toestemming geven. Van 12 tot 16 jaar moeten zowel ouders/verzorgers als de leerling toestemming geven.  

Als de school zich zorgen maakt over een leerling kan de leerplichtambtenaar om advies worden gevraagd. Hier is geen toestemming van de ouders/verzorgers en/of 

jongeren voor nodig.  

 

Leerplichtambtenaar 

Als verzuim is gemeld bij de leerplichtambtenaar neemt deze contact op met school en de ouders.  

Vanaf 12 jaar is een leerling medeverantwoordelijk voor het schoolverzuim. Bij achterliggende problematiek kan de leerplichtambtenaar helpen bij het zoeken naar een 

oplossing. 

 

Bij twijfel adviseren wij u altijd contact op te nemen met de leerplichtambtenaar van de woongemeente van de leerling. 
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Acties scholen en leerplicht 

 

Acties scholen 

 verzuim adequaat registeren 

 verzuimprotocol dat bij ouders en leerlingen bekend is 

 verzuimafspraken en regels nakomen 

 betrokkenen via de schoolgids op de hoogte brengen van de geldende procedures  (o.a. inbrengen in Zorgteam**) 

 goed functionerende zorgstructuur hebben, incl. een Zorgteam** 

 verzuim melden bij DUO binnen de gestelde termijnen 

 doorverwijzen naar CJG/GGD/Verslavingszorg/Maatschappelijk Werk 

 melding Veilig Thuis 

 

Acties leerplicht 

 behandelen verzuimmeldingen 

 behandelen vrijstellingsaanvragen 

 waarschuwen (mondeling/schriftelijk) 

 verwijzen HALT taak- en/of leerstraf (12 jaar en ouder) 

 opmaken van een proces-verbaal 

 onderhouden contacten ketenpartners 

 doorverwijzen CJG/GGD/Verslavingszorg/Maatschappelijk Werk 

 melding Veilig Thuis 

 adviseren instanties betrokken bij jeugdzorg en veiligheid 

 

 


