Verzuimkaart voor leer- en kwalificatieplichtigen
in het Voortgezet (Speciaal) Onderwijs en Middelbaar Beroeps Onderwijs

Relatief verzuim
Aanleiding
Beginnend verzuim/ te
laat komen
Tot 6 maal te laat en/of 6
losse lesuren
Bij 6 maal te laat en/of 6
lesuren verzuim

Bij 9 maal te laat en/of 9
lesuren verzuim
Bij 12 maal te laat en/of
12 lesuren verzuim
Wettelijk verzuim
Ongeoorloofde
afwezigheid van 16
lesuren binnen 4
opeenvolgende weken

Luxe verzuim
Ongeoorloofde
afwezigheid i.v.m.
vakantie buiten de
schoolvakanties
Signaalverzuim
Ongeoorloofde
afwezigheid, veelal is er
sprake van achterliggende
problematiek

Actie school
School informeert ouders per brief; afschrift
naar de LPA. Sancties opgelegd aan leerling
Ouders uitnodigen voor een gesprek, en;
 verwijzen naar de eerder genoemde brief (zie
tot 6 maal te laat);
 meedelen dat de leerplichtambtenaar wordt
ingeschakeld bij 9 keer.
 Ouders informeren;
 verzuim melden via het verzuimloket van
DUO.
 Ouders informeren
 verzuim melden via het verzuimloket van
DUO

Actie leerplichtambtenaar (LPA)

Bijzonderheden




gesprek met leerling en ouders
officiële waarschuwing




gesprek met leerling en ouders
opmaken PV HALT indien mogelijk

Bij bericht aan LPA en/of bij officiële melding een opgave
van de acties van school mee sturen. Ondertussen blijft de
school de leerling ook aanspreken op zijn verzuim. Bij
aanhoudend verzuim na opmaak PV HALT het verzuim via
het verzuimloket van DUO blijven melden bij de LPA.

Tijdens elk oudergesprek bespreekt de mentor
het verzuimoverzicht met de
ouder(s)/verzorger(s) en/of stuurt periodiek het
verzuimoverzicht naar ouders.
Wettelijk verplichte verzuimmelding via het
verzuimportaal van DUO naar LPA

Persoonlijk contact door LPA met
ouder(s)/verzorger(s), leerling en school
en/of hulpverleningsinstanties. Hierbij wordt
laatste waarschuwing gegeven.
Bij herhaald verzuim: verwijzing naar HALT
of proces-verbaal naar het Openbaar
Ministerie

Gesprek bij gemeente, op school of huisbezoek door LPA

Melding aan LPA via het verzuimportaal van
DUO.
Bijsluiten: de aanvraag van de ouders en de
schriftelijke afwijzing daarop

Persoonlijk contact door LPA met
ouder(s)/verzorger(s). Al gelang het beleid
van de woongemeente van de leerling wordt
er of eerst gewaarschuwd of meteen een
proces verbaal opgemaakt

Het beleid m.b.t. het al dan niet direct verbaliseren van
luxe verzuim kan per gemeente verschillen. Het Openbaar
Ministerie adviseert om bij een eerste overtreding al
verbaliseren op te treden. Er kan een zorgmelding bij BJZ
gedaan worden

School bespreekt dit verzuim met
ouder(s)/verzorger(s) en leerling en maakt
afspraken hierover.
Bij aanhoudend signaalverzuim meldt men dit
via het verzuimportaal van DUO aan de LPA

Persoonlijk contact door LPA met
ouder(s)/verzorger(s), leerling en school
en/of hulpverlenende instanties. Hierbij
wordt een laatste waarschuwing gegeven.
Bij aanhoudend verzuim: proces verbaal
naar het Openbaar Ministerie

Ziekteverzuim:langdurig,
Aanleiding
Frequentie:
Bij aaneengesloten
ziekteverzuim langer dan 5
schooldagen uiterlijk
binnen 7 werkdagen
Maandelijks 1 tot 2 dagen
verzuim over periode van
3 maanden
> 3 keer ziek in 3
maanden of bij 15
aaneengesloten
schooldagen

twijfelachtig, regelmatig
Actie school
Gesprek met mentor, ouder(s)/verzorger(s) en
leerling indien > 12 jaar. Afspraken vastleggen in
leerling dossier

Bij onvoldoende of geen
herstel van het
schoolbezoek

Verlof aanvragen
Artikel 11 onder f:
aanvraag vakantieverlof
(Vermoedelijk)
ongeoorloofd verzuim
vanwege vakantie
Artikel 11 onder g:
andere gewichtige
omstandigheden.
≤ 10 schooldagen
Artikel 11 onder g:
> 10 schooldagen
Schorsing en verwijdering
Externe schorsing
Maximaal 5 schooldagen
Verwijdering

Gesprek met mentor, ouder(s)/verzorger(s) en
leerling indien > 12 jaar Afspraken vastleggen in
leerling dossier
Verwijzing door school naar schoolarts.
Advies schoolarts opnemen in leerling dossier.
Leerling evt. inbrengen in het ZAT.
Schoolarts constateert:

ziekteverzuim is niet legitiem of

niet verschijnen bij 2 oproepen schoolarts of

ouder(s)/verzorger(s) niet akkoord met
bespreking in ZAT:
Melding twijfelachtig ziekteverzuim via
verzuimloket DUO naar LPA
School maakt met de schoolarts, ouders en
leerling een plan van aanpak voor een zo spoedig
mogelijk volledige terugkeer op school. Bij het
uitblijven van herstel van schoolbezoek na
waarschuwing door de leerplichtambtenaar meldt
de school de leerling weer aan bij de leerplichtambtenaar. Geadviseerd wordt om de frequentie
16 uren les of praktijktijd in 4 opeenvolgende
weken aan te houden
Schriftelijke aanvraag wordt afgehandeld door de
schooldirecteur. Melden bij LPA via het
verzuimloket van DUO
Schriftelijke aanvraag wordt afgehandeld door
schooldirecteur.

Actie leerplichtambtenaar (LPA)

Bijzonderheden
Noodzakelijk is dat de school periodiek (1 x per 4 weken)
het ziekteverzuim controleert

Ouders en leerling worden uitgenodigd
voor een gesprek. LPA geeft
waarschuwing af

Ouders en leerling worden uitgenodigd
voor een gesprek. Er wordt eventueel
een PV Rechter opgemaakt

Er kan een zorgmelding bij BJZ gemaakt worden

Vakantieverlof wegens specifiek beroep van ouders:nadere
informatie in het regionale verzuimprotocol
LPA gaat in gesprek met ouders en
geeft een officiële waarschuwing of
maakt proces-verbaal op tegen ouders
als vast is komen te staan dat er sprake
is van ongeoorloofd verzuim

Aanvraag, voorzien met standpunt van de school,
doorsturen naar LPA.

Verlof i.v.m. andere gewichtige omstandigheden: nadere
informatie in het regionale verzuimprotocol
Aanvraag wordt afgehandeld door LPA.

Brief aan ouder(s)/verzorger(s), en
Onderwijsinspectie plus afschrift naar LPA.

LPA registreert de schorsing en voegt
brief in leerling dossier toe.

Overweging tot verwijdering melden bij LPA,
schriftelijke kennisgeving aan ouders, LPA en
onderwijsinspectie.
School heeft een inspanningsverplichting (zie bijz.)

LPA kan een bemiddelende rol spelen
tussen ouders en school en controleert
de inspanningsverplichting van school
om een passend alternatief voor de
leerling te vinden

Schorsing is geoorloofd verzuim. Bij tweede schorsing
nodigt de LPA leerling en ouder(s)/verzorger(s) eventueel
uit voor een gesprek i.v.m. zorg. Dit wordt met school
afgestemd.
School dient aan de LPA zijn inspanningsverplichting van
het zoeken naar een andere school aan te tonen. Pas dan
kan een leerling, na 8 weken aantoonbaar zoeken naar een
andere school, definitief verwijderd (c.q. uitgeschreven)
worden. Binnen het Voortgezet Onderwijs moet een andere
school bereid zijn om een leerling toe te laten, voordat tot
definitieve verwijdering (c.q. uitschrijving) kan worden
overgegaan

