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Leerplichtwet 
Volledige leerplicht: vanaf de eerste schooldag van de maand na de 5e verjaardag tot aan het eind van 
het schooljaar waarin de leerling 16 jaar wordt of aan het einde van het 12e volledig gevolgde 
schooljaar. Een schooljaar loopt van 1 augustus tot 1 augustus. 
 
Kwalificatieplicht: 
De kwalificatieplicht geldt, volgend op de volledige leerplicht, voor jongeren die: 

a. Nog geen 18 jaar zijn; 
b. Nog geen startkwalificatie (mbo-2, havo-, of vwo-diploma) hebben behaald. 

Zij hebben tot hun 18e verjaardag kwalificatieplicht. Dit betekent concreet dat deze jongeren een  
onderwijsprogramma moeten volgen dat is gericht op het behalen van een startkwalificatie. 
Deze plicht geldt niet voor jongeren met een Praktijkonderwijs beschikking. Hiervoor geldt dat zij een 
getuigschrift moeten hebben.  
 
Hoe werkt de leerplicht: 
De school is wettelijk verantwoordelijk voor het melden van alle soorten schoolverzuim bij de 
leerplichtambtenaar van de woongemeente van de betreffende leerling. De school kan het verzuim 
melden via www.duo.nl 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. 
Als verzuim is gemeld bij de leerplichtambtenaar neemt deze contact op met de school en de ouders. 
Vanaf 12 jaar is een leerling mede verantwoordelijk voor het schoolverzuim.  
Bij achterliggende problematiek kan de leerplichtambtenaar helpen bij het zoeken naar een oplossing. 
Alle ongeoorloofd schoolverzuim is sanctioneerbaar. 
 
Acties school 

 Adequaat registreren 

 Een actueel verzuimprotocol 

 Verzuimprotocol uniform en adequaat handhaven 

 Ouders en leerlingen op de hoogte brengen van de geldende procedures 

 Voordat een leerling de wettelijke termijn van ongeoorloofd verzuim bereikt overlegt de 
mentor met ouders om verder verzuim te voorkomen 

 Ouders worden op de hoogte gebracht van de regels voor ongeoorloofd verzuim 

 Melden binnen gestelde termijnen 

Acties school en/of Leerplicht: 

 Doorverwijzen naar schoolarts 

 Doorverwijzen naar verslavingszorg 

 Doorverwijzen naar schoolmaatschappelijk werk 

Acties leerplicht 

 Verlenen van ontheffing van de leerplichtwet 

 Adviseren instanties betrokken bij jeugdzorg 

 Behandelen verzuim/meldingen 

 Behandelen vrijstellingsaanvragen 

 Onderhouden contacten ketenpartners 

 Waarschuwen (mondeling/schriftelijk) 

 Melding Veilig Thuis 

 Opmaken van een proces verbaal 

 
 
 
 

http://www.duo.nl/


P r o t o c o l  :  V e r z u i m  

©2016 CLZ 

Achtergrond: 
 
Met scholing staan jongeren sterker in de maatschappij. Daarom gaan in Nederland in principe alle 
kinderen naar school. Zij hebben het recht en zelfs de plicht om naar school te gaan. 
Toch zijn er kinderen die regelmatig niet op school komen. Als dit gebeurt zonder reden, is er sprake 
van ongeoorloofd verzuim ofwel spijbelen. 
Er wordt gespijbeld en vaak zonder dat de ouders dat weten. Als leerlingen spijbelen, raken ze steeds 
verder achterop, met alle gevolgen van dien. Het kan zelfs zover komen dat leerlingen hun school niet 
afmaken. Zonder scholing / begeleiding is het erg moeilijk om werk te vinden. 
 
Het actueel houden van een sluitende leerlingen- en verzuimadministratie is een wettelijk vastgelegde 
verantwoordelijkheid van iedere school. Scholen mogen zelf bepalen op welke wijze ze 
leerlingengegevens en verzuim registeren. Leerplichtambtenaren zijn volgens de leerplichtwet 
verantwoordelijk voor de controle van de leerlingen- en verzuimadministratie. 
 

Leerplichtambtenaar voor de gemeenten Duiven, Westervoort, Zevenaar, Giesbeek, Lathum 
en Rijnwaarden 

Mw. M.Kersten  Tel: 026-3774034 Marjolein.kersten@rbl-middengelre.nl   

Leerplichtambtenaar voor de gemeente Montferland 

Mw. M.Lenting Tel: 0316-291592 m.lenting@montferland.info  

 
 
 

Reden afwezigheid Registreren als  Melden bij 

Spijbelen: 
- Betreft hele uren of dagen; 
- Reden onbekend of niet legitiem; 
- Reden achteraf gemeld. 

Ongeoorloofd 
verzuim.  

Indien nodig maakt de 
ondersteuningscoördinator 
melding bij de 
leerplichtambtenaar voor een 
preventief gesprek 

 8 keer ongeoorloofd 
verzuim in 4 
aaneengesloten weken 

 12 keer ongeoorloofd 
verzuim in 8 
aaneengesloten weken 

 14 keer ongeoorloofd 
verzuim in 12 
aaneengesloten weken 

 
of leerlingenadministatie die via 
DUO de verzuimmelding maakt 
bij de leerplichtambtenaar. (Zie 
relatief verzuim in de tabel op de 
volgende pagina). 

Te laat komen: 
- Bij aanvang van de les; 
- Reden onbekend of niet legitiem 

Ongeoorloofd 
verzuim 

Leerling die 3 keer te laat in de 
les is verschenen, zal 1 lesuur bij 
de mentor nablijven. 
Indien nodig maakt de 
ondersteuningscoördinator 
melding bij de 
leerplichtambtenaar voor een 
preventief gesprek 
 

 8 keer te laat in 4 
aaneengesloten weken 

 12 keer te laat in 8 
aaneengesloten weken 
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 14 keer te laat in 12 
aaneengesloten 

 
of leerlingenadministatie die via 
DUO de verzuimmelding maakt 
bij de leerplichtambtenaar. (Zie 
relatief verzuim in de tabel op de 
volgende pagina). 

Vrije dag(en) zonder toestemming 
directeur of leerplichtambtenaar ( = 
luxe verzuim) 

Ongeoorloofd 
verzuim 

Indien nodig maakt de 
ondersteuningscoördinator 
melding bij de 
leerlingenadministatie die via 
DUO de verzuimmelding maaktbij 
de leerplichtambtenaar. (Zie 
relatief verzuim in de tabel op de 
volgende pagina). 

Bezoek (huis)arts, specialist en 
dergelijke niet conform geldende 
afspraken gemeld 

Ongeoorloofd 
verzuim 

Indien nodig maakt de 
ondersteuningscoördinator 
melding bij de 
leerlingenadministatie die via 
DUO de verzuimmelding maakt 
bij de leerplichtambtenaar. (Zie 
relatief verzuim in de tabel op de 
volgende pagina).). 

Ziekte niet gemeld conform geldende 
afspraken: 
- niet tijdig gemeld; 
- niet gemeld door ouder/verzorger 
- geen schriftelijke verklaring 
afgegeven 

Ongeoorloofd 
verzuim 

Indien nodig maakt de 
ondersteuningscoördinator 
melding bij de 
leerlingenadministatie die via 
DUO de verzuimmelding maakt 
bij de leerplichtambtenaar. (Zie 
relatief verzuim in de tabel op de 
volgende pagina). 

Schorsing (maximaal 5 schooldagen) Schorsing De school neemt contact op met 
de leerplichtambtenaar en 
inspectie. 

Ziekte gemeld conform geldende 
afspraken: 
- voor 8.30 uur ’s morgens (telefonisch) 
gemeld door ouder/verzorger 

Geoorloofd verzuim  

Bezoek (huis) arts, specialist en 
dergelijke conform geldende afspraken 
gemeld 

Geoorloofd verzuim  

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

Geoorloofd verzuim  

Vrijstelling i.v.m. sociale 
omstandigheden (minder dan 10 
schooldagen); het besluit  hieromtrent 
ligt bij de directeur, eventueel in 
samenspraak met de 
leerplichtambtenaar. 

Geoorloofd verzuim  
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Soort 
verzuim 

Omschrijving Hoe te handelen 

Absoluut 
verzuim 

Als een jongere niet (meer) staat 
ingeschreven op een school. 

De leerlingenadministratie meldt de in- en 
uitschrijving digitaal via Bron/DUO 

Overig 
(relatief) 
verzuim 

- Bij 16 x te laat in de les komen; 
- Verzuim gerelateerd aan 
(vermoedelijke) achterliggende 
problematiek. 

De ondersteuningscoördinator maakt melding 
bij de leerlingenadministatie die via DUO de 
verzuimmelding maakt bij de 
leerplichtambtenaar.  

Overig 
(signaal) 
verzuim 

Indien Ziekteverzuim Als Signaal 
(ZAS) 
- 2 weken aaneengesloten, eerst 
actie mentor, dan melden bij de 
ondersteuningscoördinator  
- 4e keer in een schooljaar, eerst 
actie mentor, dan, melden bij de 
ondersteuningcoördinator 

De ondersteuningscoördinator maakt melding 
bij de leerlingenadministatie die via DUO de 
verzuimmelding maakt bij de 
leerplichtambtenaar. 

Overig 
(signaal) 
verzuim 

Is verzuim dat samenhangt met 
achterliggende problemen van de 
leerling.  

De ondersteuningscoördinator maakt melding 
bij de leerlingenadministatie die via DUO de 
verzuimmelding maakt bij de 
leerplichtambtenaar. 

Luxe 
verzuim 

Treedt op als een leerling zonder 
toestemming tijdens de 
schoolperiode met vakantie gaat. 
Ouders nemen hun kinderen tijdens 
de schooltijd mee op vakantie om 
files te vermijden of met 
goedkopere vliegtickets weg te 
kunnen. 

De ondersteuningscoördinator maakt melding 
bij de leerlingenadministatie die via DUO de 
verzuimmelding maakt bij de 
leerplichtambtenaar. 

16 uur in 4 
weken  

Volgens de Leerplichtwet zijn 
scholen wettelijk verplicht om die 
gevallen te melden waarbij sprake 
is van ongeoorloofde afwezigheid 
van in totaal zestien uren les- of 
praktijktijd gedurende een periode 
van vier opeenvolgende lesweken 
(16 uur in 4 weken). Deze gevallen 
van schoolverzuim worden als 
zodanig zorgwekkend gezien dat er 
verder onderzoek en interventie 
nodig is. De school zelf blijft 
verantwoordelijk voor het korter 
durend verzuim.  
 

De ondersteuningscoördinator maakt melding 
bij de leerlingenadministatie die via DUO de 
verzuimmelding maakt bij de 
leerplichtambtenaar. 
 
Wanneer de leerling blijft verzuimen, dan wordt 
een herhaalmelding gedaan. Een 
herhaalmelding wordt gemaakt bij 16 uur in 1 
week (Langdurig relatief verzuim).   

Overig 
(beginnend) 
verzuim 

Een leerplichtige jongere die 
minder dan de wettelijke termijn 16 
uur in 4 weken verzuimt, maar wel 
lesuren of dagdelen overslaat, 
pleegt beginnend verzuim (dit 
verzuim is anders dan het luxe of 
signaalverzuim). 

De ondersteuningscoördinator maakt melding 
bij de leerlingenadministatie die via DUO de 
verzuimmelding maakt bij de 
leerplichtambtenaar. 

RMC-
verzuim 
18+: 

Hiervan is sprake wanneer een 
leerling op wie de leerplichtwet niet 
meer van toepassing is; en die nog 
geen 23 jaar is; en niet in het bezit 

De ondersteuningscoördinator maakt melding 
bij de leerlingenadministatie die via DUO de 
verzuimmelding maakt bij de 
leerplichtambtenaar. 
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van een diploma op minimaal 
startkwalificatieniveau, gedurende 
een aaneengesloten periode van 
tenminste een maand of een door 
het bevoegd gezag te bepalen 
kortere periode zonder geldige 
reden geen onderwijs meer volgt. 

 

Overig verzuim 
(langdurig ziekteverzuim) 
(naar verwachting meer dan 2 weken) 

De mentor stelt een huiswerkplan op. 
Ondersteuningscoördinator adviseert (in overleg 
met leerplicht) indien nodig over alternatieve 
onderwijsmogelijkheden. 

 

* Bij herhaling van verzuim wordt er opnieuw een melding gedaan.  


