
De Nederlandse overheid heeft in de Leerplichtwet 

vastgelegd dat ieder kind naar school moet. Ouders 

en verzorgers moeten zorgen dat hun kind naar 

school gaat, de gemeente heeft de wettelijke taak 

om in de gaten te houden of kinderen ook echt 

naar school komen. De gemeente Rotterdam wil 

het schoolverzuim terugdringen. Hiervoor zijn 

speciale leerplichtambtenaren aangewezen. Zij 

proberen te voorkomen dat jongeren door (dreigend) 

schoolverzuim en voortijdige schooluitval in hun 

vorming en ontwikkeling worden belemmerd.
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Verzuimprotocol

Inzet vanuit Leerplicht is pas effectief  als er op school 
een goed verzuimbeleid is, gericht op zowel preventie 
als controle. Om scholen te helpen bij het vormgeven 
van het verzuimbeleid heeft Leerplicht van de gemeente 
Rotterdam, een verzuimprotocol voor het basisonderwijs 
en het voortgezet onderwijs ontwikkeld.

Het verzuimprotocol dient als richtlijn voor de ontwikkeling 
van een verzuimaanpak die past bij uw type school en 
schoollocatie. Daarnaast vermeldt het verzuimprotocol ook 
de wettelijke kaders en verplichtingen rondom verzuim. 
School is verplicht een verzuimadministratie te voeren. 

Deze samenvatting kunt u bijvoorbeeld op het prikbord 
hangen, zodat u de belangrijkste informatie altijd
bij de hand heeft.

Verzuim-
protocol



Hoe wordt verzuim gemeld bij leerplicht?

Alle basisscholen en speciaal onderwijs scholen melden het verzuim aan DUO via het leerling 
administratie systeem (LAS). Alle voortgezet onderwijs scholen melden het verzuim aan DUO via het 

verzuimloket: www.duo.nl/zakelijk. 

Hoe te handelen bij te laat komen?

Frequentie
 
3x te laat 

6x te laat

9x te laat

12x te laat

15x te laat

Actie school 

Voert gesprek met leerling over te laat 
komen

Stuurt een brief  naar of  voert een gesprek 
met ouders/verzorgers over te laat komen

Stuurt een brief  naar ouders/verzorgers 
met de mededeling dat te laat komen kan 
leiden tot een melding bij leerplicht

Meldt het verzuim bij leerplicht en stuurt 
brief  naar ouders/verzorgers met de me-
dedeling dat het gemeld is bij leerplicht.

Meldt verzuim bij leerplicht

Actie leerplicht 

Stuurt een waarschuwingsbrief  naar de leer-
ling en ouders/ verzorgers en stuurt een kopie 
naar school

Gesprek met leerling en ouders/verzorgers 
en indien van toepassing HALT afdoening 

opleggen (alleen mogelijk bij VO)

Verzuimregistratie

Reden afwezigheid

Spijbelen
• Betreft hele uren of  dagen
• Reden onbekend, niet legitiem of  achteraf  gemeld

Ziekte gemeld conform geldende afspraken:
• Voor het afgesproken tijdstip
• Door ouder of  verzorger

Ziekte niet gemeld conform geldende afspraken:
• Niet voor het afgesproken tijdstip
• Niet door ouder of  verzorger

Te laat komen

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

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

Vrijstelling vanwege gewichtige omstandigheden (tot en met 10 schooldagen)
met toestemming van de schooldirecteur

Vrijstelling vanwege gewichtige omstandigheden (meer dan 10 schooldagen)
met toestemming van de leerplichtambtenaar

Luxe verzuim: vrije dag(en) zonder toestemming directeur of  leerplichtambtenaar

Schorsen (maximaal 5 schooldagen)

Verwijdering van een leerling

Opnemen in verzuimadministratie 

Ongeoorloofd verzuim

Ziekte

Ongeoorloofd verzuim 

Ongeoorloofd verzuim

Geoorloofd verzuim

Ongeoorloofd verzuim

Geoorloofd verzuim

Geoorloofd verzuim

Ongeoorloofd verzuim

Schorsing

Verwijderen

Hoe te handelen bij ongeoorloofd verzuim, schorsen en verwijderen?

Ongeoorloofd
verzuim

Schorsen 

Actie school

- Contact met ouders/verzorgers
- Bespreken in zorgoverleg
- Voor verzuim gerelateerd aan (vermoedelijk) 
  achterliggende problematiek inschakelen zorg
- Verzuim van 16 uur in 4 weken binnen vijf
  werkdagen melden bij leerplicht

- Direct melden aan ouders/verzorgers
- Melden aan Inspectie van het Onderwijs
 NB: Niet melden aan Leerplicht

- Binnen 1 werkdag melden bij leerplicht
- Binnen 2 weken melden aan Inspectie van het
 Onderwijs

Omschrijving

Vier soorten
- 16 uur verzuim in vier weken
- overig verzuim
- luxe verzuim
- langdurig relatief  verzuim (schakel  
  hierbij ook altijd het samen-
  werkingsverband in)

School kan gedurende maximaal 5 
dagen een leerling de toegang tot 
school ontzeggen.

Hoe te handelen bij ziekteverzuim?

Soorten ziekteverzuim

Twijfelachtig ziekteverzuim:
School heeft twijfels over het ziekteverzuim

Zorgwekkend en/of  langdurig

ziekteverzuim*: Ouders/verzorgers geven 
inzicht in ziekte en willen in gesprek met 
school

Actie school

- Bespreek ziekteverzuim in zorgoverleg
- Inschakelen schoolarts/verpleegkundige (CJG)
 voor advies aan school wel/niet ziek

- Bespreek ziekteverzuim in zorgoverleg
- Schakel met CJG, verdere zorg en
 samenwerkingsverband
- Stel een huiswerk- en/of  inhaalplan op en
 adviseer indien nodig over alternatieve onderwijs-
 mogelijkheden

* In ieder geval bij zes aaneengesloten schooldagen ziek of vierde ziekmelding in twaalf weken

Verwijderen

Soort verzuim




