
Protocol Verzuim 

 

VERZUIM 2020-2021 
Soort verzuim?  Wat doet de school?  Wat doet de 

leerplichtambtenaar?  
Ongeoorloofd verzuim  
(Te laat komen / spijbelen)  

Halt 3-6-9-12 regeling:  
- 3x te laat/spijbelen: contact  
met leerling  
- -6x te laat/spijbelen: contact  
met leerling en ouders  
- 9x te laat/spijbelen: melden  
bij leerplichtambtenaar  

Registreert en nodigt na 9x 
ouders en leerling uit voor een 
gesprek en geeft schriftelijk 
waarschuwing. Vanaf 12 keer te 
laat komen/spijbelen aanbod 
Halt-procedure, anders proces-
verbaal.  

 
Ongeoorloofd verzuim: de 
leerling verzuimd meer dan 16 
uur in 4 weken (wettelijk 
verzuim)  

 
Registreert en meldt via DUO aan 
de leerplichtambtenaar.  

 
Registreert, spreekt ouder(s) en 
leerling en geeft een schriftelijke 
waarschuwing.  

 
Ongeoorloofd verzuim: de 
leerling blijft na de schriftelijke 
waarschuwing verzuimen  

 
Registreert en meldt via DUO aan 
de leerplichtambtenaar.  

 
Registreert, onderzoekt en maakt 
zo nodig proces-verbaal op tegen 
ouder en leerling.  

 
Luxe verzuim2: verzuim zonder 
toestemming vanwege vakantie 
of familieomstandigheden (al 
vanaf 1 lesuur)  

 
Registreert en meldt via DUO aan 
de leerplichtambtenaar.  
Bij dubieuze ziekmelding direct 
de leerplichtambtenaar 
telefonisch informeren. In 
verband met bewijsvoering 
(huisbezoek).  

 
Registreert, onderzoekt en maakt 
proces-verbaal op tegen ouder.  
Sanctie Openbaar Ministerie:  
€100 per kind per dag.  

 
Zorgwekkend (ziekte)verzuim: 
Verzuim waarbij zorgen zijn over 
de leerling of ziekteverzuim 
waaraan door school wordt 
getwijfeld  

 
Registreert, meldt via DUO aan 
leerplichtambtenaar.  
Actie volgens eigen verzuimplan 
zoals: gesprekken met ouders, 
inzet van hulpverlening, inzet 
schoolarts, inzet CJG,  
inzet leerplichtambtenaar.  
Indien nodig organiseren van een 
zorgoverleg op school.  

 
Overlegt met school over 
verzuimplan. Eventueel overleg 
met schoolarts en hulpverlening.  
Registreert, nodigt ouders 
eventueel uit voor gesprek. 
Maakt in het uiterste geval 
proces-verbaal op.  

 
Verzuim jongeren 18 tot 23 jaar  

 
Een bovenleerplichtige na een 
maand verzuim direct melden 
aan de RMC-coördinator.  

 
Actie RMC-trajectbegeleiding  

 

*Bij vermoeden van luxe verzuim moet de verzuimcoördinator direct telefonisch contact opnemen 

zodat de leerplicht ambtenaar direct langs kan gaan, voor de bewijsvoering. 
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