
 

 
Schoolverzuimprotocol 
 
Verzuimregistratie 
 

Reden van afwezigheid: Registreren als: 
Spijbelen: 

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

Ongeoorloofd verzuim 
 

Te laat komen: 
• Bij aanvang van de schooldag en/of bij 

aanvang van een tussentijds lesuur 
• Reden onbekend of niet legitiem 

Ongeoorloofd verzuim; te laat 

Vrije dag / vakantie zonder toestemming (luxe verzuim) Ongeoorloofd verzuim 
Bezoek (huis)arts, specialist en dergelijke; niet conform 
gemeld 

Ongeoorloofd verzuim 

Ziekte niet gemeld conform afspraak: 
(is ongedekt ziekteverzuim) 

• Niet bijtijds gemeld 
• Niet gemeld door één van de ouders 
• Gemeld door de leerling zelf 

Ongeoorloofd verzuim 

Schorsing Schorsing 
Ziekte gemeld conform afspraak: 
(is gedekt ziekteverzuim) 

• ’s morgens (telefonisch) gemeld door één van 
de ouders 

Ziekte 

Langdurig ziekteverzuim Ziekte 
 

Bezoek (huis)arts, specialiste e.d. Gemeld volgens 
afspraak 
 

Geoorloofd verzuim; bezoek arts 

Vrije dag/vakantie met toestemming van 
schooldirecteur of leerplichtambtenaar 

Geoorloofd verzuim: extra verlof 

Vrij verleend i.v.m. begrafenis, bruiloft, jubileum; verlof is 
aangevraagd conform afspraak. 

Geoorloofd verzuim: extra verlof 

 
De school voert altijd eerst een gesprek met leerling en ouders/verzorger(s) voordat er, via het 
verzuimloket van DUO, een verzuimmelding wordt gedaan bij de leerplichtambtenaar. Tijdens dit 
gesprek wordt de melding aangekondigd. Een jongere van 16 jaar of ouder moet toestemming 
geven voor het delen van inhoudelijke informatie met ouders/verzorgers en of anderen.  
 
Vanaf 18 jaar is er geen wettelijke kader meer om te handhaven op verzuim. In de RMC-regio 
achterhoek is de afspraak gemaakt om leerlingen jonger en ouder dan 18 jaar gelijk te behandelen 
bij schoolverzuim. Vanaf 18 jaar is de jongere meerderjarig en zelf verantwoordelijk voor het naar 
school gaan. De school voert altijd eerst een gesprek met de leerling voordat er via het 
verzuimloket van Duo een verzuimmelding wordt gedaan. Tijdens dit gesprek wordt de melding 
aangekondigd.  

 
 
 
 



 

 
 
 
 
Wat doet de school bij de verschillende soorten verzuim 
 

Soort verzuim Hoe 
 

Actie door: 

Onbekend verzuim 
 

Ouders worden gebeld Leerlingenbalie 

Te laat 
 

Gesprek met de leerling Leerlingenbalie 

2 x te laat De leerling meldt zich de 
eerste volgende schooldag 
om 8 uur bij de leerlingenbalie 

Leerlingenbalie 

3x te laat Gesprek met de leerling en 
bericht aan de ouders 

Leerlingenbalie   

6x te laat Leerling meldt zich 5x achter 
elkaar om 8 uur.  
Leerling en ouders uitnodigen 
voor een gesprek en 
afspraken maken. 

Coach (afdelingsleider op de 
hoogte stellen) 

9x te laat of 8 uur 
ongeoorloofd verzuim 

Melden, preventief 
verzuimspreekuur. Coach en 
ouders informeren 

Leerlingenbalie, verslag naar 
de coach en in het logboek 
van Magister zetten 

Spijbelen Gesprek  met leerling en 
gepaste sanctie, ouders 
hierover informeren 

Leerlingenbalie(verslag naar 
coach en afdelingsleider) 

Regelmatig spijbelen Gesprek met leerling, 
passende sanctie en ouders 
uitnodigen 

Leerlingenbalie, coach 
(afdelingsleider betrekken) 

Langdurig of vaak ziek Gesprek met leerling en/of 
met ouders. Verzuimoverleg 
en melding bij de leerplicht 

Leerlingenbalie, coach en 
afdelingsleider 

Geen verandering bij 
ongeoorloofd verzuim 

Leerling wordt besproken 
tijdens het groot 
verzuimoverleg 

Afdelingsleider, coach, 
ondersteuningsteam en 
eventueel een externe 
instantie 

Geen verandering en door 
de GGD aangetoonde 
belastbaarheid 

GGD inschakelen voor 
ziekteverzuimbegeleiding 

Coach, ondersteuningsteam 
en afdelingsleider 

 
 

Duo melding overig verzuim Leerlingenbalie 

 
 
 
 
 
  



 

 
 

 
 
De school meldt ongeoorloofd verzuim bij de leerplichtambtenaar 
 

Soort verzuim: 
 

Melden:  Hoe? 

Absoluut verzuim Als een leerplichtige jongere 
niet (meer) staat 
ingeschreven bij een school 
of onderwijsinstelling 

In- of uitschrijving binnen 5 
werkdagen doorgeven aan 
de afdeling leerplicht of aan 
de RCM-consulent bij 18 jaar 
of ouder. 

Herhaaldelijk ongeoorloofd 
(overig) verzuim (signaal 
verzuim) 

Bij enkele uren of dagen 
afwezig (te laat/spijbelen) en 
het termijn van 16 uur in 4 
weken is nog niet gehaald. Dit 
geldt zowel voor 18-minners als 
18-plussers. School informeert 
student en (als deze jonger is 
dan 18 jaar) ouder(s) / 
verzorger(s) over de melding 

Duo melding of RCM melding 
indien de leerling 18 jaar of 
ouder is. 

Wettelijk verzuim • Bij achtereenvolgend 
verzuim van 3 dagen of 
meer 

• Bij verzuim van meer dan 
16 lesuren in 4 weken 

• Bij 9 x (of meer) te laat 
komen op school of in de 
les 

• Verzuim gerelateerd aan 
(vermoedelijk) 
achterliggende 
problematiek 

Duo melding of RMC melding 
bij een leerling van 18 jaar en 
ouder. 

Luxe verzuim Wanneer een leerplichtige 
jongere zonder toestemming 
van school wegblijft vanwege 
extra vakantie of 
familiebezoek 

Direct melden bij de 
leerplichtambtenaar of RMC-
consulent 

 
 


