REGIONALE
VERZUIMKAART
TWENTE
Primair onderwijs
Leidraad voor
het melden van
wettelijk en
overig verzuim

De Twentse gemeenten, de samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs 2301 PO/ 2302 PO
en de GGD-JGZ hebben een verzuimkaart opgesteld onder het motto "Vroegtijdig signaleren
voorkomt erger!"
De verzuimkaart is een schematische weergave van de afspraken tussen het onderwijs,
GGD-JGZ en gemeenten over het melden van verzuim. Daarnaast zijn op hoofdlijnen de te
ondernemen acties weergegeven van de school, Leerplicht en GGD-JGZ.

Vroegtijdig signaleren voorkomt erger!
Het recht op onderwijs is een grondrecht voor alle kinderen in Nederland. Kinderen hebben recht
op onderwijs, zodat ze zich kunnen ontwikkelen tot mondige, zelfstandige volwassenen en
voldoende toegerust zijn om een baan te vinden.

Voor
basisonderwijs,
speciaal basis
onderwijs
en speciaal
onderwijs

Een kind is leerplichtig vanaf de eerste schooldag van de maand die volgt op de maand waarin
het kind vijf jaar is geworden. Aan het recht op onderwijs zijn duidelijke plichten verbonden;
voor ouders of verzorgers, scholen en de gemeente. Zo is iedere ouder verplicht kinderen in te
schrijven op een school en toe te zien op schoolbezoek. Scholen hebben een belangrijke
(wettelijke) taak in het signaleren van verzuim. De gemeente houdt toezicht op de naleving
van de Leerplichtwet.
Vroegtijdig signaleren is van groot belang om verzuim te kunnen voorkomen of te beperken.
Door de leerplichtambtenaar of jeugdarts/verpleegkundige van GGD-Twente Jeugdgezondheidszorg
(GGD-JGZ) tijdig te informeren, kunnen we samen bepalen wat nodig is om het (mogelijk)
verzuim op te heffen of te voorkomen.

WETTELIJK VERZUIM

Absoluut verzuim

Omschrijving

School

Leerplicht

• Een leerling staat niet (meer)

• Indien bekend, melden bij

• Doet onderzoek naar reden

ingeschreven op een school

de leerplichtambtenaar van

geen schoolinschrijving

de woongemeente via DUO/
verzuimregister

Relatief verzuim

• Bij verzuim van 16 uur van

• Gaat in gesprek met ouders en stelt

de lestijd gedurende een

hen op de hoogte van de melding

aaneengesloten periode van
4 weken

• Meldt bij de leerplichtambtenaar

• Gaat in gesprek met

van de woongemeente leerling via

ouders (en leerling vanaf

DUO/verzuimregister

12 jaar) of verstuurt een
waarschuwingsbrief aan
ouders (kopie aan melder)

Langdurig relatief

• Een leerling is een

verzuim

aaneengesloten periode

(thuiszitter)

van vier weken of langer,
ongeoorloofd afwezig

• Meldt/gaat in overleg met het
samenwerkingsverband
• Meldt de leerling als relatief

• Neemt de melding in

langdurig verzuimer bij de

behandeling en stemt af met

leerplichtambtenaar van de

onderwijs en ouders welke

woongemeente leerling via

acties nodig zijn

DUO/verzuimregister

Luxe verzuim

• Vrije uren/dagen zonder
toestemming van directeur
of leerplichtambtenaar

• Gaat in gesprek met ouders en stelt

• Roept ouders op voor een

hen op de hoogte van de melding

gesprek/proces-verbaal.

• Meldt bij de leerplichtambtenaar

• Luxe verzuimacties;

van de woongemeente leerling via

prikacties rondom

DUO/verzuimregister

schoolvakanties ter controle
luxeverzuim

OVERIG VERZUIM
Omschrijving

School

Leerplicht

• Elk verzuim gerelateerd aan

• Gaat in gesprek met ouders en stelt

• Gaat in gesprek met

(vermoedelijk) achterliggende
problematiek

hen op de hoogte van de melding

ouders (en leerling vanaf

• Meldt bij de leerplichtambtenaar

12 jaar) of verstuurt een

van de woongemeente leerling via

waarschuwingsbrief aan de

DUO/verzuimregister

ouders (kopie aan melder)

• Te laat komen op school

• Zie toelichting *

• Zie toelichting *

• Ziekte

• Zie toelichting**

• Zie toelichting**
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VERWIJDERING

Verwijdering

Omschrijving

School

Leerplicht

• Bevoegd gezag van de school

• Gaat in gesprek met ouders

kan een leerling verwijderen

• Meldt bij de Onderwijsinspectie

• Verwijdering vindt pas plaats

• Meldt bij de leerplichtambtenaar

nadat het bevoegd gezag

van de woongemeente leerling via

ervoor heeft zorggedragen dat

DUO/verzuimregister

• Registreert verwijdering in
het leerlingendossier

een andere school bereid is de
leerling toe te laten

Toelichting overig verzuim: ‘Te laat komen’ en ‘ziekte’
* TE LAAT KOMEN
FREQUENTIE

School

Leerplicht

5 x te laat op school

• Gaat in gesprek met ouders

10 x te laat op school

• Gaat in gesprek met ouders en stelt ze
van de melding op de hoogte
• Meldt bij de leerplichtambtenaar van
de woongemeente leerling via

• Verstuurt een waarschuwingsbrief aan de
ouders (kopie aan melder) of gaat in gesprek
met ouders (en leerling vanaf 12 jaar)
• Koppelt afspraken terug aan melder

DUO/verzuimregister

Meer dan 10 x te laat op school

• Gaat in gesprek met ouders en stelt ze
van de melding op de hoogte
• Meldt bij de leerplichtambtenaar van
de woongemeente leerling via
DUO/verzuimregister

Bij herhaling

• Roept de ouders (en leerling vanaf 12 jaar)
op voor een gesprek (kopie aan melder)
• Geeft een verwijzing zorg of een formele
waarschuwing
• Koppelt afspraken terug aan melder

• Gaat in gesprek met ouders en stelt ze
van de melding op de hoogte
• Meldt bij de leerplichtambtenaar van

• Roept de ouders (en leerling vanaf 12 jaar)
op voor een gesprek (kopie aan melder)
• Geeft een verwijzing zorg, of maakt eventueel

de woongemeente leerling via

een proces-verbaal op (eventueel verwijzing

DUO/verzuimregister

HALT vanaf 12 jaar)
• Koppelt afspraken terug aan melder
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** ZIEKTE
FREQUENTIE

School

GGD-JGZ/Leerplicht

Elke ziekmelding

• Neemt zo nodig contact op met de ouders
en laat zich informeren over de aard van de
ziekmelding

> 2 weken

• Gaat in gesprek met ouders en verwijst de

• GGD-JGZ neemt contact op met ouders/

(chronisch) zieke leerling naar de GGD-JGZ via

leerling en nodigt deze eventueel uit voor een

het digitaal aanmeldingsformulier

gesprek (koppelt afspraken terug aan school)

• Bij niet verschijnen bij de GGD-JGZ

• Bij niet verschijnen zonder tegenbericht

zonder goede reden, melden bij de

koppelt de GGD-JGZ terug aan de school

leerplichtambtenaar van de woongemeente
leerling via DUO/verzuimregister
• Ouders dienen van alle acties op

• Leerplicht: indien nodig oproepen voor een
gesprek (koppelt afspraken terug aan school
en GGD-JGZ)

de hoogte te zijn

3e ziekmelding in 3 maanden

• Gaat tijdig in gesprek met ouders en verwijst
de (ook chronisch zieke) leerling naar de
GGD-JGZ via het digitaal aanmeldingsformulier
• Bij niet verschijnen bij de GGD-JGZ
zonder goede reden, melden bij de
leerplichtambtenaar van de woongemeente
leerling via DUO/ verzuimregister
• Ouders dienen van alle acties op de hoogte

• GGD-JGZ neemt contact op met ouders/
leerling en nodigt deze eventueel uit voor een
gesprek (koppelt afspraken terug aan school)
• Bij niet verschijnen zonder tegenbericht
koppelt de GGD-JGZ terug aan de school
• Leerplicht: indien nodig oproepen voor een
gesprek (koppelt afspraken terug aan school
en GGD-JGZ)

te zijn

Leerling voldoet niet aan

• Gaat in gesprek met ouders en verwijst de

• GGD-JGZ neemt contact op met ouders/

bovengenoemde criteria, maar

(chronisch) zieke leerling naar de GGD-JGZ via

leerling en nodigt deze eventueel uit voor een

ziekmelding is reden tot zorg

het digitaal aanmeldingsformulier

gesprek (koppelt afspraken terug aan school)

• Bij niet verschijnen bij de GGD-JGZ

• Bij niet verschijnen zonder tegenbericht

zonder goede reden, melden bij de

koppelt de GGD-JGZ terug aan de school

leerplichtambtenaar van de woongemeente
leerling via DUO/verzuimregister
• Ouders dienen van alle acties op

• Leerplicht: indien nodig oproepen voor een
gesprek (koppelt afspraken terug aan school
en GGD-JGZ)

de hoogte te zijn
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