REGIONALE
VERZUIMKAART
twente

Snel terug naar school is (veel) beter!
De 14 gemeenten in Twente hebben, in samenspraak met het onderwijs en de afdeling
Jeugdgezondheidszorg van GGD Twente (GGD-JGZ), een digitale regionale verzuimkaart
gerealiseerd.
Daarin staat schematisch weergegeven hoe men dient te handelen bij (signaal)verzuim. In
voorgaande jaren werden in Twente verschillende verzuimkaarten gebruikt. Om regionale
uniformiteit in handelen te realiseren, zijn de verschillende verzuimkaarten samengevoegd tot
één regionale verzuimkaart.
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, die
voldoende zijn toegerust om een baan te vinden.

Voor
Voortgezet
Onderwijs
en MBO
in Twente.
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Aan het recht op onderwijs zijn ook 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 voorkomen of te beperken. Door de
afdeling Leerplicht of GGD-JGZ bij signalen over verzuim tijdig te informeren, kunnen we samen
bepalen wat nodig is om het verzuim te bestrijden en te voorkomen. Alles onder het motto
-“Snel terug naar school is (veel) beter!”-
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LEER EN KWALIFICATIEPLICHTIGEN (TOT 18 JAAR)
SOORT VERZUIM

Omschrijving

Handelwijze school

Absoluut verzuim

• Een jongere staat niet (meer) ingeschreven

• In -of uitschrijving binnen 7 dagen via

(Wettelijk)

Relatief Verzuim
(Wettelijk)

op een school

• Verzuim van 16 uur van de lestijd en
praktijktijd gedurende een periode van 4
weken

Basisregistratie Onderwijs (BRON)

• Ouders op de hoogte stellen
• Via de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) digitaal
melden via Verzuimloket bij Leerplicht van de
woongemeente van de leerling

Beginnend Verzuim
• Te laat komen

• Zie toelichting*

• Zie toelichting*

• Spijbelen

• Meerdere keren niet verschijnen in de les

• Ouders op de hoogte stellen

zonder kennisgeving

• Via de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) digitaal
melden via Verzuimloket bij Leerplicht van de
woongemeente van de leerling

Ziekte

• Zie toelichting**

• Zie toelichting**

Signaal verzuim

• Elke verzuim gerelateerd aan

• Ouders op de hoogte stellen

• Achterliggende problematiek

(vermoedelijk) achterliggende
problematiek

• Via de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) digitaal
melden via Verzuimloket bij Leerplicht van de
woongemeente van de leerling

Luxe verzuim

• Vrije uren of dagen zonder
toestemming van de schooldirecteur of
leerplichtambtenaar

• Ouders op de hoogte stellen
• Via de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) digitaal
melden via Verzuimloket bij Leerplicht van de
woongemeente van de leerling

SCHORSEN & VERWIJDERING

Omschrijving

Handelwijze school

Schorsing

• De school kan de leerling de toegang tot

• Ouders op de hoogte stellen

de school ontzeggen in beginsel voor

• Melden bij onderwijsinspectie

maximaal 5 dagen

• Leerplicht van de woongemeente van de leerling in
kennis stellen

Verwijdering

• Een school kan een leerling verwijderen

• Ouders op de hoogte stellen

als zich meermalen ernstige incidenten

• Melden bij onderwijsinspectie

voordoen, die ingrijpende gevolgen hebben

• Leerplicht van de woongemeente van de leerling in

voor de veiligheid en/of onderwijskundige

kennis stellen

voortgang van de school
• Een leerling kan slechts verwijderd worden
(artikel 27 WVO) nadat een andere school
bereid is gevonden de leerling toe te laten
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NIET LEERPLICHTIGEN ZONDER STARTKWALIFICATIE (18 TOT 23 JAAR)
VERZUIM/UITSCHRIJVING

Omschrijving

Handelwijze school

Verzuim

• Gedurende een aaneengesloten periode

• Gesprek met jongere

(Wettelijk)

van tenminste één maand zonder geldige
reden het onderwijs niet meer hebben

• Via verzuimloket DUO digitaal melden aan
Leerplicht/RMC

gevolgd

Uitschrijving
(Wettelijk)

• De leerling wordt uitgeschreven
bij de onderwijsinstelling zonder

• Melden via het RMC van de woongemeente van
de leerling

startkwalificatie (mbo niveau 2, HAVO of
VWO diploma)

* TE LAAT KOMEN (TOT 18 JAAR)
FREQUENTIE

School

1 tot 10 keer te laat

• Interne procedure van de school

Leerplicht

• Ouders op de hoogte stellen

10 en meer keren te laat

Leerplicht kan:
• Via DUO digitaal melden aan Leerplicht
• Verzuimoverzicht en
achtergrondinformatie aanleveren
• Ouders dienen op de hoogte te zijn van de
melding

• Een waarschuwingsbrief aan de ouders
versturen(kopie aan melder)
• Ouders/leerlingen zonodig oproepen voor een
gesprek
• Een verwijzing zorg of formele waarschuwing
geven. Leerplicht koppelt ondernomen actie terug
aan melder

Bij recidive

Leerplicht kan:
• Via DUO digitaal melden aan Leerplicht

• Een HALT verwijzing opmaken.

• Verzuimoverzicht en

• Een proces verbaal opmaken als de jongere niet

achtergrondinformatie aanleveren
• Ouders dienen op de hoogte te zijn van de
melding
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meer voor HALT in aanmerking komt
• Leerplicht koppelt ondernomen actie terug aan
melder
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** ZIEKTE (TOT 18 JAAR)
FREQUENTIE

School

3e ziektedag

• School neemt zonodig contact op met

Jeugdarts

Leerplicht

ouders informeert naar de aard van de
ziekmelding en toont betrokkenheid bij
terugkeer
• Actie wordt genoteerd in het
leerlingvolgsysteem

> 2 weken
aaneengesloten

• De school gaat in gesprek met
ouders en verwijst de leerling
naar de jeugdarts (digitaal
aanmeldingsformulier)
• Ouders dienen van de verwijzing op de
hoogte te zijn

• Jeugdarts neemt contact op met
ouders en nodigt zonodig uit voor
gesprek.
• Inventariseert het probleem
en adviseert ouders gericht op
deelname aan onderwijs
• Koppelt afspraken terug aan school
• Bij niet verschijnen zonder goede reden
koppelt de jeugdarts terug aan school
• Leerplicht hoort ouders,

• Bij niet verschijnen bij jeugdarts
zonder goede reden, meldt school de

koppelt afspraken

leerling bij de leerplichtambtenaar van

terug aan school
• Bij ongeoorloofd

de woongemeente

ziekteverzuim volgt

• Ouders dienen van de melding op de

reguliere procedure

hoogte te zijn
• Actie wordt genoteerd in het
leerlingvolgsysteem en geëvalueerd

5e ziektemelding

• De school gaat in gesprek met

• Jeugdarts neemt contact op met

binnen het

ouders (ook als het kind een

ouders en nodigt hen zonodig uit

schooljaar

chronische ziekte heeft) en verwijst

voor gesprek

de leerling naar de jeugdarts (digitaal
aanmeldingsformulier)
• Ouders dienen van de verwijzing op de
hoogte te zijn

• Inventariseert het probleem
en adviseert ouders gericht op
deelname aan onderwijs
• Koppelt afspraken terug aan school
• Bij niet verschijnen zonder goede reden
koppelt jeugdarts terug aan school

• Bij niet verschijnen bij de arts zonder
goede reden, meldt de school de
leerling bij de leerplichtambtenaar van
de woongemeente
• Ouders dienen van de melding op de
hoogte te zijn

• Leerplicht hoort ouders,
koppelt afspraken
terug aan school
• Bij ongeoorloofd
ziekteverzuim volgt
reguliere procedure

• Actie wordt genoteerd in het
leerlingvolgsysteem en geëvalueerd
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** ZIEKTE (TOT 18 JAAR)
FREQUENTIE

School

Jeugdarts

Leerling voldoet

• De school gaat in gesprek met ouders.

• Jeugdarts neemt contact op met

niet aan de hier

Bij zorgen rond de ziekte, als het kind

bovengenoemde

in behandeling is bij (para)medici of

criteria maar

bij vermoeden van achterliggende

waarbij

problematiek verwijst school de

en adviseert ouders gericht op

ziekmelding reden

leerling naar de jeugdarts (digitaal

deelname aan onderwijs

tot zorg is

aanmeldingsformulier)

Leerplicht

ouders en nodigt hen zonodig uit
voor gesprek.
• Inventariseert het probleem

• Koppelt afspraken terug aan school.
• Bij niet verschijnen zonder goede reden
koppelt jeugdarts terug aan school

• Bij twijfel of de ziekmelding geoorloofd

• Leerplichtambtenaar

is meldt de school de leerling bij

hoort ouders en kan

de leerplichtambtenaar van de

de school adviseren de

woongemeente.

leerling te verwijzen
naar de Jeugdarts

• Bij niet verschijnen bij de jeugdarts
zonder goede reden, meldt de school
de leerling bij de leerplichtambtenaar
van de woongemeente
• Ouders dienen van de melding op de
hoogte te zijn

• Leerplicht hoort ouders,
koppelt afspraken
terug aan school
• Bij ongeoorloofd
ziekteverzuim volgt
reguliere procedure

• Actie wordt genoteerd in het
leerlingvolgsysteem en geëvalueerd

Als een school zich zorgen maakt over een leerling kan ten allen tijde de GGD-JGZ en/of
Leerplicht van de woongemeente worden ingeschakeld ter consultatie.
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