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BIJLAGE B: VERZUIMKAART 
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Reden verzuim Registreren als: Actie school/leerplichtambtenaar 

1 of 2 keer te laat Strafmaatregel school   

3 keer te laat binnen een half jaar (een 
half jaar is gelijk aan 6 kalendermaanden) 

Strafmaatregel school   

En gesprek met student 

Ouders worden ingelicht  

6 keer te laat binnen een half jaar Strafmaatregel school Bij herhaling van het te laat komen na 
waarschuwing school, de jongere/ouders 
oproepen voor een waarschuwend 
gesprek. 

Ouders brief sturen met het verzoek 
maatregelen te  nemen en de 
waarschuwing dat bij 9x te laat een HALT-    
verwijzing volgt 

Afschrift brief zenden aan de 
leerplichtambtenaar 

9 keer te laat binnen een half jaar 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 keer te laat binnen een heel 
schooljaar 

Strafmaatregel school Hoort de student zo snel mogelijk 

Student wordt gemeld bij de 
leerplichtambtenaar 
 
 
 
 
 
Strafmaatregel school 
 
Via het verzuimloket melden aan 
leerplichtambtenaar 

Maakt verkort proces-verbaal op en zendt 
dit aan JCO met advies tot HALT-afdoening 

Maakt proces-verbaal op indien de student 
niet voor HALT in aanmerking komt 

Maakt proces verbaal op 
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Reden afwezigheid Registreren als: Actie school/leerplichtambtenaar 

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

Geoorloofd verzuim   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vrijstelling ivm begrafenis, bruiloft, 
jubileum of religieuze feestdag; verlof 
aangevraagd conform geldende afspraak 
(schoolgids/website) 

Geoorloofd verzuim 

Ziekte gemeld conform geldende 
afspraken (zie schoolgids/website): 

Geoorloofd verzuim 

Langdurig en/of veelvuldig ziekteverzuim 
(meer dan twee weken) 

Geoorloofd verzuim Contact met ouders/student door school 

Mogelijke inzet GGD verpleegkundige. Bij 
geen medewerking of twijfel aan ziekte 
melding bij de leerplichtambtenaar 

Opnemen in ZAT? 

Ziekte niet gemeld conform geldende 
afspraken: 

Geoorloofd + een maatregel koppelen  Zie tabel "Soort verzuim” 

Schorsing Schorsing  Zie schoolgids. LPA kan student oproepen 
voor gesprek 

Spijbelen: Ongeoorloofd verzuim  Zie tabel “Soort verzuim” 

Betreft hele uren of dagen; 

Reden onbekend of niet legitiem: 

Reden achteraf gemeld 

Te laat komen Ongeoorloofd verzuim  Zie tabel “Te laat komen” 
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Reden verzuim Registreren als: Actie school/leerplichtambtenaar 

Absoluut verzuim: Als een jongere niet 
(meer) staat ingeschreven op een school 
terwijl hij wel leerplichtig is 

In- of uitschrijving binnen 5 werkdagen door 
het standaardformulier ‘in en uitschrijvingen 
te versturen naar www.ib-groep.nl, als er 
geen nieuwe school is , kan student niet 
worden uitgeschreven 

Neemt in- of uitschrijving op in het 
studentdossier 

Roept ouders/student op voor een 
gesprek indien noodzakelijk; 

Maakt een proces-verbaal op indien 
jongere niet wordt ingeschreven 

Relatief verzuim, onder te verdelen in: 

Luxe verzuim  
Via verzuimloket melden aan 
leerplichtambtenaar 

 
Leerplichtambtenaar roept 
ouders/student op voor een 
waarschuwend gesprek;     
Opmaken van proces verbaal. 

Zonder toestemming buiten de 
schoolvakanties op vakantie 

 

Signaal verzuim    
Wettelijk verzuim van  16 lesuren of meer  
in 4 weken. 
 
Wettelijk verzuim onder het wettelijk 
minimum wat zorgelijk is. 

Strafmaatregelen school en gesprek student  
 
Via het verzuimloket melden aan 
leerplichtambtenaar             

Roept ouders/student op voor een 
gesprek indien noodzakelijk;  
Afhankelijk van reden verzuim melding 
CJG, RMC of.. 
Opmaken HALT verwijzing of… 
Opmaken van proces verbaal 
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