
Goes

T 0113 - 55 80 00

lsu-goes@scalda.nl

Middelburg

T 0118 - 55 83 00

lsu-middelburg@scalda.nl

Vlissingen

T 0118 - 55 88 00

lsu-vlissingen@scalda.nl

Terneuzen

T 0115 - 64 16 00

lsu-terneuzen@scalda.nl

Indien na een melding en een eventuele waarschuwing van de 

leerplichtambtenaar of trajectbegeleider het verzuim niet is 

gestopt of weer opnieuw is begonnen, moet de school 

opnieuw een melding doen bij het verzuimloket.

De school heeft huisregels die omschrijven over wat er onder te 

laat komen wordt verstaan en welke maatregelen de school bij 

te laat komen neemt. Dit valt onder de uitdrukkelijke 

verantwoordelijkheid van de school. In veel gevallen zal de 

leerplichtambtenaar hierbij niet betrokken worden. De school 

kán besluiten de leerplichtambtenaar wel in te schakelen. 

Bijvoorbeeld in geval de eigen maatregelen geen effect sorteren 

of er een achterliggende problematiek wordt vermoed. 

Verzuimprotocol

Uitgebreide informatie is 
te vinden in het verzuim-
protocol, werkproces en een 

praktische handreiking.



Start 
leerplicht

Volledige leerplicht 
tot

Kwalificatieplichtig 
tot

1e schooldag van 

de maand na de 

5e verjaardag

Einde schooljaar 

waarin de jongere 16 

jaar is geworden

Startkwalificatie* is 

behaald of 18 jarige 

leeftijd is bereikt

* Een startkwalificatie is behaald bij: mbo-diploma op niveau 2 of een 

   havo- of vwo-diploma

Soort verzuim Melder Hoe?

Wettelijk 

verzuim

Bij verzuim van meer 

dan 16 uur les- of 

praktijktijd in een 

periode van 4 weken

Verzuimloket

Signaal 

verzuim

Minder dan de 

wettelijke termijn van 16 

uur in een periode van 4 

weken en zorgelijk

Verzuimloket

Luxe verzuim Als een leerplichtige 

jongere zonder 

toestemming van school 

wegblijft vanwege extra 

vakantie of familiebezoek

Per omgaande 

melden in

verzuimloket

Rmc-verzuim 

18+

Bij verzuim van 16 uur 

les- of praktijktijd of meer 

in een periode van 4 

weken of verzuim zonder 

geldige reden, over een 

periode van 4 weken, 

van een niet leerplichtige 

jongere, zonder start-

kwalificatie tot 23 jaar

Verzuimloket

Verzuimkaart
In het Verzuimprotocol staat beschreven wat scholen, ouders en 

verzorgers kunnen en moeten doen om ervoor te zorgen dat 

studenten naar school blijven gaan. Het is heel belangrijk dat 

verzuim goed door de school wordt geregistreerd en dat ouders 

worden geïnformeerd. Alleen zo ontstaat inzicht in verzuimgedrag 

en is er een goede basis om, als dat nodig is, actie te ondernemen.

Als blijkt dat er meer aan de hand is, kan de school een beroep 

doen op diverse zorg- en welzijnsinstanties. Hiervoor moet de 

school beschikken over een goede zorgstructuur. De school blijft 

altijd verantwoordelijk voor de student en organiseert en coördi-

neert de zorg in en om de school.

Geoorloofd en ongeoorloofd verzuim
Alle ongeoorloofd verzuim (= alle verzuim waarvoor geen 

toestemming is gegeven) is strafbaar. Geoorloofd verzuim kent twee 

soorten: verzuim op basis van een ziekmelding, op basis van aange-

vraagd verlof waarvoor toestemming is gegeven door de directie in 

overleg met de leerplichtambtenaar.

Volledige leerplicht en kwalificatieplicht
Sinds 1 augustus 2007 geldt dat de jongere verplicht is onderwijs te 

blijven volgen totdat hij een startkwalificatie heeft behaald of tot het 

moment waarop hij de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. 

Melden verzuim
De school meldt ongeoorloofd verzuim van alle ingeschreven 

studenten bij het verzuimloket. De wettelijke termijn voor het 

melden van schoolverzuim van leer- en kwalificatieplichtigen is 

de ongeoorloofde afwezigheid van 16 uren les- of praktijktijd of 

meer in een periode van vier weken. Eerder melden mag altijd (= 

signaalverzuim).

Verzuim van niet leerplichtigen zonder startkwalificatie tot 23 jaar, 

valt onder rmc-verzuim 18+.

De vier soorten verzuim die gemeld kunnen/moeten worden bij het 

verzuimloket:

Deze verzuimkaart geeft beknopt weer:

•	 wanneer er sprake is van verzuim;

•	 wat leerplicht en kwalificatieplicht is;

•	 wanneer er gemeld moet worden.

Een jongere is zelf ook verantwoordelijk 
om de school waaraan hij als student staat 
ingeschreven geregeld te bezoeken. Hij kan 
verantwoordelijk worden gehouden voor zijn 

eigen schoolverzuim (art 2 lid 3 en art 4c 
lid I Leerplichtwet 1969).


