
De Nederlandse overheid heeft in de Leerplichtwet vastgelegd dat ieder kind naar school moet. Ouders 
moeten zorgen dat hun kind naar school gaat, de gemeente heeft de wettelijke taak om in de gaten 
te houden of kinderen ook echt naar school komen. De gemeente Rotterdam wil het schoolverzuim 
terugdringen. Hiervoor zijn speciale leerplichtambtenaren aangewezen. Zij proberen te voorkomen dat 
jongeren door (dreigend) schoolverzuim en voortijdige schooluitval in hun vorming en ontwikkeling 
worden belemmerd. 

Verzuimprotocol 
Inzet vanuit leerplicht is pas effectief als er op school een goed verzuimbeleid is, gericht op zowel 
preventie als controle.
Om scholen te helpen bij het vormgeven van het verzuimbeleid heeft Leerplicht van de gemeente 
Rotterdam, een verzuimprotocol voor het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs ontwikkeld.
Het verzuimprotocol dient als richtlijn voor de ontwikkeling van een verzuimaanpak die past bij uw 
type school en schoollocatie. Daarnaast vermeldt het verzuimprotocol ook de wettelijke kaders en 
verplichtingen rondom verzuim.
Het schema in deze folder is een samenvatting van het uitgebreide protocol dat te vinden is op 
www.rotterdam.nl/leerplicht. We raden u aan om dit uitgebreide protocol ook te lezen. Deze folder kunt 
u bijvoorbeeld op het prikbord hangen, zodat u de belangrijkste informatie altijd bij de hand heeft.

Verzuimprotocol

Gemeente Rotterdam
Cluster MO
afdeling Toezicht & Handhaving
Leerplicht Rotterdam
Postadres: Postbus 70014, 3000 KS Rotterdam
Telefoon: 010-4984258
e-mail: Leerplicht@rotterdam.nl
Internet: www.rotterdam.nl/leerplicht 



Verzuimregistratie
Reden afwezigheid Registreren als
Spijbelen:
•	 Betreft hele uren of dagen
•	 Reden onbekend, niet legitiem of achteraf gemeld

Ongeoorloofd verzuim

Ziekte gemeld conform geldende afspraken:
•	 Voor het afgesproken tijdstip
•	 Door ouder of verzorger

Ziekte

Ziekte niet gemeld conform geldende afspraken:
•	 Niet voor het afgesproken  tijdstip
•	 Niet door ouder of verzorger

Ongeoorloofd verzuim 

Te laat komen Ongeoorloofd verzuim
Bezoek (huis)arts, specialist en dergelijke, gemeld conform 
geldende afspraken

Geoorloofd verzuim, bijv artsbezoek

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

Ongeoorloofd verzuim

Vrijstelling vanwege gewichtige omstandigheden (minder dan 
10 schooldagen) met toestemming van de schooldirecteur

Geoorloofd verzuim, bijv vrijstelling, verlof

Vrijstelling vanwege gewichtige omstandigheden (meer dan 10 
schooldagen) met toestemming van de leerplichtambtenaar

Geoorloofd verzuim, bijv vrijstelling, verlof

Luxe verzuim: vrije dag(en) zonder toestemming directeur of 
leerplichtambtenaar

Ongeoorloofd verzuim

Schorsen, max 5 schooldagen. (Geldt niet voor het 
basisonderwijs)

Schorsing

Een verwijdering van een leerling Verwijderen

Actie school bij verzuim
Soort verzuim Omschrijving Actie school
Relatief verzuim •	 16 uur verzuim in een periode van 4 

weken
•	 Verzuim gerelateerd aan (vermoedelijke) 

achterliggende problematiek

•	 Contact met ouders
•	 Verzuim van 16 uur in 4 weken binnen 5 

werkdagen melden bij leerplicht
•	 Verzuim gerelateerd aan (vermoedelijke) 

achterliggende problematiek kan eventu-
eel gemeld worden bij leerplicht wanneer 
de 16 uur niet bereikt is.

Schorsen School kan gedurende maximaal 5 dagen 
een leerling de toegang tot school ontzeg-
gen. 
Dit geldt niet voor het basisonderwijs

Alle schorsingen direct melden aan ouders. 
Schorsingen langer dan 1 dag binnen 2 
weken melden bij:
•	 Leerplicht*
•	 Inspectie

Verwijderen Een verwijdering van een leerling Binnen 1 werkdag melden bij leerplicht* en 
ouders. 
Binnen 2 weken melden bij de inspectie.

*Door te mailen naar intakeleerplicht@rotterdam.nl

Hoe te handelen bij te laat komen in het voortgezet onderwijs?
Frequentie Actie school Actie leerplicht
3x te laat Voert gesprek met leerling over te 

laat komen
6x te laat Stuurt een brief naar of voert een 

gesprek met ouders/verzorgers  over 
te laat komen

9x te laat Stuurt een brief naar ouders/
verzorgers met de mededeling dat 
te laat komen kan leiden tot een 
melding bij leerplicht

12x te laat Meldt het verzuim bij leerplicht en 
stuurt brief naar ouders/verzorgers 
met de mededeling dat het gemeld is 
bij leerplicht. 

Stuurt een waarschuwingsbrief 
naar de leerling en ouders/
verzorgers en stuurt een kopie 
naar school

15x te laat Meldt verzuim bij leerplicht Gesprek met leerling en ouders/
verzorgers en indien van 
toepassing HALT afdoening 
opleggen

Hoe te handelen bij ziekteverzuim?
Omschrijving Actie school

Twijfelachtig ziekte verzuim: 
School heeft twijfels over het ziekteverzuim

•	 Contact met ouders
•	 Meldt ziekteverzuim in MDO/ZAT. Hier wordt besproken 

of schoolarts/verpleegkundige aan de slag kan met 
ziekteverzuim en of melding bij leerplicht nodig is.

Langdurig ziekte verzuim: 
Ziekteverzuim van meer dan 2 weken

•	 Contact met ouders
•	 Meldt ziekteverzuim in MDO/ZAT. Hier wordt besproken 

of schoolarts/verpleegkundige aan de slag kan met 
ziekteverzuim en of melding bij leerplicht nodig is.

•	 Stelt een huiswerk- en/of inhaalplan op en adviseert 
indien nodig over alternatieve onderwijsmogelijkheden

Zorgwekkend ziekte verzuim: 
Meerdere keren in een jaar meer dan 16 uur ziek 

•	 Contact met ouders
•	 Meldt ziekteverzuim in MDO/ZAT. Hier wordt besproken 

of schoolarts/verpleegkundige aan de slag kan met 
ziekteverzuim en of melding bij leerplicht nodig is.

Hoe wordt verzuim gemeld bij leerplicht?
Basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs doen de melding door het formulier kennisgeving ongeoorloofd 
verzuim (KOV) te mailen naar intakeleerplicht@rotterdam.nl. Het KOV kunt u downloaden op www.rotterdam.nl/
leerplicht.  
Het voortgezet onderwijs meldt alle verzuim via het verzuimloket: www.duo.nl/zakelijk 
Op termijn gaan basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs ook via het verzuimloket melden. U wordt 
hierover geïnformeerd.
Het uitgebreide verzuimprotocol is te downloaden op www.rotterdam.nl/leerplicht

Verzuimprotocol


