Schoolverzuim en thuiszitters
Gemeenten hebben vaak een protocol Leerplicht. Het document “Schoolverzuim en thuiszitters” van
Samenwerkingsverband Driegang mag niet conflicteren met zo’n protocol. Niet alle gemeenten
hebben een inhoudelijk vergelijkbaar protocol. SWV Driegang stelt voor om de in onze regio te
hanteren protocollen over schoolverzuim en thuiszitten in de REA te vergelijken en inhoudelijk af te
stemmen.
Protocollen Leerplicht in onze regio:
AV-regio:
https://www.dienstgezondheidjeugd.nl/images/downloads/publiek/lvs/Protocol_schoolverzuim_Nd
G_def_april16.pdf
Lingewaal:
http://www.lingewaal.nl/home/producten-diensten_41658/product/leerplicht-bijzonder-verlof-of-vr
ijstelling_313.html
Vianen:
www.vianen.nl/onderwijs/leerplicht-en-verzuim
Werkendam/Woudrichem:
www.werkendam.nl/Inwoners/Jeugd_en_onderwijs/Leerplicht_en_spijbelen
Leerplicht en kwalificatieplicht:
Ieder kind is leerplichtig vanaf de eerste schooldag van de maand na de vijfde verjaardag tot aan het
einde van het schooljaar waarin deze 16 jaar wordt. Daarna begint de kwalificatieplicht. De
kwalificatieplicht houdt in, dat de leerplicht wordt verlengd tot de dag waarop de jongere een
startkwalificatie heeft gehaald of tot op de dag waarop deze 18 jaar wordt. Een startkwalificatie is
een afgeronde havo/vwo-opleiding of mbo-diploma niveau 2 of hoger. Jongeren met een
getuigschrift of diploma van het praktijkonderwijs of jongeren die het speciaal onderwijs hebben
gevolgd met uitstroomprofiel arbeid of dagbesteding hoeven niet te voldoen aan de
kwalificatieplicht.
Wettelijk te melden verzuim en melding bij SWV Driegang:
Vanaf 2017 (invoering voor PO gefaseerd op 01-01-2016 en 01-04-2017) zijn scholen wettelijk
verplicht om via het verzuimregister van DUO (eigen registratiesysteem) ongeoorloofde afwezigheid
van 16 uur of meer in een periode van vier weken te melden. Daarnaast dient SWV Driegang een
melding te krijgen (via Grippa (ECR) of per email (RMNL & AWW) aan het secretariaat van de kamer).
Verzuim:
In grote lijnen kennen we twee soorten verzuim:
1. Geoorloofd verzuim.
2. Ongeoorloofd verzuim of relatief verzuim.
Geoorloofd verzuim kan verdeeld worden in:
a. Verzuim op basis van een ziekmelding.
b. Verzuim op basis van verleend verlof.
c. Verzuim op basis van gewichtige omstandigheden.

Ongeoorloofd of relatief verzuim kan verdeeld worden in:
a. Wettelijk te melden verzuim.
b. Langdurig relatief verzuim.
c. Absoluut verzuim/thuiszitter.
d. Luxe verzuim.
e. Overig relatief verzuim.
Geoorloofd verzuim:
a. Verzuim op basis van een ziekmelding:
Als een leerling ziek is, is hij of zij geoorloofd afwezig. De school hoeft hiervan geen melding
te doen, maar registreert de ziekmelding wel in de eigen administratie. Op het moment, dat
het ziekteverzuim bovengemiddeld is, zorgt de school ervoor, dat de leerling zo snel mogelijk
in begeleiding wordt genomen door de GGD om de oorzaak te achterhalen. Tijdens dit
onderzoek kan overigens blijken, dat er geen sprake is van ziekte en kan het verzuim dus
ongeoorloofd blijken te zijn. GGD, gemeenten en scholen hebben afspraken gemaakt over
hoe zij omgaan met het registreren, melden en aanpakken van ziekteverzuim.
b. Verzuim op basis van verleend verlof:
Vakantieverlof wegens de specifieke aard van het beroep van een van de ouders is verlof
waarbij een jongere vrijgesteld kan worden van geregeld schoolbezoek. Zo’n verlof kan
slechts eenmaal per schooljaar worden toegekend en voor maximaal tien schooldagen.
Ouders moeten aantonen dat zij alle schoolvakanties niet in staat zijn om een
aaneengesloten periode van 14 dagen als gezin op vakantie te kunnen wegens de aard van
het beroep. De directie van een school geeft hiervoor wel of geen toestemming Deze
toestemming kan nooit verleend worden in de eerste twee weken na de zomervakantie.
c. Verzuim op basis van gewichtige omstandigheden:
De leerplichtambtenaar of de directie van een school kan op grond van gewichtige
omstandigheden (Leerplichtwet artikel 11 onder g) een buiten de wil van verzorger/jongere
gelegen omstandigheid, een tijdelijke vrijstelling voor het geregeld schoolbezoek verlenen.
De ouder dient hiervoor een verzoek in en toont aan welke gewichtige omstandigheden er
zijn, waardoor de jongere de school tijdelijk niet kan bezoeken. Betreft de vrijstelling
maximaal tien schooldagen per schooljaar dan beslist de directie van de school. Betreft het
meer dan tien schooldagen per schooljaar dan beslist de leerplichtambtenaar.
De school beslist of zij het geoorloofde verzuim, indien vermoed wordt dat dit ongeoorloofd
is of wordt, te melden via het register en aan SWV Driegang.
Regelmatig geoorloofd verzuim kan een voorbode zijn van ongeoorloofd verzuim.
Ongeoorloofd verzuim:
a. Wettelijk te melden verzuim:
Van relatief of ongeoorloofd verzuim is sprake als een op school ingeschreven leer- of
kwalificatieplichtige leerling ongeoorloofd afwezig is. Scholen zijn wettelijk verplicht om
verzuim te melden aan de leerplichtambtenaar bij een ongeoorloofde afwezigheid van 16 uur
of meer in een schoolperiode van vier weken. Vanaf 2017 wordt dit verzuim in het PO en SO
gemeld via het verzuimregister (DUO via eigen registratiesysteem). De leerplichtambtenaar
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en de school zorgen voor een gemeenschappelijk plan om ongeoorloofd verzuim tegen te
gaan.
De samenwerkingsverbanden zijn verplicht om thuiszitters in beeld te brengen en scholen
melden daarom deze leerlingen ook bij SWV Driegang via Grippa (ECR) of het secretariaat
(AWW en RMNL).
b. Langdurig relatief verzuim:
Een langdurig relatief verzuimer (thuiszitter) is een leerplichtige jongere tussen de 5 en 16
jaar of een jongere van 16 of 17 jaar, die valt onder de kwalificatieplicht en die ingeschreven
staat op een school of onderwijsinstelling. Indien de jongere zonder geldige reden meer dan
vier weken verzuimt, is er sprake van een langdurige verzuimer. Doelstelling van SWV
Driegang is om geen enkele langdurig relatief verzuimer te hebben, die langer dan 3
maanden thuis verblijft.
c. Absoluut verzuim:
Van absoluut verzuim is sprake als een leerplichtige jongere tussen de 5 en 16 jaar of een
jongere van 16 of 17 jaar, die valt onder de kwalificatieplicht niet is ingeschreven op een
school en ook niet vrijgesteld is van de inschrijvingsplicht. Deze thuiszitters moeten gemeld
worden bij SWV Driegang via Grippa (ECR) of het secretariaat (AWW en RMNL). Doelstelling
van SWV Driegang is om geen enkele thuiszitter te hebben, die langer dan 3 maanden thuis
verblijft.
d. Luxe verzuim:
Er is sprake van luxe verzuim als een leerplichtige jongere, zonder vrijstelling, buiten
schoolvakanties om (met ouders) op vakantie gaat. School of instelling is verplicht dit te
melden via het verzuimregister (en aan de leerplichtambtenaar).
e. Overig relatief verzuim:
Een leerplichtige die minder dan de wettelijke termijn (16 uur in vier schoolweken) verzuimt,
maar wel lesuren of dagdelen overslaat, begint te verzuimen. Overig verzuim kan zijn het
regelmatig te laat komen of als een leerling vaak verzuimt als hij thuis een familielid moet
verzorgen. Van dit verzuim mag de school melding doen via het verzuimregister.
Thuiszitter door schorsing en verwijdering:
Soms ontstaat thuiszitten door schorsing of verwijdering. Ook dit moet gemeld worden bij SWV
Driegang. SWV Driegang kan deze vorm van thuiszitten tegengaan, daar het samenwerkingsverband
een leerling een (tijdelijke) plaats kan bieden in een OPDC.
Melding bij SWV Driegang:
De verantwoordelijkheid voor aanpak van het verzuim ligt in eerste instantie bij de directie van de
school. De school kan hierbij de hulp inroepen van de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar
kan de ouders en de leerling preventief oproepen en de ouders consequenties doorgeven van het
verzuim. School en leerplichtambtenaar kunnen gezamenlijk een plan opstellen om verder verzuim te
voorkomen.
Een samenwerkingsverband heeft de plicht om thuisblijvers te administreren. Scholen zijn dus
verplicht om thuiszitters te melden bij het samenwerkingsverband. De administratie van de
thuiszitters van SWV Driegang wordt via Grippa uitgevoerd.
Vastgesteld door het bestuur op 9 januari 2018.
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