
Meldprotocol 
verzuim en schooluitval regio Haaglanden

Gemeente Delft (5-18) 
Leerplicht
Tel: 14015
E-mail: leerlingenzaken@delft.nl

Gemeente Den Haag (5-18)
Afdeling Leerlingzaken
Tel 070 - 353 54 54
E-mail: leerlingzaken@denhaag.nl

Gemeente Leidschendam-Voorburg-    
Wassenaar (5-18) 
Afdeling Leerplicht
Tel: 070 - 300 8333
E-mail: leerplicht@lv.nl

Gemeente Midden-Delfland (5-18) 
Afdeling Onderwijs
Tel: 015 - 380 42 62
E-Mail: onderwijs@middendelfland.nl

Gemeente Pijnacker-Nootdorp (5-18) 
Leerplicht
Tel: 015 - 362 62 62 / 14 015
E-mail: leerplicht@pijnacker-nootdorp.nl 

Gemeente Rijswijk (5-18) 
Opgave Jeugd, Onderwijs & Brede Scholen
Tel: 070 - 326 11 56 / 58 / 62
E-mail: leerplicht@rijswijk.nl

Gemeente Westland (5-18) 
Leerplicht
Tel: 140 174
E-mail: leerplicht@gemeentewestland.nl

Gemeente Zoetermeer (5-18)
Leerplicht
Tel: 079 - 346 91 74
E-mail: meldingenleerplicht@zoetermeer.nl

 

Wie doet wat? 
In de Leerplichtwet staat dat ieder kind naar school moet. 
Ouders 1)moeten zorgen dat hun kind naar school gaat en de 
gemeente heeft de wettelijke taak om in de gaten te houden 
of kinderen ook echt naar school komen. De school is primair 
verantwoordelijk voor het tegengaan van verzuim en uitval van 
leerlingen. Lukt dit niet, dan maakt de school melding bij de 
leerplichtambtenaar van de woonplaats van het kind. 
De leerplichtambtenaar komt na de melding in actie. Bij licht 
of beginnend verzuim stuurt de leerplichtambtenaar een 
kennisgevingsbrief aan de ouders. Dit geeft ouders de 
mogelijkheid om in overleg met school het verzuim te 
beëindigen. Bij ernstig of herhaald verzuim of zorg worden
leerling en ouders opgeroepen voor een gesprek. 
De leerplichtambtenaar kan ook een waarschuwingsbrief 
versturen waarin de gemaakte afspraken met ouders staan 
vermeld.

Waarom?
Kinderen en jongeren hebben recht op onderwijs zodat zij zich 
kunnen ontwikkelen tot mondige en zelfstandige burgers. Hoe 
eerder we schoolverzuim aanpakken, hoe groter de kans dat 
kinderen een goede basis leggen voor hun toekomst. 

Contact?
Hiernaast vind u de contactgegevens van de negen 
gemeenten binnen de regio Haaglanden.

Dit meldprotocol is voor alle scholen voor primair onderwijs in de regio Haaglanden. 

U leest hierin hoe u melding maakt van verzuim en wat de vervolgstappen zijn.  

1) Met ouders wordt in dit Meldprotocol  en de begeleidende 
brief bedoeld: ouder(s), verzorger(s) of voogd(en) van het kind.



Leerplichtigen en kwalificatieplichtigen (5-18 jaar)

Wat voor verzuim? Concreet? Wanneer melden?

Absoluut verzuim
(> 4 weken 
=thuiszitten)

De jongere staat niet (meer) 
ingeschreven op een school.

In- of uitschrijving binnen 7 
dagen melden aan BRON.

Relatief verzuim Ongeoorloofd verzuim van 
16 uur van de les- of praktijktijd 
binnen een periode van 4 
weken. 
Indien van toepassing wekelijks 
een herhaalmelding versturen.

Binnen 5 werkdagen melden 
aan leerplicht via verzuimloket 
Duo (inclusief verzuimstaat).

Langdurig Relatief  
Verzuim
(=thuiszitten)

Terugkeer naar school is niet 
binnen 4 weken gerealiseerd en 
er is geen vrijstelling verleend.

Geen herhaalmelding nodig 
zolang dit verzuim 
onafgebroken plaatsvindt.

Melding langdurig relatief 
verzuim aanmaken via 
verzuimloket DUO en melden 
aan het samenwerkingsverband 
passend onderwijs.

Luxeverzuim Verlof buiten de 
schoolvakanties, zonder 
toestemming van de directeur 
of leerplichtambtenaar.

Binnen 5 werkdagen melden 
aan leerplicht via verzuimloket 
Duo.

Te laat komen/ 
Licht verzuim

Bij licht verzuim of te laat 
komen
kan preventief opgetreden 
worden door snelle melding en 
inzet van HALT.

Melding mogelijk vanaf twee 
lesuren verzuim en/of te laat 
komen aan leerplicht via 
verzuimloket Duo.

Ziekteverzuim Alleen bij zorgelijk, opvallend of 
veelvuldig ziekteverzuim.

Melding aan leerplicht en/of 
aanmelding aan JGZ/GGD 
conform het ‘Protocol 
Ziekteverzuim als signaal’.

Schorsen De school schorst de leerling 
maximaal 5 dagen van school 

Binnen 5 werkdagen melden 
aan de Inspectie van het 
Onderwijs.
Afschrift naar leerplicht.

Verwijdering De school zet 
verwijderingsprocedure in bij 
ernstige incidenten. 

Binnen 1 werkdag melden aan 
de Inspectie.
Afschrift naar leerplicht.

Verzuimkaart



Let op
•	Als	u	een	melding	maakt	via	het	verzuimloket,	ontvangt	u	een	uniek	registratienummer.	
 Gebruik dit registratienummer in alle communicatie met leerplicht. 
•	Vul	alle	invoervelden	met	een	sterretje	(*)	in.
•	Zet	in	het	invoerveld	‘melder’	de	contact-gegevens	van	de	melder.	De	melder	is	degene	die	inhoudelijk	

betrokken is zoals de mentor, de intern begeleider of afdelingsleider.
•	Bij	de	betreffende	invoervelden	dient	een	toelichting	te	worden	gegeven	op	de	achter-gronden	van	het	

verzuim en de acties die de school heeft ondernomen.
•	Via	het	verzuimloket	kunt	u	de	voortgang	volgen.	Er	zijn	vier	opties:	‘geregistreerd’,	‘in	behandeling’,	

‘afgesloten’ en ‘ter kennisgeving aangenomen‘. Leerplicht zet de melding op ‘in behandeling’ als de 
verzuimstaat is ontvangen. Het op ‘geregistreerd’ laten staan vormt zowel voor een school als leerplicht 
een controleinstrument of het dossier compleet is en de behandeling kan worden begonnen. 

 Wanneer de melding ter kennisname wordt aangenomen, onderneemt de leerplichtambtenaar geen actie 
op de betreffende melding.

•	Bij	nieuw	verzuim	van	16	uur	in	4	lesweken	moet	weer	opnieuw	melding	gemaakt	worden	via	het	digitale	
verzuimloket Duo. Instructie DUO melden wettelijk - en langdurig relatief verzuim.

•	De	leerplichtambtenaar	geeft	via	Duo,	de	telefoon	of	mail	inhoudelijke	terugkoppeling	aan	de	melder	over	
de afhandeling van de melding.

Stap 2

Stuur relevante informatie of 

documenten die u niet als 

bijlage(n) kunt meesturen naar 

de betreffende afdeling 

Leerplicht/RMC. Dit kan per 

mail of per post. 

De contactgegevens staan op 

de voorzijde van dit protocol.

Stap 1

Stuur een digitale melding naar 

verzuimloket Duo. Deze wordt direct 

en automatisch doorgestuurd naar de 

afdeling Leerplicht/RMC van de 

woonplaats van de jongere. 

Zo meldt u in 2 stappen

Verzuim & uitval: wie doet wat? 

School
Verzuimt een leerling? Kom als school meteen in actie om dit verzuim te stoppen. Denk aan een passende 
straf of een zorginterventie. Maak afspraken met leerling en ouders.

Is er sprake is van wettelijk verzuim? Maak een melding via het verzuimloket Duo. Wettelijk verzuim betreft 
verzuim van 16 uur les- of praktijktijd gedurende vier opeenvolgende lesweken (art. 21 Leerplichtwet 1969). 
Eerder melden is mogelijk, bij zorg is dit gewenst. Geef voldoende toelichting. Meld de ouders dat u een 
melding maakt bij de afdeling Leerplicht.

https://duo.nl/zakelijk/images/instructie-melden-wettelijk-verzuim-en-langdurig-relatief-verzuim.pdf


Leerplicht

Relatief verzuim? 
Bij beginnend of licht verzuim en geen reden tot 
zorg stuurt de leerplichtambtenaar een 
kennisgevingsbrief aan ouders. Bij herhaald of 
ernstig verzuim roept de leerplichtambtenaar de 
leerling en ouders op gesprek en/of verstuurt hij 
een waarschuwingsbrief die de gemaakte 
afspraken met de ouders bevat. 

Er start na het afgeven van de waarschuwing een 
eerste fase van drie weken. In deze periode doet 
de school verder onderzoek en wordt eventueel de 
weg naar zorgoverleg, hulpverlening of schoolarts 
ingezet. De ouders worden hierbij betrokken. 
Doel: beëindiging van het verzuim. Leerplicht 
wordt over de acties geïnformeerd. Is het verzuim 
na drie weken gestopt, dan wordt het dossier 
gesloten. Is dit niet het geval, dan zal de 
leerplichtambtenaar nader onderzoek doen of 
HALT aanbieden (bij twaalf jaar en ouder).

Bij aanhoudend licht verzuim, zorg of een melding 
wettelijk verzuim van meer dan 16 uur binnen 4 
weken roept de leerplichtambtenaar de ouder(s) en 
leerling op en wordt het onderzoek afgerond. 
Onderzocht wordt of er inderdaad sprake is van 
ongeoorloofd verzuim.  
Als dit het geval is:
-  wordt onderzocht wat de redenen zijn van dit 

verzuim;
-  worden afspraken gemaakt om het verzuim te 

beëindigen.

Drie weken na het waarschuwingsgesprek 
controleert de school en de leerplichtambtenaar of 
het verzuim gestopt is. Is dat het geval dan wordt 
het dossier gesloten. Is het verzuim niet beëindigd 
en verwijtbaar, dan zal de leerplichtambtenaar 
proces-verbaal opmaken. 

Langdurig relatief verzuim?
Wanneer de schoolgang niet binnen 4 weken 
hersteld wordt, is er sprake langdurig relatief 
verzuim (thuiszitten). Vanuit Duo wordt op basis van 
de meldingen een signaal naar de school en de 
gemeente gestuurd. Na controle wordt door de 
school een melding Langdurig Relatief Verzuim in 
Duo aangemaakt. Het is van groot belang dat de 
school ook het samenwerkingsverband hiervan 
direct op de hoogte stelt. De school en het 
samenwerkings verband zullen samen met de ouder 
en leerling, leerplicht en jeugdhulp tot een oplossing 
moeten komen.

Luxe verzuim?
Luxe verzuim ontstaat in het geval ouders vrije 
dagen voor hun kind opnemen zonder toestemming 
van de directeur of de leerplichtambtenaar. Er is 
sprake van luxeverzuim als verzuim van het kind 
optreedt in het geval de ouders bijvoorbeeld:
- vakantie nemen buiten de vastgestelde 

schoolvakanties;
- voor vakantie eerder vertrekken dan wel later 

arriveren vanwege (verkeers)drukte of goedkopere 
tickets;

- het kind niet naar school sturen vanwege 
activiteiten van verenigingen, zoals scouting- of 
voetbalkamp;

- zonder toestemming  van de directeur of 
Leerplicht met het kind op familiebezoek in het 
buitenland gaan;

- op vakantie gaan met het argument dat er vlak 
voor de vakantie bijna geen les meer wordt 
gegeven. 

Recidive? 
Als het verzuim herhaaldelijk is, wordt de procedure 
gevolgd vanaf het moment dat deze gestaakt was. 
Dit betekent dat de school bij herhaling van verzuim 
dit meteen meldt. De ouders en het kind worden 
direct opgeroepen voor een (proces-verbaal) 
gesprek.



Colofon: Redactie: Marianne Gringhuis  

Ontwerp: BB-Go grafisch ontwerp, www.bb-go.nl  

School

Ziekteverzuim?
De school dient alert te zijn of er daadwerkelijk sprake is van ziekteverzuim. 
Er wordt een aanmelding bij de JGZ en een zorgmelding bij Leerplicht gedaan:
- indien de school twijfelt aan het ziekteverzuim; 
- het vermoeden bestaat dat er naast het ziekteverzuim meer aan de hand is; 
- bij langdurig of regelmatig ziekteverzuim.

Extra verlof?
Voor de toestemming op de aanvraag van ouders om extra verlof geldt het volgende: 
- Tot en met 10 dagen beslist de directeur van de school of er toestemming gegeven wordt;
- Aanvragen van meer dan 10 dagen, worden naar de leerplichtambtenaar gestuurd. 

Extra verlof mag door de directeur alleen worden toegekend als er sprake is van een aanvraag vanwege een 
religieuze feestdag, gewichtige omstandigheden of aard van het beroep van (één van de) ouder(s). 

Religieuze feestdag
Een leerling heeft recht op verlof als hij plichten 
moet vervullen die voortvloeien uit godsdienst of 
levensovertuiging. Per verplichting geeft de school 
in principe één dag vrij, in verreweg de meeste 
situaties is dit voldoende. Als de leerling gebruik 
wil maken van deze vorm van extra verlof, moeten 
zijn ouders dit minimaal twee dagen van tevoren 
schriftelijk melden bij de directeur van de school. 

Gewichtige omstandigheden 
- Huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met 

de derde graad van het kind;
- Huwelijksjubilea (12½, 25, 40, 50 of 60-jaar) van 

ouders en/of grootouders; 
- 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum van ouders of 

grootouders; 
- Ernstige ziekte van ouders, bloed- of 

aanverwanten tot en met de derde graad van het 
kind: duur in overleg met directeur.  

- Overlijden van bloed- of aanverwanten tot en met 
de vierde graad van het kind;

- Verhuizing van gezin.

Aard van het beroep van 
(één van de) ouder(s)
Dit vakantieverlof kent de schooldirecteur toe. Hij 
kan dit verlof  verlenen, indien het door de specifieke 
aard van het beroep van (één van de) ouder(s) 
slechts mogelijk is om buiten de schoolvakanties 
met hun kind op vakantie te gaan. Hiertoe moet een 
schriftelijk verzoek worden ingediend, dat gepaard 
gaat met een werkgeversverklaring. Binnen deze 
voorwaarde mag het vakantieverlof:
- Eénmaal per schooljaar plaatsvinden en maximaal 

tien schooldagen bedragen;
- Niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van 

het schooljaar;
- En alleen als er geen andere gezinsvakantie 

mogelijk is in het schooljaar.
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