
Verzuimkaart voor leer- en kwalificatieplichtigen in het Voortgezet (Speciaal) Onderwijs en Middelbaar Beroeps Onderwijs

RELATIEF VERZUIM 

Aanleiding Actie school Actie leerplichtambtenaar (LPA) Bijzonderheden 

WETTELIJK VERZUIM                       Is het verzuim wat school verplicht is te melden!

16 lesuren 4 weken 

Ongeoorloofde afwezigheid van  
16 lesuren binnen 4 opeen-
volgende weken

School heeft aan de hand van het verzuimoverzicht, voorafgaand 
aan de verzuimmelding, het verzuim besproken met de ouders 
Wettelijk verplichte verzuimmelding via DUO 

Gesprek met ouders, eventueel leerling en school
Schriftelijke waarschuwing wordt afgegeven 
Bij herhaald verzuim: verwijzing naar HALT of 
opmaak proces verbaal leerplicht of (verplicht) 
verwijzing naar hulpverlening
Nb. Actie via de MAS volgt

Afhankelijk van de situatie, kunnen 
hulpverlening en/of jeugdarts aanschuiven

LANGDURIG RELATIEF VERZUIM (LRV)

Leerling/student is minimaal  
4 aaneengesloten schoolweken 
(= 28 kalenderdagen) continue 
afwezig

Via DUO doet school een LRV-melding 
Een wekelijkse verzuimmelding van 16 lesuren in 4 weken is dan 
niet meer nodig

De LPA registreert de leerling als thuiszitter
Afstemming met samenwerkingsverband en 
betrokken hulpverlenende instanties
Multidisciplinair overleg wordt overwogen

De leerling/student is al bekend bij de LPA
De LRV-melding wordt eenmalig opgevoerd
De begindatum van de LRV-melding is de 
eerstvolgende dag na de einddatum van de 
laatste melding van 16 uur in 4 weken
School registreert de einddatum als de 
leerling/student weer naar school gaat of 
wordt uitgeschreven

LUXE VERZUIM 

De leerling/student is zonder 
toegekend verlof buiten de 
schoolvakanties om op vakantie 
gegaan

Via DUO luxe verzuimmelding
Bijsluiten: de aanvraag van de ouders en de schriftelijke afwijzing 
daarop

Gesprek met ouders
Afhankelijk van de situatie: waarschuwing of 
opmaak proces verbaal

Bij meer kinderen in een gezin op verschillende 
scholen
Voorafgaand aan de verlofaanvraag 
afstemming tussen de schooldirecteuren
Proces verbaal bij 1 dag luxe verzuim of minder 
is mogelijk als school een publicatie hierover 
op  de website en/of  in de schoolgids heeft 
opgenomen

OVERIG VERZUIM (LRV)

Tot 12 maal te laat en/of 12 losse 
lesuren

Tot 6 maal te laat en/of 6 losse 
lesuren

Vanaf 6 tot 12 maal te laat en/of 9 
losse lesuren

Vanaf 12 maal te laat en/of 9 losse 
lesuren 

Langdurig, twijfelachtig, 
regelmatig ziekteverzuim

School stuurt ouders een brief met afschrift naar de LPA
Sancties opgelegd aan leerling/student

Ouders en leerling/student uitnodigen voor een gesprek en 
meedelen dat de leerplichtambtenaar is geïnformeerd

Ouders informeren
Verzuim melden via het verzuimloket van DUO

School meldt ziekte niet, tenzij een leerling langdurig ziek is of 
vermoedt dat er sprake is van ongeoorloofd verzuim

Gesprek met ouders en leerling
Officiële waarschuwing
Bij herhaald verzuim verwijzing naar HALT
Acties via de MAS

In overleg met school en/of de jeugdarts wordt 
actie uitgezet

Bij bericht aan LPA en/of bij officiële melding 
een opgave van de acties van school mee 
sturen.

Bij achterliggende problematiek kan een overig 
verzuimmelding worden gedaan via DUO. Hier 
moeten gesprekken tussen ouders en school 
aan vooraf zijn gegaan

Als er opnieuw sprake is van verzuim nadat de 
officiële waarschuwing is afgegeven, dan moet 
school direct een verzuimmelding doen via het 
verzuimloket

VERSIE 1.0 DECEMBER 2020
Deze verzuimkaart is tot stand gekomen met medewerking van team Leerplicht en team RMC van 
Regio Rivierenland en de leerplichtambtenaren van de gemeenten Culemborg, Maasdriel en Tiel.

Voor meer informatie en contact: https://www.regiorivierenland.nl

https://www.regiorivierenland.nl

