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Methodische Aanpak Schoolverzuim
Aanhoudend schoolverzuim kan een serieuze bedreiging vormen voor de ontwikkeling van
het kind. Om die reden heeft een aantal ketenpartners (Openbaar Ministerie, Raad voor de
Kinderbescherming, Halt en Ingrado) gewerkt aan de actualisering van de Handleiding
Strafrechtelijke Aanpak Schoolverzuim uit 2012. Bij deze ketenpartners ontstond de
behoefte aan een gezamenlijke visie op de aanpak van het schoolverzuim. In deze visie
staat niet de strafrechtelijke kant centraal, maar wordt primair ingezet op preventie en
vrijwillige (jeugd)hulp. De gewenste aanpak biedt, afhankelijk van de situatie, ruimte om
gemotiveerd andere keuzes te maken. ‘Pas toe of leg uit’, is dus het motto. De Vereniging
van Nederlandse Gemeenten (VNG) deelt deze visie en aanpak.
De samenwerking heeft geresulteerd in deze vernieuwde handleiding voor de aanpak van
ongeoorloofd schoolverzuim. Het is een eerste versie van de Methodische Aanpak
Schoolverzuim (MAS). De MAS zal de werkzaamheden van alle ketenpartners met
betrekking tot de aanpak van schoolverzuim in zijn volle breedte beschrijven. In de MAS
wordt ervan uitgegaan dat er een overlegstructuur met ketenpartners is ingericht.
De voorliggende aanpak is dynamisch, wat inhoudt dat een stuurgroep deze periodiek
herijkt en waar nodig aanpast. Wij, als vertegenwoordigers van de ketenpartners,
onderschrijven deze ontwikkeling en spreken de verwachting uit dat alle partners conform
de hier gepresenteerde handleiding zullen gaan werken. Met een uniforme werkwijze
kunnen tijdig de juiste interventies ingezet worden zodat iedere jeugdige met zorgelijk/
aanhoudend verzuim een passende plek in het onderwijs houdt of deze zo snel mogelijk
vindt.
Utrecht, 16 maart 2017,
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Visie op aanpak schoolverzuim
Het volgen van onderwijs is essentieel voor de ontwikkeling van een kind en voor het verwerven van
een goede plek in de maatschappij. Structureel verzuim kan een voorbode zijn van (ernstige)
gedragsproblemen en leidt niet zelden tot criminaliteit. Ook kan schoolverzuim de voorbode zijn van
voortijdige schooluitval, waardoor jongeren het onderwijs verlaten zonder diploma en/of
startkwalificatie voor de arbeidsmarkt. Werkloosheid of uitkeringsafhankelijkheid kunnen het gevolg
zijn.

Gezamenlijke visie van ketenpartners
Ingrado, Stichting Halt, het Openbaar Ministerie (OM) en de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK)
hebben – in samenspraak met het ministerie van V&J – deze Methodische Aanpak Schoolverzuim
(MAS) ontwikkeld vanuit de volgende gedeelde visie:
I

Het doel van de aanpak is terug-/toeleiding naar een passend onderwijsprogramma

II

Vroegtijdige inzet van (jeugd)hulp bij verzuim staat voorop

III

Ketensamenwerking draagt bij aan een effectieve aanpak van schoolverzuim

IV

De aanpak is licht waar het kan en zwaar(der) waar het nodig is, maatwerk dus

Schakelrol voor leerplichtambtenaar in brede keten van schoolverzuim
Om het ‘volgen van onderwijs’ voor zo veel mogelijk kinderen te realiseren is een gecoördineerde en
optimale inzet van alle betrokken ketenpartners in het sociaal domein en/of de jeugdstrafrechtketen
(scholen, gemeenten, RvdK, Halt, politie, gemeentelijke jeugdhulp (wijkteams e.d.), Inspectie van het
onderwijs, OM, rechter) vereist. De leerplichtambtenaar vervult in deze gezamenlijke aanpak van
schoolverzuim een schakelrol en neemt het initiatief voor een adequaat vervolg op verzuimmeldingen. Dit gebeurt in overleg met de ketenpartners. De leerplichtambtenaar start een
verzuimonderzoek zodra verzuim gemeld is en monitort het vervolg. Afspraken over de regie
worden lokaal gemaakt. Afhankelijk van de achterliggende redenen en het soort verzuim kunnen
verschillende routes worden gevolgd. Terug- dan wel toeleiding naar een passend onderwijsprogramma staat in elke route centraal. Uiteindelijk gaat het om het recht op onderwijs van de
jongere en het gezamenlijk met de ketenpartners streven naar één kind, één gezin, één plan.

Methodische Aanpak Schoolverzuim
De voorliggende Handleiding Methodische Aanpak Schoolverzuim (MAS) is een actualisatie en
verbreding van de Strafrechtelijke Aanpak Schoolverzuim (OM en Ingrado, 2012). De handleiding is
aangevuld met een signaleringsinstrument voor schoolverzuim om zo een betere afweging tussen,
al dan niet vrijwillige, (jeugd)hulp, Halt en strafrechtelijke vervolging te kunnen maken.

4

De aanpak is zoveel mogelijk methodisch van aard. Daaronder verstaan we in dit document dat elke
leerplichtambtenaar op eenzelfde wijze werkt en de uitvoering evalueert. De aanpak is daarom
ingericht langs vijf fasen:
1

WAARNEMEN: het probleem signaleren

2

ANALYSEREN: het probleem in beeld brengen en begrijpen

3

PLANNEN: opstellen van een plan om het probleem aan te pakken

4

HANDELEN: uitvoeren van het plan

5

EVALUEREN: effecten vergelijken met beoogde resultaten en daaraan conclusies verbinden

Het methodisch handelen is in dit document uitgangspunt voor de Aanpak Schoolverzuim.
De MAS is een dynamisch document, dat continu wordt gemonitord. Jaarlijks evalueren de
ketenpartners gezamenlijk de MAS en waar nodig vindt dan aanvulling of aanpassing
plaats. Verder is de MAS op dit moment vooral nog een Methodische Aanpak
Schoolverzuimer. Het richt zich vanuit de oude SAS nog sterk op de aanpak van het door
de school gemelde verzuim. In de doorontwikkeling wordt de aanpak breder getrokken en
komen zaken als preventie en zorg (nog) meer aan bod.

Status: pas toe of leg uit
Het doel van de MAS is om binnen ‘leerplicht’ op een vergelijkbare wijze te werken, met ruimte voor
de discretionaire bevoegdheid van de leerplichtambtenaar. Het credo is dan ook ‘Pas toe of leg uit’.
Iedereen werkt volgens de MAS (Pas toe…), tenzij hij of zij kan motiveren waarom wordt afgeweken
(…of leg uit). Zo is, als de problematiek rondom de verzuimende jongere daar om vraagt, direct
doorpakken mogelijk. Maatwerk is van belang en zodoende kan direct ingrijpen met een zwaardere
maatregel door de ketenpartners nodig zijn om in een vroeg stadium opeenstapeling van
verzuimmeldingen en problemen te voorkomen. Ook in deze gevallen worden de vijf fasen van
methodisch handelen doorlopen.

Bijlagen met nadere informatie
• In bijlage 1 is meer informatie te vinden over de aanleiding en achtergrond van de MAS.
• In bijlage 2 staan de taken en verantwoordelijkheden van de diverse betrokken partijen
beschreven.
• In bijlage 3 is een samenvatting te vinden van het juridisch kader (leer- en kwalificatieplicht,
soorten verzuim en vrijstellingsregels voor inschrijving dan wel schoolbezoek).
• In bijlage 4 staat een beschrijving van ‘last onder dwangsom’.
• In bijlage 5 is de werkwijze van het OM weergegeven.
• In bijlagen 6, 7 en 8 staan respectievelijk het model-pv Halt (ook mini-pv), model-pv en model
aanvullend pv.
• In bijlage 9 is het signaleringsinstrument schoolverzuim (zie stap 5) omschreven.
• Bijlage 10 is een overzicht van de standaardverweren bij luxeverzuim en wijze waarop
leerplichtambtenaren daarmee om kunnen gaan.
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Methodische Aanpak Schoolverzuim (MAS)
EEN GEZAMENLIJK PLAN VOOR IEDER KIND
Ingrado, Stichting Halt, het OM en de Raad voor de Kinderbescherming hebben
de Methodische Aanpak Schoolverzuim (MAS) ontwikkeld vanuit de volgende gedeelde visie:

I

Het doel van de aanpak
is terug-/toeleiding naar een
passend onderwijs-programma

Vroegtijdige inzet van
(jeugd)hulp bij verzuim
staat voorop

II

1.WA

III

Ketensamenwerking draagt
bij aan een effectieve
aanpak van schoolverzuim
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Onderzoek
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document te
raadplegen.
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DE LEERPLICHTAMBTENAAR
‘PAS TOE OF LEG UIT’
Afwijken van de MAS? Dat kan, mits gemotiveerd.
Maatwerk is van belang. Vroegtijdig ingrijpen met een
zware interventie kan nodig zijn om een opeenstapeling
van verzuim en problemen te voorkomen. Ook in dat
geval doorloopt u de 5 fasen van methodisch handelen.

• vervult de schakelrol voor gecoördineerde en optimale inzet van alle
betrokken ketenpartners.
• neemt het initiatief voor een adequaat
vervolg op de verzuimmeldingen. Dit
gebeurt in overleg met de ketenpartners en
vanuit ieders eigen verantwoordelijkheid.
• start een verzuimonderzoek bij het
constateren van gemeld verzuim en
monitort het vervolg. Afspraken
over de regie worden
lokaal gemaakt.
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ROUTES AANPAK SCHOOLVERZUIM
FASE 1

WAARNEMEN

FASE 2

ANALYSEREN

FASE 3

PLANNEN

Stap 0: vooraf
Stap 1: interventie en melding door de school
Stap 2: contact met de school over de melding
Stap 3: keuze voor routekaart: wel/geen luxeverzuim
Vermoeden van luxeverzuim: ROUTEKAART B
Alle andere gevallen: ROUTEKAART A

ROUTEKAART A: ongeoorloofd verzuim, niet zijnde luxeverzuim
Stap 4 – optioneel: overweeg een kennisgevingsbrief van de leerplichtambtenaar
Stap 5: onderzoek leerplichtambtenaar: vaststellen ongeoorloofd verzuim
Stap 6: brief naar ouders/jongere
ROUTEKAART B: luxeverzuim
Stap 4 lv: ga na of een waarschuwing van de leerplichtambtenaar volstaat
Stap 5 lv: onderzoek leerplichtambtenaar
Stap 6 lv: oproepen ouders voor verhoor

ROUTEKAART A: ongeoorloofd verzuim, niet zijnde luxeverzuim
Stap 7: keuze voor de route
• Route 1: vrijwillige (jeugd)hulp
• Route 2a: Halt-straf schoolverzuim
• Route 2b: dwang in een civiel kader
• Route 2c: dwang in een strafrechtelijk kader
• alternatieve overwegingen: combinatie van routes / last onder dwangsom
ROUTEKAART B: luxeverzuim
Stap 7 lv: keuze voor opmaken pv

FASE 4

HANDELEN

ROUTEKAART A: ongeoorloofd verzuim, niet zijnde luxeverzuim
Stap 8: uitvoeren gekozen route
• Route 1: vrijwillige (jeugd)hulp
• Route 2a: Halt-straf schoolverzuim
• Route 2b: dwang in een civiel kader
• Route 2c: dwang in een strafrechtelijk kader
ROUTEKAART B: luxeverzuim
Stap 8 lv: uitvoeren gekozen route

FASE 5
EVALUEREN

Stap 9: terugkoppeling resultaten naar school en ketenpartners
Stap 10: evalueer samen met de ketenpartners de gemaakte keuzes
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FASE 1:

WAARNEMEN
Absoluut verzuim komt via gemeentelijke controle in beeld en wordt dan opgepakt. Ander verzuim
wordt geconstateerd op de school, die vervolgens de interventie start (zie stap 1). Als er een
vermoeden is van ongeoorloofd verzuim, wordt het verzuim conform de wet bij de
leerplichtambtenaar gemeld.
Stap 0: Vooraf
•

•

De Leerplichtwet legt aan scholen de verplichting op de leerplichtambtenaar kennis te geven van
in- en uitschrijvingen van leerlingen. De gemeente is belast met de controle of jongeren die als
ingezetene in de basisregistratie persoonsgegevens (BRP) zijn ingeschreven en nog leerplichtig
zijn, als leerling van een school zijn ingeschreven. Is er een vermoeden van absoluut verzuim, dan
kunnen stap 1 en 2 worden overgeslagen.
Is er sprake van een vervolgmelding (voortgang verzuim), dan kan stap 4 worden overgeslagen.

Stap 1: Interventie en melding door de school
•

De school heeft een verzuimbeleid en handelt hiernaar.

Indien de school (vermoedelijk) ongeoorloofd verzuim constateert (dit kan ook zorgwekkend
ziekteverzuim zijn), dient de school actie te ondernemen om dit verzuim te stoppen. Bij verzuim
met zorgsignalen kan de school – eventueel via het lokale ketenoverleg (bv. ZAT, MDO of
schoolmaatschappelijk werk) – de jeugdige en de ouders verwijzen naar het sociaal wijkteam of
vrijwillige (jeugd)hulp. Naast een disciplinaire maatregel kan de school verwijzen naar de zorg.
Tevens dienen afspraken gemaakt te worden tussen de leerling, ouders en school.1
Aandacht voor preventie
Leerplichtambtenaren kunnen scholen ondersteunen met een effectieve aanpak van
schoolverzuim. Het ligt daarom voor de hand om met besturen en/of scholen afspraken
(verzuimprotocol) te maken en/of te communiceren over hetgeen van scholen wordt verwacht
in geval van vermoedelijk ongeoorloofd verzuim. Hiervoor kunnen gemeenten een methodiek
als M@ZL gebruiken. De MAS wordt in 2017 doorontwikkeld met aandacht voor preventie.
Aandacht voor zorgwekkend ziekteverzuim
Ingrado zal in 2017 het protocol ziekteverzuim actualiseren en daarna verwerken in de MAS.
Daarbij wordt ook zorgwekkend ziekteverzuim nader gedefinieerd.

Mogelijk stappenplan bij twijfel over geoorloofdheid ziekteverzuim
1. verzuimgesprekken op school, waarbij ouders worden betrokken
2. verwijzing naar de jeugdarts of schoolverpleegkundige GGD
3. indien verzuim niet stopt vraagt de school de jongere en de ouders duidelijkheid te
verschaffen over de oorzaak van het verzuim
4 indien daartoe aanleiding is, meldt de school het verzuim als ongeoorloofd

1. Daar waar in dit document over ‘ouder(s)’ wordt gesproken, wordt iedereen bedoeld die het (ouderlijk) gezag/feitelijke
verzorging uitoefent.
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De school meldt in elk geval onverwijld aan de leerplichtambtenaar als er sprake is van wettelijk
verzuim: ongeoorloofd verzuim van 16 uur les- of praktijktijd gedurende een periode van vier
opeenvolgende weken, art. 21a lid 1 en art. 21 lid 2 Lpw 1969.

Stap 2: Contact met de school over de melding
• Na de eerste melding van school aan de leerplichtambtenaar overlegt de leerplichtambtenaar
met de school.
• In geval van mogelijk luxeverzuim: ga na of de school ouders uitdrukkelijk informeert (bv. via
website, e-mail of nieuwsbrief) dat verzuim rond schoolvakanties gemeld zal worden bij de
leerplichtambtenaar.
De school levert de volgende informatie over de melding (voor zover niet reeds bekend):
- een verzuimoverzicht aan de hand waarvan de leerplichtambtenaar het verzuim van de
leerling kan beoordelen;
- de (vermoedelijke) reden van verzuim;
- de acties die de school heeft ondernomen om het verzuim terug te dringen (o.a.
waarschuwingsbrief aan ouders/jongere);
- de afspraken met en reactie van de ouders en jongere op de ondernomen acties;
- welke inzet de school verwacht van de leerplichtambtenaar;
- eventuele contactgegevens van betrokkenen (o.a. ouders, jongere, ketenpartners,
hulpverleners);
- eventuele beschrijving van hulptrajecten;
- voor de inzet van Halt om ‘te laat komen’ aan te pakken, moet de school een specifieke ‘te laat
regeling’ kennen. Indien onbekend, navragen of de school deze heeft.

Stap 3: Keuze voor routekaart: wel/geen luxeverzuim
• Is er (vermoedelijk) sprake van luxeverzuim? Ga verder naar routekaart B (luxeverzuim)
• In alle andere gevallen volgt u routekaart A (vermoeden van ongeoorloofd verzuim)

9

ROUTEKAART

A

VERMOEDEN
ONGEOORLOOFD VERZUIM
(niet zijnde luxeverzuim)
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FASE 2:

ANALYSEREN
(ongeoorloofd verzuim, niet zijnde luxeverzuim)
In deze fase onderzoekt de leerplichtambtenaar de reden van het geconstateerde verzuim en
stelt vast wat er aan de hand is. De informatie moet voldoende zijn om in fase 3 een plan van
aanpak op te stellen.

Stap 4 – optioneel: Overweeg een kennisgevingsbrief van de leerplichtambtenaar
• Dit sluit aan bij principe IV: licht waar het kan, zwaar waar nodig. Niet elke melding geeft
aanleiding tot een onderzoek dat verder gaat dan stap 2.
• Overslaan in geval van vervolgmelding.
• In geval van absoluut verzuim wordt de ouders gevraagd om de leerling onverwijld in te schrijven
en contact op te nemen met de leerplichtambtenaar.
• Aanname is dat de school volgens het verzuimbeleid heeft gewerkt. Afhankelijk van de
omstandigheden en mogelijkheden van de leerplichtambtenaar kan ervoor gekozen worden om
in plaats van een gesprek met de jongere en de ouder(s) een brief te sturen. De brief kan ook
dienen om de melding te controleren.
• De leerplichtambtenaar stuurt een brief ter kennisgeving aan de ouders en de jongere (cc naar
de school). In deze brief staat:
- dat een melding van schoolverzuim is ontvangen.
- het advies contact op te nemen met de school. Dan kunnen ook eventuele misverstanden
worden rechtgezet.
- dat deze brief gezien kan worden als een kennisgeving van de leerplichtambtenaar en dat als er
daadwerkelijk verzuim is, de ouders dit met hun kind bespreken om het te stoppen.
• Feitelijk is nog steeds sprake van een vermoeden van ongeoorloofd verzuim.

Indien verzuim is gestopt, is de melding hiermee afgedaan, ga door naar fase 5: evalueren

Stap 5: Onderzoek leerplichtambtenaar: vaststellen ongeoorloofd verzuim
• Bij een melding van verzuim of voortdurend verzuim na stap 4 start de leerplichtambtenaar een
onderzoek naar de oorzaak van het verzuim, artikel 22 Lpw.
• De leerplichtambtenaar benadert de school, de ouders, de leerling en eventueel instanties die bij
de leerling betrokken zijn en verkent hierin mogelijke vervolgstappen.
• Als er niet wordt gereageerd door ouders en leerling, behoort ook een huisbezoek tot de
mogelijkheden.
• Bij een vermoeden van absoluut verzuim legt de leerplichtambtenaar indien wenselijk een
huisbezoek af, doet onderzoek in het bevolkingsregister en informeert bij Sociale
Verzekeringsbank of Gemeentelijke Sociale Dienst. Een aantal uitkomsten is mogelijk:
- de leerplichtige verblijft zonder ouder in het buitenland en bezoekt daar een school: een
schoolverklaring van de betreffende school moet door de in Nederland verblijvende ouder
overlegd worden (zie artikel 5 sub c Lpw). Gebeurt dit niet, dan wordt een proces-verbaal
opgemaakt.
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•

•
•

- de leerplichtige verblijft vermoedelijk met ouders in het buitenland:
° het gezin is uitgeschreven: vervolging heeft geen zin; er hoeft geen proces-verbaal te
worden opgemaakt;
° het gezin is niet uitgeschreven: de zaak melden bij het bevolkingsregister voor onderzoek
(door leerplichtambtenaar) en bij Sociale Verzekeringsbank voor mogelijk
kinderbijslagfraude, alleen bij zogenoemde hoppers (paar maanden in Nederland, paar
maanden in het buitenland) vervolgen;
- de leerplichtige wordt thuis gehouden: altijd vervolgen (dagvaarding);
- fout in administratie of registratie: niet vervolgen.
Afhankelijk van de situatie gaat de leerplichtambtenaar na of verdere onderzoekstappen (zoals
hierna beschreven) nodig zijn. Zo niet, dan doorgaan naar stap 6 en wellicht versneld naar stap 7.
Gesprek met ouders en leerling is essentieel om een afweging te maken voor de best passende
vervolgroute. Houd bij gesprek rekening met de informatiebehoefte van ketenpartners en eisen
aan mogelijk proces-verbaal en gebruik het signaleringsinstrument schoolverzuim (zie bijlage 9).
Mogelijke onderwerpen zijn:
- reden van verzuim
- leefgebieden
- gezinssituatie
- bereidheid tot dan wel aanwezigheid van (vrijwillige) hulpverlening
Onderzocht wordt of er inderdaad sprake is van ongeoorloofd hetzij zorgwekkend verzuim.
Als het verzuim ongeoorloofd of zorgwekkend is:
- Stel de redenen van dit verzuim vast.
- Stel vast of een vrijstelling afgegeven moe(s)t worden. Zo ja, dan ligt verder doorlopen van deze
MAS niet voor de hand (zie bijlage 3 voor een overzicht van vrijstellingen voor inschrijving en
schoolbezoek).
- Stel verwijtbaarheid vast (en wie: ouder en/of leerling).
- Stel vast wat gedaan moet worden om het verzuim te beëindigen.
- Stel vast welke acties eerder zijn ondernomen en wat het effect is geweest op het verzuim.
- Stel vast of en welke hulpverlening reeds is ingezet en wat het effect is geweest op het verzuim.
- Stel vast of er eerder proces-verbaal is opgemaakt (recidive). In dit geval kan direct doorgegaan
worden naar stap 7.

Uitganspunt is dat afhandeling van verzuim (via zorg of straf) in het lopende schooljaar
plaatsvindt. Bij uitzondering kan in het nieuwe schooljaar afdoening d.m.v. Haltverwijzing
plaatsvinden of kan proces-verbaal opgemaakt worden voor verzuim in het vorig schooljaar. In
het proces-verbaal moet dan duidelijk aangegeven worden waarom dit niet eerder is opgemaakt.

Indien niet valt te achterhalen waar de leerling verblijft en er zorgen zijn over zijn/haar
situatie, gaat de leerplichtambtenaar bij de school na of er een melding van vermissing is
gedaan bij de politie. Zo niet, verdient het aanbeveling dat de leerplichtambtenaar (of de
school) aangifte doet. De politie kan in overleg met het OM een onderzoek instellen om te
achterhalen waar de leerling verblijft.
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Stap 6: Brief naar ouders/jongere
• De leerplichtambtenaar maakt afspraken met ouders en jongere over de te volgen stappen om
het ongeoorloofde verzuim tegen te gaan.
• De gemaakte afspraken worden schriftelijk bevestigd naar leerling en ouders (cc aan de school),
met de waarschuwing dat als het verzuim aanhoudt proces-verbaal kan worden opgemaakt en
het nu besproken verzuim daarin wordt meegenomen.
• Dit is een officiële waarschuwing.
• Deze officiële waarschuwing is nodig voor een eventueel strafrechtelijk vervolg en kan als
stimulans werken voor de leerling/ouder om zo nodig vrijwillige hulp te accepteren.

Indien verzuim is gestopt, is de melding hiermee afgedaan, ga door naar fase 5: evalueren
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FASE 3:

PLANNEN
(ongeoorloofd verzuim, niet zijnde luxeverzuim)
Met de informatie uit de vorige fases wordt gekeken welke aanpak bij aanhoudend verzuim naar
verwachting het beste resultaat zal hebben. Deze fase treedt in werking als het verzuim niet
stopt.

Stap 7: Keuze voor de route
• Ondanks een afgegeven waarschuwing blijft het ongeoorloofde verzuim voortduren. Ook is het
mogelijk dat er anderszins zorgsignalen zijn. Het is dan aan de leerplichtambtenaar om een
eerste afweging te maken van welke aanpak het beste werkt.
• Maak een eerste inschatting van de mogelijke route aan de hand van onderstaande (contra)
indicaties per route, voer hierover ook overleg met de ketenpartners. De benodigde informatie is,
onder meer met het signaleringsinstrument schoolverzuim, in stap 5 zoveel mogelijk achterhaald.
• Grofweg zijn er 4 mogelijkheden:
route 1:
vrijwillige (jeugd)hulp
route 2a:
Halt-straf schoolverzuim
route 2b:
dwang in een civiel kader
route 2c:
dwang in een strafrechtelijk kader
• In voorkomende gevallen kan worden gekozen voor een combinatie van routes.
• Aangezien schoolverzuim gezien kan worden als een ‘duurovertreding’ is het naast bovenstaande
routes ook mogelijk om te kiezen voor een ‘Last onder dwangsom’. Zie bijlage 4 voor een nadere
uitwerking van deze optie.
• Voor absoluut verzuim geldt dat – indien (jeugd)hulp niet opportuun is – route 2c in werking kan
worden gesteld (zie stap 5 voor de afwegingen per mogelijke situatie).

Afwegingskader voor route (zie ook het signaleringsinstrument)
Route 1: vrijwillige (jeugd)hulp
Indicaties:
1. bereidheid en vermogen bij ouders/jongere om hulp te aanvaarden en
2. aanwezigheid van emotionele, lichamelijke, leer- en/of gedragsproblemen (waaronder
een mismatch van mogelijkheden leerling en onderwijsniveau) bij de jeugdige en/of
3. aanwezigheid van opvoedingsproblemen bij de ouders.
Overweeg mogelijkheden om jeugdige en ouders te overtuigen hulp te aanvaarden (dwang en
drang). Leg hier ook verbinding met reeds aanwezige/ingezette hulpverlening.
Route 2a: Halt-straf schoolverzuim
De Halt-regeling is bedoeld voor leerlingen met beginnend verzuim, die duidelijk zijn
aangesproken en gewaarschuwd door de school en waarbij de school zelf maatregelen heeft
genomen en minimaal de ouders heeft geïnformeerd. Bepalend is dus of er al meerdere keren is
verzuimd en tegelijkertijd mag er nog geen sprake zijn van langdurig structureel zorgwekkend
verzuim.
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Indicaties:
1. de leerplichtige jongere (12 tot 18 jaar) en ouders (tot 16 jaar) stemmen in met de Halt-straf,
2. het verzuim kan de jongere worden verweten en
3. minimaal verzuim: 9 uur of 12 keer te laat; maximaal verzuim: 60 uur of 60 keer te laat.
N.B. als sprake is van te weinig verzuimuren voor vervolging door OM, maar voldoende
om naar Halt te verwijzen, geldt de volgende werkwijze:
als een jongere Halt weigert, deelt de leerplichtambtenaar de jongere mee dat bij voortdurend
verzuim direct proces-verbaal wordt opgemaakt en Halt geen optie meer is;
als een jongere wel akkoord gaat met Halt, maar de Haltafdoening negatief wordt afgesloten,
is insturen naar het OM mogelijk.
4. de jongere voldoet aan de criteria voor Halt en is nog niet eerder voor een leerplichtovertreding naar Halt verwezen.
Contra-indicaties:
1. er is sprake van een ernstig motivatiegebrek of langdurig c.q. blijvend verzuim;
2. er is sprake van (zwaardere) emotionele, lichamelijke en/of gedragsproblemen bij de jeugdige
waarvoor nog geen toereikende hulp wordt ingezet.
Route 2b: dwang in een civiel kader
Indicaties voor een melding bij het lokale structurele overleg met de RvdK (bv.
jeugdbeschermingstafel, Kr8Collectief, MDO):
1. geen bereidheid en/of vermogen om hulp te aanvaarden en
2. aanwezigheid van emotionele, lichamelijke en/of gedragsproblemen bij de jeugdige en/of
3. aanwezigheid van opvoedingsproblemen bij de ouders en/of
4. signalen van huiselijk geweld/kindermishandeling.
Route 2c: dwang in een strafrechtelijk kader
Indicaties:
1. eerdere waarschuwing en afspraken hebben niet geholpen en/of
2. geen bereidheid en/of vermogen om hulp te aanvaarden.
3. er is niet aan Halt-voorwaarden voldaan of het verzuim is meer dan 60 uur (tot 60 uur Halt).
Dit leidt tot een officiers- of kantonzitting op basis van de omvang van het verzuim en de mate
van zorg.
4. het verzuim kan de jongere/ouder worden verweten.
Contra-indicaties:
1. aanwezigheid van emotionele, lichamelijke en/of gedragsproblemen bij de jeugdige en/of
2. aanwezigheid van opvoedingsproblemen bij de ouders.
3. het OM vervolgt niet indien er sprake is van eerste keer schoolverzuim van minder dan 16 uur
les- of praktijktijd gedurende een periode van vier opeenvolgende weken.
Een proces-verbaal kan worden opgemaakt tegen de leerling en/of tegen de ouders, afhankelijk van
bij wie de verwijtbaarheid ligt m.b.t. het schoolverzuim.
Het OM adviseert terughoudendheid bij het opmaken van een proces-verbaal tegen minderjarige
asielzoekers (zie bijlage 5).
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FASE 4:

HANDELEN
(ongeoorloofd verzuim, niet zijnde luxeverzuim)
In deze fase wordt de keuze voor de route daadwerkelijk uitgevoerd.

Stap 8: Uitvoeren gekozen route
Route 1: vrijwillige (jeugd)hulp
• De leerplichtambtenaar zet de ouders op het spoor van de hulpverlening. Als de vrijwillige hulp
niet effectief is en/of ouders niet bereid of in staat zijn om mee te werken kan de
leerplichtambtenaar een (zorg)melding doen bij het sociale wijkteam, dan wel Veilig Thuis. De
wijze waarop dit kan gebeuren is afhankelijk van regionale en/of gemeentelijke afspraken (zie
ook de Inspiratiekaart Jeugdbescherming).
NB. De leerplichtambtenaar kan de RvdK consulteren over de meest passende route voor aanpak
van het verzuim.
Als de melding niet wordt opgepakt, kan de leerplichtambtenaar – na een rappèl bij de
meldingsinstelling – de casus bij het management van de gemeentelijke afdeling of de
wethouder Jeugdhulp onder de aandacht brengen. Indien dit nog niet tot de gewenste actie
leidt, kan de leerplichtambtenaar – in het belang van de jeugdige- rechtstreeks of - indien dit
niet mogelijk is - via een medewerker van de RvdK, de zaak aanmelden voor bespreking aan
de Beschermingstafel. De partners aan de Beschermingstafel bepalen of er een Verzoek tot
Onderzoek (VTO) bij de RvdK moet worden gedaan, waarna de RvdK een beschermingsonderzoek start.
• Na melding bij het gemeentelijk/sociaal wijkteam of, indien urgent, bij Veilig Thuis bewaakt de
leerplichtambtenaar of binnen één maand na de (zorg)melding hulpverlening op gang komt en/of
het schoolverzuim stopt.
• Als de hulpverlening stagneert door wachtlijsten, dan is geen sprake van verwijtbaarheid voor de
jongere/ouder. Ook dan kan de leerplichtambtenaar – na een rappèl – de casus bij het
management van de gemeentelijke afdeling of de wethouder Jeugdhulp onder de aandacht
brengen. Leidt dit niet tot inzet van hulp dan meldt de leerplichtambtenaar de zaak in het belang
van de jeugdige bij de beschermingstafel, rechtstreeks of via een medewerker van de RvdK. De
wijze waarop dit kan gebeuren is afhankelijk van regionale en/of gemeentelijke afspraken. In
overleg met de ketenpartners moet hier een oplossing worden gezocht.
• Als de hulpverlening niet tot resultaat leidt vanwege gebrek aan medewerking van de jongere en/
of zijn ouders of om andere redenen stagneert, consulteert de leerplichtambtenaar de RvdK en
het OM om af te stemmen over het vervolg; civielrechtelijk of strafrechtelijk (nieuwe afweging,
terug naar stap 7).
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Organisatorische randvoorwaarden voor de route van vrijwillige (jeugd)hulp
• identificatie van alle lokaal betrokken partijen (sociale kaart, beslissers e.d.);
• overzicht van gewenste én beschikbare interventies/middelen voor deze (jeugd)hulp;
• waar nodig aanvullende (jeugd)hulp inkopen/meenemen in de aanbestedingen;
• heldere afspraken binnen de gemeente over inzet (jeugd)hulp in geval van schoolverzuim;
• verhelderen wederzijdse verwachtingen en mogelijkheden van partijen (zie bijlage 2 voor
een overzicht van de verantwoordelijkheden van de betrokkenen, waaronder die van de
leerplichtambtenaar);
• verankeren structureel overleg/samenwerking;
• doorzettingsmacht.

Route 2a: Halt-straf schoolverzuim
1. De leerplichtambtenaar gaat zo nodig bij Halt na of de jongere eerder een Halt-verwijzing
leerplicht heeft gehad.
2. De leerplichtambtenaar (BOA) gaat een gesprek aan met de jongere over de Halt-verwijzing en
laat de jongere en ouder op de Halt-verwijzing een handtekening zetten voor toestemming. Aan
de jongere en ouders wordt een brief gestuurd met verwijzing naar Halt. In deze brief staan ook
de consequenties bij het niet nakomen van de afspraken beschreven. Indien de jongere of ouder
geen toestemming geeft voor Halt kan de Halt-afdoening niet starten en wordt een procesverbaal opgemaakt en ingestuurd naar het OM (zie verder route 2c).
3. De Halt-verwijzing wordt naar Halt gestuurd nadat deze is ondertekend door de
leerplichtambtenaar (BOA) (zie bijlage 6 voor een voorbeeld van deze verwijzing, ook wel bekend
als mini-pv).
4. Leerplichtambtenaar licht de school in (de Halt-verwijzing is normaliter al besproken met de
contactpersoon van de school nadat de verzuimmelding is ontvangen).
5. Het nieuwe verzuim wordt vervolgens door de Halt-medewerker met de jongere en diens
ouder(s) besproken. Hieruit volgt een officiële waarschuwing dat bij aanhoudend verzuim
besloten wordt de zaak negatief terug te sturen. Mocht uit het gesprek met jongere en ouders
blijken dat er direct redenen zijn om de Halt-afdoening als mislukt te beschouwen (bijvoorbeeld
wegens onvoldoende motivatie, het structureel niet houden aan aanwijzingen of aanhoudend
verzuim), kan na overleg met leerplicht en OM besloten worden de zaak direct negatief terug te
sturen.
6. Indien de Halt-afdoening mislukt omdat de jongere niet op gesprek komt of zich niet houdt aan
de afspraken die zijn gemaakt, wordt de Halt-verwijzing negatief teruggestuurd naar de
leerplichtambtenaar en moet een proces-verbaal opgemaakt worden voor het OM (zie verder
route 2c).
7. De afloop wordt door Halt gemeld aan de leerplichtambtenaar en de zaak wordt afgeboekt door
Halt.
8. De leerplichtambtenaar licht de school na afloop schriftelijk in. Bij een positieve afloop wordt
dit ter kennisname aan de school medegedeeld; bij een negatieve afloop wordt door de
leerplichtambtenaar aan school gevraagd of er sprake is van nieuw verzuim zodat dit in het
proces-verbaal kan worden meegenomen.
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Route 2b: dwang civiel kader
• Route 2b kan alleen in werking treden als in route 1 een (zorg-)melding is geweest.
• Naar aanleiding van de bemoeienis die volgt op de (zorg-)melding bij het sociaal wijkteam of
Veilig Thuis kan de jeugdige worden ingebracht voor bespreking aan een Beschermingstafel2. Zo
nodig kan de Beschermingstafel beslissen om over te gaan tot onderstaande stap, te weten het
indienen van een Verzoek tot Onderzoek (VTO) bij de RvdK3;
• Een VTO bij de RvdK wordt ingediend door de gemeente4 of door Veilig Thuis (in geval van een
ernstige bedreiging van de veiligheid of ontwikkeling van een jeugdige en/of als de vrijwillige hulp
niet effectief is en ouders niet bereid of in staat zijn om mee te werken). Dit kan ook naar
aanleiding van andere problematiek waarvan schoolverzuim mogelijk een onderdeel is. De RvdK
start dan een kinderbeschermingsonderzoek en kan op basis daarvan bij de kinderrechter een
verzoek tot een kinderbeschermingsmaatregel indienen zodat hulp in het gedwongen kader kan
worden opgelegd (bv. een ondertoezichtstelling).
Route 2c: dwang strafrechtelijk kader
• Als in overleg met de keten besloten wordt tot een gedwongen strafrechtelijk kader, maakt de
leerplichtambtenaar (BOA) proces-verbaal op.
• Proces-verbaal wordt opgemaakt tegen de persoon die verantwoordelijk gehouden kan worden
voor het schoolverzuim. Dit kan betekenen dat zowel de jongere zelf als de ouder worden
vervolgd. Bij absoluut verzuim geldt dit niet. Daar kan wettelijk gezien alleen de ouder worden
vervolgd:
- uitgangspunt is dat één ouder wordt vervolgd vanuit de gedachte dat een eventuele boete het
gehele gezin treft en het dus overbodig is om twee keer vervolging in te stellen. Indien uit de
achterliggende problematiek blijkt dat beide ouders een rol spelen in het verzuim, kan dit wel
een reden zijn om beide ouders te vervolgen. De leerplichtambtenaar geeft in het procesverbaal duidelijk aan als beide ouders als verdachte zijn aangemerkt.
- als er sprake is van recidive roept de leerplichtambtenaar in beginsel de ouder op tegen wie
eerder proces-verbaal is opgemaakt, tenzij deze ouder niet verwijtbaar is voor het verzuim, in
verband met gewijzigde gezinsomstandigheden.
• Het proces-verbaal wordt opgemaakt conform het model-pv in bijlage 7. De kern van het procesverbaal is het chronologische relaas met feitelijkheden over de gebeurtenissen (beknopt
weergegeven). Het proces-verbaal dient gedateerd en ondertekend te zijn door de
leerplichtambtenaar (BOA).
• Het proces-verbaal dient uiterlijk binnen 4 weken na verhoor ingestuurd te zijn naar het OM én
de RvdK. Het streven is om het proces-verbaal binnen 2 weken na verhoor verdachte in te sturen.
• Als de omstandigheden daartoe aanleiding geven kan tot 5 werkdagen voor de zitting
aanvullende informatie worden aangeleverd. Dit kan zowel op eigen initiatief van de
leerplichtambtenaar als op verzoek van het OM.
• Voor het opmaken van dit aanvullend proces-verbaal wordt gebruik gemaakt van het model
aanvullend proces-verbaal (zie bijlage 8).
• De RvdK informeert de leerplichtambtenaar voorafgaand aan de zitting over de bevindingen.

2. In de regio’s Midden-Nederland (m.u.v. Gooi- en Vechtstreek) en Amsterdam-Amstelland kan de bespreking van de
zorgmelding ook plaatsvinden bij de Gecertificeerde Instelling (G.I.).
3. Bij route 1 is de casus nog in het gemeentelijk domein en is het justitieveld alleen adviserend betrokken.
4. In de regio’s Midden-Nederland (m.u.v. Gooi- en Vechtstreek) en Amsterdam-Amstelland hebben de gemeenten de
bevoegdheid om een VTO in te dienen bij de RvdK door gemandateerd aan de Gecertificeerde Instelling.
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•
•

Voor de zitting wordt een vertegenwoordiger namens leerplicht uitgenodigd.
Als de schoolverzuimzaak op zitting moet komen wordt deze zo mogelijk direct dan wel zo
spoedig mogelijk op een officierszitting of kantonrechterzitting gepland. De termijnen die daarbij
worden gehanteerd zijn 6-8 weken voor een officierszitting en 8-12 weken voor een kantonzitting
na beslissing van het OM om tot vervolging over te gaan. Die beslissing wordt binnen een week
na ontvangst van het proces-verbaal genomen.

In bijlage 5 is de handelswijze van het OM in geval van een proces-verbaal bij verzuim opgenomen.

EINDE ROUTEKAART A
GA NU VERDER NAAR STAP 9 IN FASE 5
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ROUTEKAART

B

LUXEVERZUIM
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FASE 2:

ANALYSEREN
(luxeverzuim)
In deze fase onderzoekt de leerplichtambtenaar de reden van het geconstateerde verzuim en
stelt vast of er daadwerkelijk sprake is van luxeverzuim. De informatie moet voldoende zijn om
in de volgende fase een plan van aanpak op te stellen.

Stap 4 lv: Ga na of een waarschuwing van de leerplichtambtenaar volstaat
• Als het om verzuim van 1 hele dag of minder gaat en het de eerste keer is, wordt geen procesverbaal opgemaakt, maar geeft de leerplichtambtenaar een waarschuwing.
• Als de school uitdrukkelijk (bv. via website, email, nieuwsbrief) waarschuwt dat ouders die rond
schoolvakanties een dag eerder op vakantie gaan of een dag later terugkomen gemeld worden
aan leerplicht, is het opmaken van proces-verbaal voor een halve dag tot en met één hele dag
verzuim wel een optie. Dit moet dan duidelijk vermeld staan in het proces-verbaal.

In geval van een waarschuwing, ga door naar fase 5: evalueren
Stap 5 lv: Onderzoek leerplichtambtenaar
• De leerplichtambtenaar gaat (indien nodig bij de school) na of er extra verlof is aangevraagd en
of deze aanvraag vervolgens is geweigerd of (gedeeltelijk) is toegestaan, al dan niet onder
bepaalde voorwaarden. De leerplichtambtenaar checkt of deze afwijzing conform de wet is:
- Een verlofaanvraag dient altijd schriftelijk ingediend te zijn en de afwijzing (en toekenning) van
de directeur dient eveneens altijd schriftelijk te gebeuren. Daarbij dienen de ouder(s) gewezen
te zijn op de bezwaar- en beroepsmogelijkheden. De schriftelijke aanvraag, (gedeeltelijke)
afwijzing of toekenning - al dan niet onder bepaalde voorwaarden - dient, indien wordt
overgegaan tot opmaken van een proces-verbaal, altijd als bijlage aan het proces-verbaal te
worden toegevoegd.
- Als een aanvraag onverhoopt mondeling is aangevraagd en/of mondeling (gedeeltelijk) is
afgewezen of toegekend - al dan niet onder bepaalde voorwaarden - dient dit in het onderdeel
bevindingen van het proces-verbaal te worden opgenomen. Het hoofd van de school dient op
deze handelswijze gewezen te worden.
• De leerplichtambtenaar stelt een onderzoek in naar mogelijk ongeoorloofd schoolverzuim bij
eventuele andere leerplichtige kinderen in het gezin. Bij de scholen dient te worden nagegaan of
er bij die kinderen ook sprake was van ongeoorloofd luxeverzuim.
• Wanneer de kinderen niet op dezelfde school zitten, dient zo nodig met collega-leerplichtambtena(a)r(en) van de andere scho(o)l(en) afgesproken te worden wie verder gaat met het
onderzoek naar het mogelijk ongeoorloofd luxeverzuim binnen het gezin. Als een van de scholen
geen melding heeft gedaan, is de leerplichtambtenaar bevoegd ten aanzien van het verzuim van
het kind waar wel melding van is gedaan, onderzoek te doen en indien nodig passend procesverbaal op te maken.
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Stap 6 lv: Oproepen ouders voor verhoor
• Indien er naar aanleiding van stap 5 een vermoeden van ongeoorloofd luxeverzuim bestaat,
worden de ouder(s) op dezelfde datum, voor alle kinderen en door dezelfde leerplichtambtenaar
opgeroepen en zo mogelijk in één keer verhoord over alle kinderen.
• Indien de ouders niet verschijnen volgt direct een tweede aangetekende oproep voor een
afspraak binnen 2 weken.
• De leerplichtambtenaar hoort de ouder die is verschenen. Als beide ouders zijn verschenen hoort
de leerplichtambtenaar beiden.
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FASE 3:

PLANNEN
(luxeverzuim)
Met de informatie uit de vorige fases wordt gekeken welke vervolgaanpak voor het luxeverzuim
wenselijk is.

Stap 7 lv: Keuze voor opmaken proces-verbaal
• Als de ouders na de tweede oproep niet op de afspraak verschijnen, wordt proces-verbaal
opgemaakt.
• De leerplichtambtenaar maakt een afweging of het verweer al dan niet terecht is.
Benut bijlage 10 (het overzicht van standaardverweren met bijbehorende suggestie) voor de
keuze om wel of niet een proces-verbaal op te maken.
• Indien de leerplichtambtenaar het verweer accepteert, gestaafd met bewijzen, wordt het dossier
gesloten. Ga dan verder met stap 9 in fase 5: evaluatie.
• Als het verweer niet wordt geaccepteerd, maakt de leerplichtambtenaar proces-verbaal op of
overlegt met het OM over het vervolg.
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FASE 4:

HANDELEN
(luxeverzuim)
In deze fase wordt de keuze voor een proces-verbaal daadwerkelijk uitgevoerd.

Stap 8 lv: Uitvoeren gekozen route
•
•

•
•

•
•

•

•
•

Als (eventueel in overleg met het OM) besloten wordt tot indienen van een proces-verbaal, maakt
de leerplichtambtenaar (BOA) dit proces-verbaal op.
Aangeven welke ouder als verdachte is aangemerkt en waarom. Bij luxeverzuim worden in
beginsel ouder(s) vervolgd, in specifieke situaties kan het passend zijn om de jongere te
vervolgen.
Indien er overgegaan wordt tot het opmaken van proces-verbaal dan dient er één proces-verbaal
voor het hele gezin te worden opgemaakt.
Stel een proces-verbaal op conform het model-pv in bijlage 6. De kern van het proces-verbaal is
het chronologische relaas met feitelijkheden over de gebeurtenissen (beknopt weergegeven). Het
proces-verbaal dient gedateerd en ondertekend te zijn door de leerplichtambtenaar (BOA).
In dit proces-verbaal dient duidelijk te worden aangegeven waarom bij een verweer of beroep op
bepaalde omstandigheden (zie stap 7) toch proces-verbaal wordt opgemaakt.
Het streven is om het proces-verbaal binnen 2 weken na verhoor van de verdachte in te sturen
naar het OM. Landelijk is afgesproken dat het proces-verbaal uiterlijk binnen 4 weken ingestuurd
moet zijn.
Als de omstandigheden daartoe aanleiding geven kan tot 5 werkdagen voor de zitting
aanvullende informatie worden aangeleverd. Dit kan zowel op eigen initiatief van de
leerplichtambtenaar als op verzoek van het OM.
Voor het opmaken van het aanvullend proces-verbaal wordt gebruik gemaakt van het model
aanvullend proces-verbaal (zie bijlage 8).
Als de schoolverzuimzaak op zitting moet komen, wordt deze zo mogelijk direct dan wel zo
spoedig mogelijk op een officierszitting of kantonrechterzitting gepland. De termijnen die daarbij
worden gehanteerd zijn 6 tot 8 weken voor een officierszitting en 8 tot 12 weken voor een
kantonzitting na beslissing van het OM om tot vervolging over te gaan. Die beslissing wordt
binnen een week na ontvangst van het proces-verbaal genomen.

In bijlage 5 is de handelswijze van het OM in geval van een proces-verbaal bij luxeverzuim
opgenomen, inclusief een checklist voor aanvullende aandachtspunten.

EINDE ROUTEKAART B
GA NU VERDER NAAR STAP 9 IN FASE 5
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FASE 5:

EVALUEREN
In deze fase wordt teruggekeken op het proces en verbinding gelegd tussen resultaat en beoogde
doel (passende vorm van onderwijs realiseren) om daaruit conclusies te trekken.

Stap 9: Terugkoppeling resultaten naar school en ketenpartners
• Ketenpartners (onder meer OM, RvdK, Halt) koppelen de resultaten van de gekozen aanpak terug
naar de leerplichtambtenaar.
• De beslissingen en uitkomsten worden door de leerplichtambtenaar aan de school
teruggekoppeld.

Stap 10: Evalueer samen met de ketenpartners de gemaakte keuzen
• In het ketenoverleg wordt de afhandeling van de zaak besproken en worden lessen getrokken.
Dit gebeurt idealiter in samenspraak met de leerplichtambtenaar zelf. Deze evaluatie is erop
gericht om te reflecteren op zowel het eigen handelen als op de gehele procedure en waar nodig
en mogelijk verbeteringen aan te brengen. Mogelijke vragen hiervoor zijn:
- Is het verzuim opgelost/is er passend onderwijs gevonden?
- Hebben de verschillende ketenpartners (leerplicht/gemeentelijke jeugdhulp/Halt/OM/de RvdK)
de vervolgstappen genomen die waren verwacht en uitgangspunt waren voor de gekozen
route?
- Welke knelpunten waren er en wie zou daarvoor welke (structurele) oplossingen/aanpassingen
moeten doorvoeren?
- Hebben we, met de kennis die ik nu heb, de juiste beslissing genomen?
- Wat kunnen we een volgende keer anders/beter doen?
- Wat ging juist heel goed?
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Inleiding
Het volgen van onderwijs is essentieel voor de individuele ontwikkeling van een kind en het
verwerven van een goede plek in de maatschappij. Structureel verzuim blijkt regelmatig een
voorbode van (ernstige) gedragsproblemen te zijn, niet zelden leidend tot criminaliteit. Ook kan
schoolverzuim leiden tot voortijdig schooluitval, het niet behalen van een diploma en/of een
startkwalificatie voor de arbeidsmarkt waardoor werkloosheid of uitkeringsafhankelijkheid kunnen
ontstaan.
De leerplichtwet beschermt het recht op onderwijs door het volgen van onderwijs verplicht te
stellen voor die kinderen die daartoe in staat zijn.
Om het doel ‘volgen van onderwijs’ voor zo veel mogelijk kinderen te realiseren is een
gecoördineerde en optimale inzet van alle betrokken partners (scholen, gemeenten, RvdK voor de
kinderbescherming (RvdK), Halt, politie, gemeentelijke jeugdzorg (wijkteams e.d.), Inspectie van het
Onderwijs, Openbaar Ministerie en rechter) vereist.
Deze vernieuwde Handleiding is gebaseerd op twee ontwikkelingen:
1. De gezamenlijke visie op de aanpak van schoolverzuim van de betrokken ketenpartners, als basis
voor de Handleiding
2. De procesevaluatie van de Handleiding Strafrechtelijke Aanpak Schoolverzuim

1. De gezamenlijke visie op de aanpak van schoolverzuim
In mei 2014 heeft een aantal ketenpartners (OM/RvdK/Halt/Ingrado) overleg gevoerd met als doel de
Handleiding SAS (Strafrechtelijke Aanpak Schoolverzuim) uit 2012 te actualiseren. Tijdens dit overleg
is vastgesteld dat alle ketenpartners behoefte hadden aan een gezamenlijke visie op de aanpak van
schoolverzuim als basis van de Handleiding. Door ketenpartners werd gedeeld dat het gewenst is
om overeenstemming te hebben over de aanpak op de inhoud, zodat vanuit die visie ook uniform
kan worden gewerkt.
Met name bij de aanpak van relatief verzuim waarbij sprake is van zorgsignalen werden (soms grote)
verschillen met betrekking tot het werkproces en de inhoud geconstateerd. Dit speelde vooral bij de
keuze voor insteken op handhaven, zorg, straf, civiel, bestuursrechtelijk dan wel een combinatie van
deze trajecten. Een gezamenlijke visie op een effectieve aanpak van schoolverzuim kan bijdragen
aan duidelijkheid en zekerheid in de te maken keuzes.
Naar aanleiding van deze bespreking is door het Openbaar Ministerie een visiedocument opgesteld
dat eind 2014 door het landelijk platform van jeugdofficieren is goedgekeurd.
Dit visiedocument is vervolgens besproken met de ketenpartners en gezamenlijk zijn de volgende
uitgangspunten vastgesteld en verwerkt in een vernieuwde Handleiding voor de aanpak van
ongeoorloofd schoolverzuim. Dat is verder aangevuld met input vanuit een Klankbordgroep van
17 leerplichtambtenaren en meerdere malen kortgesloten met een begeleidingsgroep vanuit de
ketenpartners. Daarbij is een eerste doorvertaling gemaakt naar een Methodische Aanpak
Schoolverzuim (MAS), die het werk van de leerplichtambtenaar in zijn volle breedte moet gaan
beschrijven; een ontwikkeling die de komende jaren wordt voortgezet.
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I Het doel van de gezamenlijke aanpak is terug-/toeleiding naar een passend onderwijsprogramma
Het doel van de gezamenlijk aanpak van ongeoorloofd schoolverzuim door alle ketenpartners is de
toeleiding van de jeugdige naar een passend onderwijsprogramma en voorkomen van nieuw
verzuim.
Op grond van de Leerplichtwet wordt van ouders verwacht dat zij het kind aanmelden bij een school
en dat zij er actief op toezien dat het kind de school ook daadwerkelijk bezoekt. Vanaf hun twaalfde
zijn jongeren hier zelf ook verantwoordelijk voor.
De school voert een adequaat ‘verzuimbeleid’, gericht op preventie en toezicht en zorgt voor een
goede structuur van ondersteuning. Verzuim dat schoolgerelateerd is, wordt door de school
opgepakt die het in samenwerking met de ouders probeert op te lossen. De gemeente zorgt voor
voldoende en deskundige leerplichtambtenaren en voorziet in een leerplichtregistratiesysteem.
En de gemeente zorgt voor gemeentelijke jeugdhulp (bijv. een sociaal wijkteam Jeugd) dat
achterliggende problematiek (o.a. bij schoolverzuim) onderzoekt en zo nodig voorziet in
hulpverlening.
Civiele en strafrechtelijke kaders voor de aanpak van ongeoorloofd verzuim worden gebruikt als
ultimum remedium.

II Vroegtijdige inzet van (jeugd)hulp bij verzuim staat voorop
Waar nodig dient een interventie op het gebied van zorg/begeleiding zo vroeg mogelijk geboden te
worden vanuit het vrijwillige kader. Leerplicht werkt hierin samen met de ouders, de jeugdige, de
school (zorgondersteuning en schoolmaatschappelijk werk) en de lokale zorgstructuur (bv. het ZAT,
MDO, sociale wijkteam).
Daarnaast is het gewenst dat ook op gemeentelijk niveau specifieke afspraken worden gemaakt
over de samenwerking van alle betrokken ketenpartners, naast de eerder genoemde, ook de
wijkteams, Veilig Thuis, de Gecertificeerde Instellingen etc.

III Ketensamenwerking draagt bij aan een effectieve aanpak van schoolverzuim
Van belang is dat hiervoor genoemde ketenpartners, zowel regionaal als landelijk, een gedeelde
visie hebben op de ketensamenwerking, de eigen verantwoordelijkheid en de onderlinge
samenwerking. Het heeft voorkeur als ketenpartners afspraken over inzet en daaraan gekoppelde
termijnen vastleggen met elkaar.

IV De aanpak is licht waar het kan en zwaar(der) waar het nodig is, maatwerk dus
Het gaat – gelet op de diversiteit van de achterliggende problematiek om individueel maatwerk.
De RvdK doet onderzoek en adviseert wat er nodig is om de jeugdige weer een passend onderwijsprogramma te kunnen laten volgen. Het uitgangspunt is vrijwillig en licht interveniëren waar het kan
en inzet van het gedwongen kader (straf en/of civiel) alléén waar dat noodzakelijk is. Van belang is
maatwerk, de interventie inzetten die meest effectief wordt geacht om het verzuim te stoppen en de
achterliggende problematiek aan te pakken.
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2. De procesevaluatie van de Handleiding Strafrechtelijke Aanpak Schoolverzuim
In opdracht van het WODC is door bureau ITS een onderzoek “procesevaluatie Handleiding
Strafrechtelijke Aanpak Schoolverzuim”, uitgevoerd 1.
Het doel van deze evaluatie was na te gaan in hoeverre het handhavings- en vervolgingsbeleid
leerplicht plaatsvindt conform de Handleiding, waarin de afwijkingen voorkomen én of er
verbeteringen mogelijk zijn in de Handleiding of de toepassing daarvan.
De conclusie van deze evaluatie was dat de Handleiding in zijn huidige vorm sterk gericht is op een
strafrechtelijke aanpak, terwijl juist het (laten) inzetten van hulpverlening ten bate van de
verzuimaanpak wordt gezien als centrale route, ook door het OM.
De aanpak schoolverzuim moet volgens de onderzoekers veel meer ketenbreed bezien worden,
waarbij het belang van een goede inbedding van hulpverlening/ zorg zo vroeg mogelijk - waar nodigzeer gewenst is. De strafrechtelijke aanpak is daarbij een ultimum remedium. Een belangrijke
aanbeveling uit het rapport is om de Handleiding SAS te verbreden, namelijk om het hele traject van
aanpak schoolverzuim er in op te nemen.
De aanbevelingen uit deze procesevaluatie (overgenomen door OM, RvdK, Halt, V&J, VNG, INGRADO
en OCW) sluiten aan bij de hiervoor geformuleerde uitgangspunten en zijn derhalve meegenomen in
het actualiseren en verbeteren van de onderhavige Handleiding.
Aangezien de focus in deze vernieuwde Handleiding niet meer ligt op de strafrechtelijke aanpak, is
het woord “strafrechtelijk”’ uit de titel gehaald.

1. De Handleiding strafrechtelijke aanpak schoolverzuim, Een procesevaluatie.
Bureau ITS, Jos Lubberman | Carolien van Rens | Ardi Mommers | Tara Koster.
WODC, mei 2015
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Bij het handhaven van de leerplicht staat een integrale aanpak voorop. Samenwerking tussen
scholen, ouders, betrokken instanties en jongeren is onontbeerlijk om er voor te zorgen dat zoveel
mogelijk jongeren uiteindelijk een startkwalificatie halen en voldoende toegerust de arbeidsmarkt
op gaan.
Op grond van de Leerplichtwet zijn ouders er verantwoordelijk voor dat hun kinderen bij een school
staan ingeschreven en die ook bezoeken. Vanaf 12 jaar zijn leerlingen medeverantwoordelijk voor
het volgen van de lessen. Ouders en jongeren zijn dus primair zelf verantwoordelijk voor naleving
van de leerplicht. Het college van burgemeester en wethouders (B&W) is verantwoordelijk voor het
toezicht op de naleving van de Leerplichtwet door ouders en leerlingen en heeft daarvoor
leerplichtambtenaren aangesteld. De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op naleving van de
Leerplichtwet door de hoofden van scholen en instellingen. Bij de handhaving van de leerplicht zijn
diverse partijen betrokken. In laatste instantie is dat het Openbaar Ministerie door strafrechtelijke
vervolging op grond van de Leerplichtwet. De rol van het Openbaar Ministerie is enerzijds die van
‘stok achter de deur’, anderzijds kan een interventie in gedwongen kader nodig zijn om de gewenste
gedragsverandering(en) tot stand te brengen. De leerplichtambtenaar vormt in de uitvoering van de
aanpak van schoolverzuim de verbindende schakel.
Hieronder worden per ketenpartner de verantwoordelijkheden en taken nader toegelicht.
A. De school
Van de school wordt verwacht dat deze een adequaat verzuimbeleid voert gericht op preventie en
toezicht. Indien een kind zonder geldige reden afwezig blijkt, neemt de school contact op met de
ouders. Om ongeoorloofd verzuim deugdelijk te administreren heeft elke school een registratiesysteem nodig. De Inspectie van het Onderwijs verwacht van scholen dat zij een goed werkend
systeem hanteren waarmee zij aan de wettelijke meldingsplicht kunnen voldoen. De Inspectie van
het Onderwijs ziet hierop toe.
Goede handhaving van schoolverzuim is alleen mogelijk wanneer scholen dat tijdig melden. De
meldingen lopen via het verzuimloket van de DUO (voor vo en mbo) of rechtstreeks middels een
kennisgeving aan de leerplichtambtenaar (po en (v)so). Vanaf 2017 zal het melden ook voor po en (v)
so via DUO lopen.
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd verzuim te melden op grond van art. 21 lid 1 en art. 21a lid 1
Lpw 1969.
Voor het middelbaar beroepsonderwijs wordt verzuim ten aanzien van les- en stagetijd gemeld,
art. 21 lid 2 en art. 21a lid 2 en Lpw 1969.
Scholen mogen eerder verzuim melden, als afstemming met de leerplichtambtenaar gewenst is.
Ook ziekteverzuim, dat in principe geoorloofd verzuim is, mag volgens afspraken tussen scholen en
de gemeente worden gemeld bij de leerplichtambtenaar indien er zorgen of twijfels over de aard
van het verzuim zijn.
N.B. Als na de eerste melding het verzuim aanhoudt hoeft/mag niet gewacht worden tot dit weer16
uur in 4 weken bedraagt, maar dient zo snel als nodig wordt geacht een nieuwe melding gedaan te
worden.
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Scholen zijn eerst verantwoordelijke voor het stoppen en voorkomen van verzuim. De administratie
dient zo te zijn ingericht dat verzuim snel wordt gesignaleerd. De procedures moeten op school
bekend zijn, zodat gesignaleerd verzuim op schoolniveau kan worden aangepakt.
Bij verzuim met zorgsignalen kunnen scholen evt. via ZAT/MDO (Multidisciplinair Overleg) of
schoolmaatschappelijk werk) de jeugdige en de ouders doorverwijzen naar het sociale wijkteam of
naar vrijwillige jeugdhulp. Bij signalen van kindermishandeling of huiselijk geweld kan de school zelf
een zorgmelding doen bij Veilig Thuis. Ondanks de gestelde norm voor wettelijk verzuim verdient
het aanbeveling dat de school in zorgwekkende situaties met verzuim ook de leerplichtambtenaar
betrekt. Het aangewezen overleg hiervoor is het Zorg en Advies Team of het MDO.
B. De gemeente – algemeen
Het toezicht op de naleving van de Leerplichtwet is opgedragen aan het College van Burgemeester
en Wethouders. Zij wijzen daartoe één of meer leerplichtambtenaren aan, art. 16 Lpw 1969.
In 2014 heeft Ingrado als richtlijn een formatiemeter opgesteld. Een gemiddelde caseload van 1 fte
bedraagt 135 zaken per schooljaar, dit is exclusief een preventieve aanpak. Wordt schoolverzuim
preventief aangepakt dan dient nog een correctie plaats te vinden.
Om na een onderzoek van schoolverzuim over te kunnen gaan tot het opmaken van een procesverbaal is een leerplichtambtenaar met een BOA bevoegdheid nodig. De gemeente moet ervoor te
zorgen dat voldoende leerplichtambtenaren deze bevoegdheid hebben of dat zij een samenwerking
met een ander gemeente hebben waarbij er gebruik gemaakt kan worden van een BOA binnen het
domein onderwijs.
Voorts beschikt de gemeente over een adequaat registratiesysteem voor Leerplicht en RMC
(Regionaal Meld- en Coördinatiepunt voor voortijdig schoolverlaten). Over het gevoerde beleid
inzake de handhaving van de leerplicht en de kwalificatieplicht en de resultaten daarvan doet B&W
jaarlijks verslag aan de gemeenteraad.
Gemeenten en het OM hebben een gedeelde verantwoordelijkheid ten aanzien van de handhaving
van de Leerplichtwet. Overleg is daarom noodzakelijk. Hiervoor kunnen verschillende overleggen
tussen gemeenten en de justitieketen benut worden, zoals het leerplichtsdriehoeksoverleg of het
Arrondissementaal Platform Jeugd (het overleg voor de jeugdstrafrechtketen).
Regionale samenwerking door gemeenten en het vormen van een regionaal bureau leerplicht kan
zeker bij kleinere gemeenten een aanbeveling zijn om capaciteitsproblemen op te lossen.
C. De gemeente - leerplichtambtenaar
Indien school en ouders er niet in slagen het ongeoorloofd verzuim te stoppen is de
leerplichtambtenaar in eerste instantie verantwoordelijk voor het bewegen van de verzuimende
leerling en ouders om zijn verplichtingen na te komen en onderzoek te doen naar de oorzaak van
het verzuim. art. 22 Lpw 1969.
Het toezicht op de naleving van de Leerplichtwet aangaande ouders en jongeren is belegd bij de
leerplichtambtenaren.
De leerplichtambtenaar vervult tevens een belangrijke schakelrol. Hij onderhoudt het contact met
ouders en school en draagt zorg voor een passende actie op de verzuimmeldingen. Indien een
melding van de school aanleiding geeft tot zorgen over de ontwikkeling van het kind, meldt de
leerplichtambtenaar dit afhankelijk van de situatie aan Veilig Thuis of het sociale wijkteam. Daar
waar mogelijk worden ouders en jongere doorverwezen naar de vrijwillige hulpverlening. Bij het
inzetten van zorg is het van belang om nauw samen te werken met de medeweker die uitvoering
geeft aan de nieuwe Jeugdwet.
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Van het verzuim kan door de leerplichtambtenaar (indien dit van toegevoegde waarde wordt geacht)
proces-verbaal worden opgemaakt. Voor het opmaken van een proces-verbaal dient de
leerplichtambtenaar over de BOA-bevoegdheid te beschikken.
D. De politie
De politie kan op grond van artikel 24 Leerplichtwet controles houden in de openbare ruimte.
Betrapte spijbelaars kunnen worden afgeleverd bij de school. Met dergelijke controles wordt een
belangrijk signaal afgegeven dat schoolbezoek en de handhaving van de leerplichtwet tevens een
zaak is van de overheid in bredere zin. Ook kan het enig inzicht verschaffen omtrent jongeren, die
niet geregistreerd staan, zoals daklozen, zwerfjongeren, illegalen en absoluut verzuimers. De acties
vergen afstemming met de leerplichtambtenaren en scholen, omdat vastgesteld dient te worden of
het verzuim ongeoorloofd is.
E. Halt
Een leerplichtambtenaar kan een jongere met beginnend ongeoorloofd schoolverzuim en of te laat
komen, doorverwijzen naar Halt. Stichting Halt is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Haltafdoening en zorgt voor terugkoppeling naar de leerplichtambtenaar.
Een Halt-medewerker spreekt gedurende de uitvoering van de Halt-afdoening zowel met de jongere
als met ouders. Een belangrijk onderdeel van het gesprek is het afnemen van het Haltsignaleringsinstrument. Aan de hand van dit instrument worden belangrijke leefgebieden van de
jongeren besproken en kunnen zorgsignalen naar voren komen. De Halt-medewerker bespreekt dit
met jongere en ouders en kan zo nodig doorverwijzen naar een zorginstantie en/of een zorgmelding
doen.
F. Het OM
Het OM is verantwoordelijk voor de strafrechtelijke handhaving van de Leerplichtwet en geeft zo
nodig opdracht aan leerplicht om proces-verbaal op te maken. Het OM beoordeelt de door leerplicht
ingestuurde processen-verbaal en besluit over de wijze van afdoening, waarbij geldt dat processenverbaal tegen minderjarigen voor de afdoeningsbeslissing besproken worden met de RvdK en evt.
leerplichtambtenaren in het JCO leerplicht. (JCO-L)
Om leerplichtzaken goed te kunnen beoordelen is kennis van het jeugdstrafrecht, schoolsystemen
en jeugdzorg vereist. Daarnaast vergen deze zaken inzicht in achterliggende problematiek bij
schoolverzuim. Het is daarom van belang dat leerplichtzaken behandeld worden door secretarissen/
officieren met voldoende kennis/ervaring op dit gebied.
G. De RvdK voor de Kinderbescherming
De RvdK heeft verschillende taken in het kader van de strafrechtelijke en civielrechtelijke aanpak van
schoolverzuim. Binnen deze aanpak behartigt de RvdK de belangen van de minderjarige in die zin
dat de RvdK ertoe bijdraagt dat op het proces-verbaal schoolverzuim2, een pedagogisch
verantwoorde (strafrechtelijke) reactie volgt. De RvdK geeft hieraan enerzijds invulling door de
voorlichtings- en adviesfunctie naar de officier van justitie en de kinderrechter/rechtbank. Anderzijds
vervult de RvdK de selectiefunctie waarbij bezien wordt of het schoolverzuim van de minderjarige
een signaal is van achterliggende problematiek en of hulpverlening noodzakelijk is.

2. Artikel 22 lid 5 (pv bij recidive bij absoluut verzuim) en overige zorgzaken waar pv tegen minderjarige wordt opgemaakt,
worden meegenomen in de doorontwikkeling.
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Als hulpverlening op vrijwillige basis niet mogelijk of toereikend is, kan de RvdK gebruik maken van
zijn civielrechtelijke bevoegdheid om aan de kinderrechter te vragen een kinderbeschermingsmaatregel (bijv. OTS) op te leggen. Voordat een pv wordt opgemaakt, kan de medewerker van het
Adviesteam van de RvdK door de leerplichtambtenaar worden geconsulteerd over de voor deze
jongere en zijn gezin gewenste route: vrijwillige hulp, een civiel en/of strafrechtelijke route.
Als in het JCO-L wordt besloten dat het OM de zaak gaat vervolgen, als het betreft een procesverbaal tegen de minderjarige, zal de RvdK een onderzoek starten naar de situatie van de
minderjarige. In dit raadsonderzoek spreekt de RvdK zowel met de jongere als met zijn ouder(s).
In het kader van dat onderzoek worden ook de leerplichtambtenaar en de school als informant
benaderd. Bij het advies aan het OM betrekt de RvdK de stand van zaken in de eventueel reeds
lopende hulpverlening aan de jongere (door school, leerplichtambtenaar en/of gespecialiseerde
hulpverleningsinstellingen) opdat de voorgestelde (strafrechtelijke) reactie daarop goed aansluit.
De RvdK voert de (casus)regie met betrekking tot de instanties die betrokken zijn bij de afhandeling
van de strafrechtelijke aanpak van schoolverzuimzaken. Tenslotte coördineert de RvdK de
tenuitvoerlegging van opgelegde taakstraffen, onder meer in schoolverzuimzaken.
H. Rechtbank
Wanneer het OM besluit om de leerplichtige en/of diens ouder wegens overtreding van de
Leerplichtwet te dagvaarden, zal deze zich dienen te verantwoorden voor de kantonrechter.
Om leerplichtzaken goed te kunnen beoordelen is kennis van het jeugdstrafrecht, schoolsystemen
en jeugdzorg vereist. Daarnaast vergen deze zaken inzicht in achterliggende problematiek bij
schoolverzuim. Aan deze aspecten kan recht worden gedaan door aparte leerplichtzittingen te
houden met een vaste kantonrechter. De voorkeur heeft de behandeling van leerplichtzaken door
de kinderrechter als plaatsvervangend kantonrechter. Waar nodig kan dan een civiele
beschermingszaak door dezelfde rechter worden behandeld.
I. De Inspectie van het Onderwijs
De Inspectie van het Onderwijs ziet erop toe dat scholen de Leerplichtwet naleven. Voorheen was dit
toezicht een taak van de gemeentelijke leerplichtambtenaar. Het toezicht omvat ook handhaving. De
Inspectie van het Onderwijs kan aan scholen die de bijvoorbeeld niet of niet tijdig ongeoorloofd
verzuim melden een bestuurlijke boete opleggen.
De inspectie houdt regulier toezicht, waarbij elke school in een cyclus van een aantal jaren een keer
wordt onderzocht en daarnaast risicogericht toezicht. Het risicogerichte toezicht op het
verzuimbeleid van scholen vindt plaats naar aanleiding van signalen. Leerplichtambtenaren zijn de
belangrijkste bron van signalen voor de inspectie. Leerplichtambtenaren zijn immers
toezichthouders in de zin van de Leerplichtwet en de Algemene wet bestuursrecht. Op basis van
deze wetten mogen zij onderzoek uitvoeren op scholen om hun taak - toezicht op de naleving van
de leerplichtwet door ouders en leerlingen - naar behoren uit te kunnen voeren. Zo moeten zij de
schooladministratie kunnen inzien om in- en uitschrijvingen van een bepaalde leerling en de aan- en
afwezigheid van die leerling te kunnen controleren. Hierbij kunnen zij aanwijzingen krijgen dat een
school de naleving van de Leerplichtwet niet op orde heeft. Leerplichtambtenaren kunnen hierover
signalen afgeven bij het Loket Onderwijsinspectie (https://www.onderwijsinspectie.nl/contact).De
inspectie neemt signalen mee in het reguliere toezicht, of treedt bij een ernstig signaal direct op.
Naast de leerplichtambtenaren (gemeenten) kunnen ook anderen, zoals ouders, leerlingen en
docenten, een signaal afgeven bij het loket.
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Handhaving van de Leerplichtwet omvat de leerplicht en de kwalificatieplicht:
Kinderen moeten vanaf hun vijfde ingeschreven staan op een school en deze geregeld bezoeken. De
ouders zijn verplicht hiervoor zorg te dragen en zijn mede verantwoordelijk. De leerplichtambtenaar
houdt hier toezicht op.
Leerplicht
Leerplicht geldt voor kinderen van 5 tot en met 16 jaar. Vanaf de eerste dag van de maand nadat
een kind 5 jaar wordt tot het einde van het schooljaar waarin het 16 jaar is geworden of tot het
einde van twaalf volledige schooljaren. De basisschoolperiode telt mee voor acht jaar, ook als de
leerling hier korter over gedaan heeft.
De meeste kinderen gaan al naar school als ze 4 jaar zijn. Ze vallen dan nog niet onder de
Leerplichtwet. Voor hen gelden wel de regels die de school voert over aanwezigheid en het volgen
van het onderwijs. Deze regels gelden ook voor leerlingen die niet (meer) leerplichtig zijn.
Kwalificatieplicht
Na de leerplicht begint de kwalificatieplicht. Met de kwalificatieplicht wordt de leerplicht verlengd tot
de dag dat de leerling een startkwalificatie heeft gehaald of tot de dag dat de leerling 18 jaar wordt.
Een startkwalificatie is een havo-, vwo- of mbo niveau 2, 3, of 4- diploma.
Totdat één van deze twee momenten is bereikt, is de leerling leerplichtig en is de Leerplichtwet van
toepassing.
De kwalificatieplicht verplicht alle jongeren een volledig programma van onderwijs te volgen totdat
zij een startkwalificatie hebben behaald. De kwalificatieplicht betekent niet altijd vijf dagen per week
in de schoolbanken. Het is ook mogelijk om met combinaties van leren en werken aan de
kwalificatieplicht te voldoen zoals de beroepsbegeleidende leerweg in het MBO. De kwalificatieplicht
geldt volgens Artikel 4a lid 2 Lpw 1969 niet voor jongeren die het speciaal onderwijs hebben
gevolgd in uitstroomprofiel dagbesteding en arbeidsmarktgericht en kinderen in het bezit van een
getuigschrift of een diploma van het praktijkonderwijs.
Wie is verantwoordelijk?
De ouder(s)/verzorger(s) en de leerplichtige jongere vanaf het 12e jaar kunnen worden
aangesproken op schoolverzuim.
N.b. voor meerderjarig verklaarde jongeren zijn deze bepalingen ook van toepassing
Art. 2 leden 1 en 3, art. 4a lid 1 en art. 4c lid 1 Lpw 1969.

A. Soorten verzuim
Wettelijk verzuim
Wettelijk verzuim is het verzuim waarvan de school verplicht is het te melden aan de leerplichtambtenaar, te weten ongeoorloofd verzuim van 16 uur les of praktijktijd gedurende een periode
van vier opeenvolgende lesweken.
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Schoolverzuim onder deze grens hoeft niet door het hoofd van de school gemeld te worden aan de
leerplichtambtenaar. Ook als dat wel gebeurt, hoeft dit verzuim niet door de leerplichtambtenaar
aan het OM gemeld te worden.
Indien blijkt dat een leerplichtige jongere minder dan 16 uur les of praktijktijd gedurende een
periode van vier opeenvolgende weken verzuimt, maar wel regelmatig te laat komt, lesuren
overslaat en/of dagdelen verzuimt, is het belangrijk om een jongere daar op aan te spreken en hier
gevolgen aan te verbinden. Dit vergt in eerste instantie maatregelen van de school
Art. 21 Lpw en 21a Lpw 1969.
Absoluut verzuim
Er wordt gesproken van absoluut verzuim als een leerplichtige jongere niet op een school staat
ingeschreven.
Art. 2 lid 1 en art. 4a lid 1 Lpw 1969.
Wie is verantwoordelijk?
Voor absoluut verzuim zijn de ouder(s)/verzorger(s) verantwoordelijk, dus kunnen alleen de
ouder(s)/verzorger(s) worden vervolgd.
Art. 2 lid 1 en art. 4a lid 1 Lpw 1969.

Relatief verzuim
Er is sprake van relatief verzuim als een jongere wel op een school staat ingeschreven, maar
gedurende een bepaalde tijd de lessen/praktijk verzuimt. Ook veelvuldig te laat komen kan hiertoe
worden gerekend.
Art. 2 lid 1 en art. 4 lid 1 Lpw 1969.
Relatief verzuim is onder te verdelen in:
- Luxeverzuim
- Overig verzuim
Luxeverzuim
Luxeverzuim is een vorm van relatief verzuim waarbij zonder toestemming van het hoofd van de
school dan wel zonder toestemming van de leerplichtambtenaar (<10 hoofd school > 10 lpa) buiten
de vastgestelde schoolvakanties om van school wordt verzuimd, waarbij het eigen belang (vaak ten
behoeve van een vakantie) van ouder(s)/verzorger(s) of jongere prevaleert op dat van het
schoolbezoek.
Wie is verantwoordelijk?
Ouder(s)/verzorger(s) zijn voor dit verzuim verantwoordelijk.
De jongere wordt in principe niet als verantwoordelijke aangemerkt. Echter, indien de jongere
zelf op vakantie gaat (bijv. met vrienden) en er is hierdoor sprake van ongeoorloofd verzuim dan
moet de jongere –vanaf 12 jaar– zelf als verantwoordelijke worden aangemerkt.
Dit vormt een uitzondering op het uitgangspunt dat de ouders alleen verantwoordelijk zijn.
Indien de ouder(s)/verzorger(s) deze 16/17 jarige jongere meenemen op vakantie dan blijven zij
voor dit verzuim verantwoordelijk, ondanks de leeftijd van de jongere.
Art. 2 lid 1 en 3, art. 4a lid1 en art. 4c lid 1 Lpw1969.
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Overig verzuim
Overig verzuim bestaat voor een groot deel uit verzuim dat voorheen bekend stond als signaal
verzuim. Het is een vorm van relatief verzuim, waarbij meermalen sprake is van ongeoorloofde
afwezigheid zich uitend in spijbelgedrag zonder dat er sprake is luxeverzuim, maar met een veelal
problematische achtergrond.
Ziekteverzuim waarover de school twijfels of zorgen heeft, kan ook bij de gemeente worden gemeld
onder de noemer overig verzuim. Scholen en gemeenten kunnen hier regionale afspraken over
maken. Er is geen sprake van verplicht melden, omdat ziekteverzuim in principe geoorloofd verzuim
is.
Wie is verantwoordelijk?
Leerlingen jonger dan 12 jaar zijn niet strafrechtelijk verantwoordelijk, hier zijn de ouders
verantwoordelijk.
Bij leerplichtige jongere van 12 jaar en ouder worden zowel de ouder(s)/verzorger(s) als de
jongere strafrechtelijk verantwoordelijk gehouden.
Art. 2 leden 1 en 3, art. 4 lid 1 en art. 4c lid 1 Lpw 1969.

B. Vrijstelling van leerplicht
Artikel 5 van de Lpw1969 kent drie gronden voor vrijstelling van de leerplicht als het gaat om de
verplichting tot inschrijving bij een school:
a. de jongere is op lichamelijke of psychische gronden niet geschikt om tot een school
onderscheidenlijk een instelling te worden toegelaten;
b. degene die het gezag over de jongere uitoefent, en degene die zich met de feitelijke verzorging
van een jongere heeft belast (verantwoordelijke personen, art. 2 lid 1 Lpw) hebben tegen de
richting van het onderwijs op alle binnen redelijke afstand van de woning - of, indien zij geen
vaste verblijfplaats hebben, op alle binnen Nederland - gelegen scholen onderscheidenlijk
instellingen waarop de jongere geplaatst zou kunnen worden, overwegende bedenkingen;
c. de jongere staat als leerling van een inrichting van onderwijs buiten Nederland ingeschreven en
bezoekt deze inrichting geregeld.
De vrijstelling op grond van artikel 5 sub a Lpw 1969 geeft in de strafrechtelijke praktijk geen
problemen. Alvorens een vrijstelling van rechtswege ontstaat moeten ouders jaarlijks voor 1 juli
voorafgaan aan het schooljaar een kennisgeving indienen. Bij deze kennisgeving moet een
verklaring van een onafhankelijk, niet zijnde behandeld, door het college aangewezen arts zijn die
verklaart dat het kind niet geschikt is om op een school of instelling te worden ingeschreven. Deze
verklaring betreft een schooljaar of de gehele leerplichtige periode van een jongere. Deze verklaring
mag niet ouder zijn dan drie maanden (artikel 7 Lpw). Met de invoering van passend onderwijs en de
transitie van de Jeugdwet naar de gemeente moet het aantal vrijstellingen op grond van dit artikel
gaan afnemen. Als een kind nog leerbaar is, dan zou er geen beroep op dit artikel gedaan hoeven
worden. Het is daarom aanbevelenswaardig in overleg met de ouders ook altijd samen met het
onderwijs naar onderwijsmogelijkheden te kijken. Een voorgenomen wetswijziging om
betrokkenheid van het onderwijs in de vrijstellingsprocedure te regelen is inmiddels aangekondigd.
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Artikel 5 sub b Lpw 1969.
Als ouders een beroep doen op de vrijstellingsgrond als bedoeld in art 5 onder b Lpw 1969 dienen
zij dit te doen door middel van een kennisgeving, die een verklaring bevat waaruit de overwegende
bedenkingen blijken tegen de richting van het onderwijs op alle binnen redelijke afstand van de
woning gelegen scholen (art. 8 lid 1 Lpw 1969).
Volgens de wet mag het kind het jaar voorafgaande aan de kennisgeving niet geplaatst zijn geweest
op een school waartegen bedenkingen worden geuit (art 8 lid 2 Lpw 1969).
De leerplichtambtenaar stelt vast of de kennisgeving aan de eisen van de wet voldoet. Als dat zo is
ontstaat van rechtswege de vrijstelling. Als niet aan de eisen van de wet wordt voldaan, moet het
kind worden ingeschreven op een school. Gebeurt dat niet dan is er sprake van absoluut verzuim
dat kan leiden tot rechtsvervolging. De leerplichtambtenaar legt bij twijfel of voornemen tot
opmaken proces-verbaal de zaak tijdig voor aan het OM.
In een uitspraak van de HR d.d. 6 juli 2010 (LJN BL 6719) wordt overwogen dat de strafzaak als volgt
dient te worden beoordeeld:
“Tot de inwerkingtreding van de wet van 11 april 2001, Stb. 207 (Aanpassing onderwijswetgeving aan
derde tranche Awb) voorzag art. 5, aanhef en onder b, Lpw - kort gezegd - in vrijstelling van de
inschrijvingsverplichting in geval van overwegend bezwaar tegen de richting van het onderwijs op
alle binnen redelijke afstand van de woning gelegen scholen onderscheidenlijk instellingen waarop
de jongere geplaatst zou kunnen worden. Bij genoemde wet is de uitdrukking “overwegend
bezwaar” slechts om redactionele redenen gewijzigd in “overwegende bedenkingen”. Dat betekent
dat de op basis van eerstgenoemd begrip gevormde jurisprudentie na die wetswijziging als volgt
moet worden begrepen:
(i) indien een beroep is gedaan op de vrijstellingsgrond als bedoeld in art. 5, aanhef en onder b,
Lpw dient de rechter te onderzoeken of de bedenkingen de richting van het onderwijs betreffen;
blijkens de wetsgeschiedenis heeft de wetgever niet gewild dat de rechter het gewicht van de
bedenkingen beoordeelt (vgl. HR 19 februari 1980, NJ 1980, 190);
(ii) onder overwegende bedenkingen tegen de richting van het onderwijs als bedoeld in art. 5,
aanhef en onder b, Lpw zijn niet begrepen bedenkingen tegen de soort van het onderwijs, tegen de
leerplicht als zodanig of tegen de wettelijke inrichting van het onderwijs (vgl. HR 3 oktober 2000,
LJN ZD1985, NJ 2000, 703);
(iii) degene die zich op de vrijstelling beroept, dient - gelet op het voorgaande - duidelijk aan te
geven welke zijn bedenkingen zijn tegen het onderwijs op de scholen of instellingen die zich
binnen redelijke afstand van zijn woning bevinden en waarop de jongere geplaatst zou kunnen
worden, opdat de rechter kan beoordelen of die bedenkingen de richting van het op die scholen
of instellingen gegeven onderwijs betreffen (vgl. HR 11 februari 2003, LJN AF0453).
Blijkens de geschiedenis van de totstandkoming van art. 5, aanhef en onder b, Lpw is de daarin
opgenomen vrijstellingsgrond in het leven geroepen met het oog op de eerbiediging van ernstige
gemoedsbezwaren (Kamerstukken II 1897-1898, 160, nr. 3, p. 4). Mede gelet hierop geeft het oordeel
van het Hof dat onder het begrip richting als bedoeld in art. 5, aanhef en onder b, Lpw moet worden
verstaan “een fundamentele oriëntatie, ontleend aan een welbepaalde godsdienstige overtuiging of
levensbeschouwing”, niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting.
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Zeker zo belangrijk is wat níet als ‘richting’ wordt aangemerkt: ‘de soort van het onderwijs, bezwaren
tegen de leerplicht en bezwaren tegen de wettelijke inrichting.’
Bezwaren van pedagogisch-didactische aard zijn de belangrijkste categorie die niet wordt geacht op
de richting betrekking te hebben.
De wetgever zag de vrijstelling primair als een persoonlijke gewetenskwestie. Een beroep op
richtingbezwaren is dus niet ongeldig omdat de ouders niet zelf tot een erkende
geloofsgemeenschap of levensbeschouwelijke groepering behoren.
Van belang is dat ouders aangeven welke bedenkingen zij hebben tegen elke school in de omgeving.
De leerplichtambtenaar moet marginaal kunnen toetsen of er daadwerkelijk overwegende
bedenkingen zijn tegen de richting van het onderwijs van alle scholen op redelijke afstand van het
adres van jongere.
Holisme en aanverwante nieuwe levensovertuigingen
Bij artikel 5 sub b Lpw gaat het om een levensovertuiging die niet per se gebaseerd hoeft te zijn op
een kerk of geloofsgemeenschap. Het Holisme kent geschriften waarin de levensovertuiging is
uiteengezet als een richtsnoer voor het leven en de wijze waarop kinderen opgevoed en opgeleid
dienen te worden.
Onder meer in een uitspraak van de kantonrechter in Amsterdam is bepaald dat de door verdachte
aangehaalde ‘holistische levensovertuiging’ in Nederland voldoende volgelingen kent om in de zin
van het begrip ‘richting’ als voldoende breed verspreid te kunnen gelden.
Evenals bij overige richtingen dient wel beoordeeld te worden dat het gaat om bezwaar tegen de
richting van de school en niet om bezwaren, die voortkomen uit een andere pedagogische visie, zie
bijvoorbeeld: LJN BM9225,Sector kanton Rechtbank Utrecht.
Art 8 lid 2 Lpw1969
In uitspraken van kantonrechters is een aantal malen geoordeeld dat het vereiste van artikel 8 lid 2
Leerplichtwet strijdig zou zijn met artikel 9 EVRM dat tevens de vrijheid omvat om van godsdienst of
overtuiging te veranderen. Deze lijn werd echter in hoger beroep bij de gerechtshoven nimmer
bevestigd.
In een recente uitspraak is nogmaals uitdrukkelijk bepaald dat de inperking op grond van artikel 8
van de Leerplichtwet niet strijdig is met het EVRM, zie Gerechtshof Amsterdam d.d. 21 juni 2010 LJN
BN 1448.
In de uitspraak van de Hoge RvdK d.d. 15 februari 2011, LJN BM 6898 wordt dit verweer uitdrukkelijk
verworpen:
Beleid OM in zaken waarin een beroep op vrijstelling 5 sub b Lpw aan de orde is.
Het advies van het WBOM (Wetenschappelijk Bureau Openbaar Ministerie) en verschillende recente
uitspraken van gerechtshoven hebben duidelijk gemaakt dat er nauwelijks aanknopingspunten zijn
onder de huidige wettelijke regeling om misbruik van vrijstellingen van de leerplicht op grond van 5
sub b Lpw tegen te gaan. Een terughoudend vervolgingsbeleid is daarom aangewezen. Enkel indien
zonder meer duidelijk is dat er oneigenlijke gronden zijn voor het beroep op vrijstelling zal
vervolging aan de orde zijn. Dit zal bijvoorbeeld ouders betreffen die onverbloemd aangeven
thuisonderwijs te willen geven.
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Een te laat gedaan beroep op vrijstelling waarbij dus niet is voldaan aan artikel 8 Lpw dient wel te
worden afgewezen. Opmaken van proces-verbaal en vervolging is dan aan de orde.
In november en december 2016 zijn door verschillende gerechtshoven uitspraken gedaan die de
eerder uitgezette lijn van de jurisprudentie in het kader van artikel 5b bevestigen.
Naschrift WBOM bij deze arresten
Als de gemaakte bezwaren specifiek op de richting van de scholen zijn toegespitst kan de rechter eigenlijk
niet anders dan de vrijstelling verlenen, anders begeeft hij zich op het gladde ijs van het toetsen hoe
serieus een godsdienst/levensovertuiging is. Dat is het systeem dat de wetgever heeft gewenst, maar dat
kan wel tot onbevredigende resultaten leiden vanuit het oogpunt van het recht van kinderen op onderwijs.
Wanneer een vrijstelling is verleend betekent dat namelijk dat het kind (in elk geval in theorie) verder
verstoken kan blijven van onderwijs. Bovendien kan de vrijstellingsregeling misbruikt worden door ouders
die zich behendig op obscure levensovertuigingen beroepen om de kinderen thuis onderwijs te kunnen
geven: de wet laat momenteel thuisonderwijs niet toe als alternatief voor normaal onderwijs.
Inmiddels ligt er een wetsvoorstel ‘Onderwijs op andere locatie’.
Dit is er mede op gericht thuisonderwijs onder voorwaarden mogelijk te maken.
Artikel 5 sub c Lpw 1969
Bij een beroep op vrijstelling op grond van art 5 sub c Leerplichtwet dient een verklaring overgelegd
te worden van het hoofd van de school waaruit blijkt dat de leerling staat ingeschreven en de school
regelmatig bezoekt, art. 9 Lpw. De kennisgeving dient tijdig, elk jaar voor 1 juli te worden gedaan,
art. 6 lid 2 sub b Lpw.
In een uitspraak van de kantonrechter Zwolle-Lelystad d.d. 21 november 2008 kwam de vraag aan
de orde of hierbij ook sprake zou mogen zijn van ‘virtueel onderwijs’, het volgen van lessen via
internet. Dit betrof Clonlara, een school in Michigan (VS) die onderwijs aanbiedt via internet. De
kantonrechter oordeelde:
“Denkbaar is dat, met behulp van de vandaag de dag bestaande talrijke, goedkope, gemakkelijk
bereikbare en kwalitatief zo hoogwaardige communicatiemogelijkheden op afstand, invulling kan
worden gegeven aan het vereiste “geregeld bezoeken” zonder fysieke aanwezigheid bij een school
daarvoor nodig is. Te denken is daarbij aan beeld en geluidsoverdracht via de PC, het voorleggen en
bewerken van opdrachtdocumenten via de mail of via inlog mogelijkheden op een computersysteem
de [van de] school.”
Dit oordeel lijkt echter een zeer ruime interpretatie van de wet. De leerplichtwet heeft niet enkel tot
doel het volgen van lessen verplicht te stellen. Het daadwerkelijk bezoeken van de school werd
eveneens beoogd, onder meer met het oog op de pedagogische ontwikkeling, waarbij de omgang
met leeftijdgenoten van belang is.
In de uitspraak van het Hof Den Bosch, LJN: BW4064, d.d. 26 april 2012 wordt het volgen van virtueel
onderwijs dan ook onvoldoende bevonden om te voldoen aan de leerplichtwet. Het Hof oordeelt dat
virtueel bezoek van een inrichting van onderwijs in het buitenland geen ‘geregeld bezoek’ oplevert,
de vrijstelling is niet van toepassing. Zie in dit verband ook het advies van het WBOM inzake artikel 8
Leerplichtwet.
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Grootste probleem bij dit artikel is de ouders die slechts voor enkele weken een beroep willen doen
op dit artikel.
Bijvoorbeeld door voor familiebezoek het kind in te schrijven op de school in het land van herkomst
voor een aantal weken.
Verkapte wereldreizen komen we hier ook tegen.
Artikel 5a en 15 Lpw 1969
Twee andere vrijstellingen die de Leerplichtwet kent, zijn artikel 5a (Trekkend bestaan) en artikel 15
Lpw.
Ouders die een trekkend bestaan leiden doordat zij met hun kinderen meereizen met een kermis of
een circus kunnen een beroep doen op vrijstelling van de inschrijvingsplicht voor de maanden maart
tot november. Dit beroep kunnen zij niet doen als de Rijdende school binnen 5 kilometer afstand
met de kermis of het circus meereist. De vrijstelling geldt alleen voor leerlingen binnen het primair
onderwijs.
Op grond van artikel 15 kunnen kwalificatieplichtige leerlingen vrijgesteld worden van de
inschrijvingsplicht. Het college ontvangt een verzoek waaruit blijkt dat er sprake is van bijzondere
omstandigheden, anders dan genoemd in artikel 5 lpw, en hierbij dient aangetoond te worden dat
de leerling op andere wijze voldoende onderwijs geniet.
Het college besluit over deze aanvragen.

C. Vrijstelling van schoolbezoek
De Leerplichtwet kent daarnaast gronden voor vrijstelling van geregeld schoolbezoek op grond van
artikel 11 Lpw 1969, indien:
a. de school onderscheidenlijk de instelling is gesloten of het onderwijs is geschorst;
b. bij of op grond van algemeen verbindende voorschriften is het bezoeken van de school
onderscheidenlijk de instelling verboden;
c. de jongere is bij wijze van tuchtmaatregel tijdelijk de toegang tot de school onderscheidenlijk de
instelling ontzegd;
d. de jongere is wegens ziekte verhinderd de school onderscheidenlijk de instelling te bezoeken;
e. de jongere is wegens vervulling van plichten voortvloeiend uit godsdienst of levensovertuiging
verhinderd de school onderscheidenlijk de instelling te bezoeken;
f. de jongere kan vanwege de specifieke aard van het beroep van één van de in artikel 2, eerste lid,
bedoelde personen (degene die het gezag over de jongere uitoefent, en degene die zich met de
feitelijke verzorging van een jongere heeft belast) slechts buiten de schoolvakanties met hen op
vakantie gaan;
g. de jongere is door andere gewichtige omstandigheden verhinderd de school onderscheidenlijk
de instelling te bezoeken.
Vrijstelling vanwege ziekte
Op grond van artikel 11 d Lpw 1969 is een kind dat ziek is, vrijgesteld van schoolbezoek. Slechts
onder omstandigheden kan ongeoorloofd schoolverzuim worden aangenomen.
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Controle ziekteverzuim3
Ziek zijn is lastig aan te tonen, niet voor alles ga je naar een dokter. De wetgever heeft daar in de
leerplichtwetgeving rekening mee gehouden. Een mededeling is voldoende (artikel 12 Lpw 1969: een
bericht binnen twee dagen na het ontstaan van de verhindering). Doet de leerplichtige of zijn ouder
dat niet, dan verschuift de bewijslast: degene die zich beroept op de verhindering moet dan
bewijzen dat hij door ziekte verhinderd was deel te nemen aan het onderwijs. De school heeft echter
een zorgplicht die ook geldt voor zieke leerlingen. Daarom is het zaak dat de school zich hierin actief
opstelt.
Bij ziekteverzuim kan de schoolgang en daarmee het onderwijs in gevaar komen. Het is van belang
ziekteverzuim gezamenlijk aan te pakken. Bij de aanpak van ziekteverzuim is een rol weggelegd voor
de jeugdarts, de school en leerplichtambtenaar. Deze rol wordt beschreven in de “Landelijke
handreiking voor een integrale aanpak van schoolziekteverzuim bij kinderen en jongeren, Snel terug
naar school is beter”. Dit is het uitgangsdocument om te komen tot de aanpak van
schoolziekteverzuim. Vanuit dit document is de methode M@ZL ontwikkeld. Deze methode is
wetenschappelijk onderbouwd.
De school is dus de eerste instantie die in gesprek gaat met leerling/ouders over het ziekteverzuim.
Daarna komt de jeugdarts in beeld. Als leerling/ouders niet willen meewerken aan het inwinnen van
advies bij de jeugdarts, het advies van de jeugdarts niet willen opvolgen of als een advies van de
jeugdarts niet leidt tot stoppen van het verzuim dan kan de school de jongere en zijn ouders
opdracht geven duidelijkheid te verschaffen in de oorzaken van het ziekteverzuim (de omkering van
de bewijslast ex art 12 LPW69). Weigert een jongere of zijn ouders de medewerking en houdt het
verzuim niet op, dan weet de school dat een melding van ongeoorloofd verzuim op zijn plaats is.
In het proces-verbaal dient uiteen gezet te worden waar de vermoedens op gebaseerd zijn dat er
niet daadwerkelijk sprake is van ziekte. Denk hierbij aan de omstandigheden als: zeer vage klachten,
te late meldingen, elders waargenomen, altijd ziek bij bepaalde lessen of op bepaalde dagen, etc.
Vrijstelling vanwege plichten in verband met godsdienst of levensovertuiging
Op grond van artikel 11e Lpw is in bepaalde gevallen vrijstelling van schoolbezoek vanwege
godsdienst of levensovertuiging mogelijk.
In artikel 6 van de Grondwet wordt gesteld dat eenieder recht heeft zijn godsdienst of
levensovertuiging vrij te belijden, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet. In de
Leerplichtwet heeft dit grondrecht zijn vertaling gekregen in artikel 11 aanhef sub e in verband met
artikel 13 en 13b. Het grondrecht heeft de vorm van een beroep op vrijstelling van de verplichting op
grond van de Leerplichtwet. De vrijstelling is bedoeld om plichten voortvloeiend uit religie of
levensovertuiging te kunnen vervullen. De vrijstelling geldt voor één dag, namelijk de dag waarop de
plicht vervuld moet worden.
Indien er vanuit de religie of levensovertuiging een bandbreedte bestaat van meerdere dagen
waarbinnen de plicht vervuld kan worden, dan dient dit zo mogelijk op een niet-schooldag gedaan te
worden. Indien de ouders of de leerling bepleiten dat meer dan één dag noodzakelijk is om de
religieuze plicht te kunnen vervullen, dienen zij dit onderbouwd aannemelijk te maken bij het hoofd
van de school (bij maximaal 10 dagen) of de leerplichtambtenaar (bij meer dan 10 dagen). Deze
toetst dan of er sprake is van gewichtige omstandigheden ex artikel 11 onder g Lpw, op basis
waarvan hij vrijstelling kan verlenen.

3. In de doorontwikkeling van de MAS wordt de aanpak van ziekteverzuim aangescherpt.
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Daarbij is een reisdag voorafgaand of na het vervullen van de plicht in het buitenland geen geldige
reden voor een beroep op vrijstelling in verband met gewichtige omstandigheden. De verplichting
kan in beginsel immers ook in Nederland worden uitgevoerd.
Een beroep op vrijstelling wegens vervulling van plichten voortvloeiend uit godsdienst of
levensovertuiging kan slechts worden gedaan indien daarvan uiterlijk twee dagen vóór de
verhindering aan het hoofd kennis is gegeven.
De onderwijswetgeving biedt aan scholen ruimte om álle leerlingen klassikaal vrij te geven, of op de
betreffende dag bijv. een studiedag in te lassen. Zo’n besluit geldt dan voor álle leerlingen van de
school en dus niet alleen voor de groep leerlingen die een religieuze plicht vervult.
In geval van bijzondere omstandigheden biedt artikel 8 van de Regeling vaststelling schoolvakanties
2016-2019 de mogelijkheid aan scholen om bij de minister een verzoek in te dienen om te mogen
afwijken van de data van centraal vastgestelde vakanties.
Religieuze feestdagen
Volgens de leerplichtwet dient een vrijstelling van geregeld schoolbezoek op religieuze gronden,
beschouwd te worden als een kennisgeving van de ouder(s)/verzorger(s) aan de directeur van
de school. Er is dus geen sprake van het al of niet verlenen van verlof door de directeur of
leerplichtambtenaar, een kennisgeving (in de vorm van bijv. een mededeling) volstaat.
Voorbeelden van religieuze verplichtingen zijn:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Chinees Nieuwjaar
Offerfeest
Suikerfeest
Holifeest
Diwalifeest
Krishna Janamashtmi
Navratri (alleen de laatste dag)
Maha Shivratri
Biddag voor gewas en arbeid

•
•
•
•
•
•
•

Dankdag voor gewas en arbeid
Aswoensdag
Paasfeest (Pesach)
Wekenfeest (Sjawoe’ot
Joods Nieuwjaar (Rosh Hasjana)
Grote verzoendag (Jom Kipoer)
Loofhuttenfeest (Soekot) Slotfeest (Sjemini
Atseret)
• Vreugde der Wet (Simchat Tora).

Carnaval is geen religieuze verplichting.
De exacte data van de Islamitische verplichtingen zijn pas kort voor de viering bekend en verschillen per
land, dit in verband met de stand van de maan.

Vrijstelling vanwege vakantie buiten de schoolvakanties vanwege beroep van één van de
ouders (artikel 11 onder f Lpw 1969)
Op grond van artikel 11, onder f, en 13a, tweede lid, van de Leerplichtwet 1969 (Leerplichtwet) is om
buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan vanwege het specifieke beroep van één van de
ouders, eenmaal vrijstelling van geregeld schoolbezoek mogelijk voor ten hoogste tien dagen per
schooljaar. Dit verlof kan geen betrekking hebben op de eerste twee lesweken van het jaar. Voor
een kwalificatieplichtige jongere kan slechts verlof worden verleend voor een evenredig deel van het
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aantal dagen dat deze verplicht is onderwijs te volgen. Het hoofd van de school of instelling kan
hiervoor verlof verlenen.
Bij het begrip ‘specifieke aard van het beroep’ bedoeld in artikel 11, onderdeel f, van de
Leerplichtwet dient voornamelijk te worden gedacht aan seizoensgebonden werkzaamheden, resp.
werkzaamheden in bedrijfstakken die een piekdrukte kennen, waardoor het voor het gezin feitelijk
onmogelijk is om in die periode een vakantie op te nemen. Het moet redelijkerwijs te voorzien zijn
(en/of worden aangetoond) dat een vakantie in de schoolvakanties tot onoverkomelijke
bedrijfseconomische problemen zal leiden. Slechts het gegeven dat gedurende de schoolvakanties
een belangrijk deel van de omzet wordt behaald is onvoldoende.
Zie ook de Beleidsregel uitleg ‘specifieke aard van het beroep’ en ‘andere gewichtige
omstandigheden’ bedoeld in de Leerplichtwet 1969, www.wetten.nl
Bijzonder verlof en wereldreizen
Op grond van artikel 11, onderdeel g, en artikel 14 van de Leerplichtwet zijn in bepaalde situaties
bijzondere vormen van verlof toegestaan voor maximaal tien dagen per schooljaar. Het gaat hier om
zogenaamde ‘andere gewichtige omstandigheden’. Dit zijn omstandigheden die niet eerder in de
limitatieve opsomming van artikel 11 van de Leerplichtwet zijn genoemd en die veelal buiten de wil
of invloedsfeer van de ouders of leerling zijn gelegen. Het hoofd van de school of instelling kan
verlof verlenen voor afwezigheid als gevolg van een dergelijke andere gewichtige omstandigheid.
In de hierna te noemen gevallen kan, zolang het totaal aan een jongere te verlenen verlof het aantal
van 10 verlofdagen in een schooljaar niet te boven gaat, verlof worden gegeven voor de hierna
genoemde periode:
• voor verhuizing: maximaal 1 schooldag;
• voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen, voor zover dit niet buiten de lesuren kan
geschieden: maximaal 10 dagen;
• voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwant tot en met de 3e graad: in
Nederland maximaal 2 schooldagen indien er ver gereisd moet worden, anders maximaal 1 dag,
in het buite nland maximaal 5 schooldagen.
Soort bewijs: trouwkaart (indien twijfelachtig kopie trouwakte);
• bij ernstige levensbedreigende ziekte zonder uitzicht op herstel van bloed- of aanverwant tot en
met de 3e graad: maximaal 10 dagen.
Soort bewijs: doktersverklaring waar ernstige ziekte uit blijkt;
• bij overlijden van bloed- of aanverwant:
– In de 1e graad maximaal 5 schooldagen;
– In de 2e graad maximaal 2 schooldagen;
– In de 3e en de 4e graad maximaal 1 schooldag;
– In het buitenland: 1e t/m 4e graad maximaal 5 schooldagen.
Soort bewijs: rouwkaart (indien twijfelachtig akte van overlijden);
• bij 25, 40 of 50 jarig ambtsjubileum en het 12 ½, 25, 40, 50 en 60 jarig huwelijksjubileum van
ouder(s)/verzorger(s) of grootouders: maximaal 1 schooldag;
• voor andere naar het oordeel van het hoofd van de school/instelling gewichtige omstandigheden:
maximaal 10 dagen.
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Daarbij geldt het volgende:
• verlofaanvragen dienen schriftelijk en binnen een redelijke termijn bij het hoofd van de school/
instelling te worden ingediend. Indien de aanvraag niet binnen een redelijke termijn is ingediend,
moet door de aanvrager worden beargumenteerd waarom dit niet is gebeurd;
• er kunnen voorwaarden gesteld worden aan het toekennen van verlof, bijvoorbeeld het achteraf
tonen van bepaalde bescheiden;
• de toestemming of afwijzing moet schriftelijk worden vastgelegd en in geval van afwijzing goed
worden gemotiveerd door het hoofd van de school/instelling;
• verlof moet altijd zo kort mogelijk worden gehouden;
• alle aanvragen dienen, voor zover in redelijkerwijze mogelijk, te worden vergezeld van
bewijsmiddelen;
• verlof vanwege gewichtige omstandigheden kan ook worden toegekend in de eerste twee weken
na de zomervakantie, hier moet echter terughoudend mee worden omgegaan.
In de volgende gevallen wordt in ieder geval geen extra verlof gegeven:
• familiebezoek in het buitenland;
• goedkope tickets in het laagseizoen;
• omdat tickets al gekocht zijn of omdat er geen tickets meer zijn in de vakantieperiode;
• vakantiespreiding;
• verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn;
• eerder vertrek of latere terugkomst in verband met verkeersdrukte;
• samen reizen/in konvooi rijden door bijvoorbeeld de Balkan;
• kroonjaren;
• sabbatical;
• wereldreis/verre reis.
Aanvragen voor langdurig verlof in verband met een wereldreis of sabbatical kunnen op grond van
de Leerplichtwet en de Beleidsregel uitleg ‘specifieke aard van het beroep’ en ‘andere gewichtige
omstandigheden’ bedoeld in de Leerplichtwet 1969 niet worden toegekend. In de rechtspraak is
uitgemaakt dat er geen sprake is van “gewichtige redenen”. In deze situaties dient dus procesverbaal opgemaakt te worden en zal het OM vervolgen.
Indien ouders voor langere tijd in het buitenland verblijven, kunnen zij de leerling wel uitschrijven bij
school en inschrijven bij een school in het buitenland (niet zijnde een wereldschool). Zij zijn dan niet
in overtreding. Er dient daarbij een verklaring van het hoofd van de betreffende school overgelegd
te worden dat de leerling is ingeschreven en de school in het buitenland daadwerkelijk bezoekt.
In geval van een verzoek tot vrijstelling voor het bijwonen van begrafenissen en –rituelen (artikel 11
g Lpw) worden de volgende regels gehanteerd:
Indien het betreffende familielid behoort tot de 1e, 2e of 3e graad van het kind op wie de aanvraag
betrekking heeft is in principe de 10-dagenregeling van toepassing. De aanvraag kan dan behandeld
worden door het hoofd van de school. Mocht de aanvrager kunnen aantonen dat de
10-dagenregeling niet toereikend is, dan kan er gekeken worden naar de kortst mogelijke periode
boven de tien dagen. Hiervan kan sprake zijn indien in het land waar men naar toe wil de inlandse
verbinding slecht, lang of moeilijk te bereiken is waardoor men gedwongen wordt ook in dit land
nog dagen te moeten reizen.
Zie ook Beleidsregel uitleg ‘specifieke aard van het beroep’ en ‘andere gewichtige omstandigheden’
bedoeld in de Leerplichtwet 1969, www.wetten.nl
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Aanleiding
Op 14 februari 2011 is overleg gevoerd met vertegenwoordigers van meerdere gemeenten, de VNG,
het Ministerie van Veiligheid en Justitie, het Ministerie van Onderwijs en Wetenschap en Ingrado.
Tijdens dit overleg is besproken welke instrumenten de leerplichtambtenaar momenteel heeft om
ervoor te zorgen dat het recht op onderwijs voor leerplichtigen wordt gewaarborgd en waarmee
schoolverzuim kan worden bestreden. Om tegemoet te komen aan de behoefte die wordt gevoeld
om meer lik-op-stuk-beleid, is geïnventariseerd waar gemeenten, buiten de bestaande
instrumenten, behoefte aan hebben. Uit deze inventarisatie bleek dat steeds meer gemeenten naast
de strafrechtelijke aanpak zelf willen handhaven middels een last onder dwangsom.
In oktober 2011 is er gestart met een pilot, waar de gemeenten Amsterdam, Rotterdam en SittardGeleen aan deelnamen. Later is ook gemeente Arnhem aangesloten. Er is in kaart gebracht op welke
wijze de gemeenten al invulling gaven aan een last onder dwangsom en wat er nodig is om het
instrument binnen de gemeenten in te voeren. Deze inventarisatie is opgenomen in deze notitie.
Deze notitie is besproken in de pilotgroep waar vertegenwoordiging vanuit het Openbaar Ministerie
aanwezig was. Ook de VNG is betrokken bij de totstandkoming van deze notitie.
Last onder dwangsom
Artikel 125 Gemeentewet geeft aan het college van burgemeester en wethouders de bevoegdheid
om bestuursdwang toe te passen. Deze bevoegdheid betreft alle regels waarvan de uitvoering aan
het bestuur is opgedragen, en daarmee ook de regels uit de Leerplichtwet (op grond van artikel 16,
eerste lid Lpw).Bestuursdwang houdt in dat op kosten van de overtreder, de overtreding door een
handeling van de gemeente (feitelijk) ongedaan wordt gemaakt. Voor de leerplichtwet is dit niet een
bruikbaar instrument. Op grond van artikel 5:32 Algemene wet bestuursrecht (Awb) kan de
gemeente in plaats van bestuursdwang een last onder dwangsom op leggen. Het opleggen van een
last onder dwangsom strekt ertoe de overtreding ongedaan te maken of verdere overtreding dan
wel herhaling van overtreding te voorkomen. Dit betreft dus een herstelsanctie en geen punitieve
sanctie.
Bij de keuze van een sanctie dient altijd een afweging te worden gemaakt of inzet van dit middel kan
leiden tot het doel, namelijk beëindiging van het schoolverzuim en waarborging van het recht op
onderwijs.
De last onder dwangsom kan alleen worden opgelegd tegen degene die volgens de Leerplichtwet
aangemerkt wordt als overtreder. Ingeval van absoluut verzuim zijn dat uitsluitend de ouders/
verzorgers. Ingeval van relatief verzuim kan een last onder dwangsom worden opgelegd aan zowel
de ouders als de leerling ouder dan 12 jaar.
Last onder dwangsom bij leerplichtzaken
De overtreding van de verplichting tot inschrijving op een school en/of regelmatig schoolbezoek
(artikel 2, eerste lid Lpw) is een zogenaamde duurovertreding: elke dag dat de betrokkenen (ouder
en/of leerling) in verzuim blijven of komen, duurt de overtreding voort. Daarom kan het opleggen
van een last onder dwangsom een passend instrument zijn.
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Op grond van artikel 5:32b Awb is het mogelijk om een dwangsom vast te stellen op een bedrag per
tijdseenheid of per overtreding. In het kader van leerplicht dient hierbij gedacht te worden aan de
last om een ouder het absoluut verzuim te doen opheffen door het kind in te schrijven op een
school. Ouders moeten daarbij een zogenoemde begunstigingstermijn krijgen, waarin zij de tijd
krijgen om een en ander te regelen. Duurt het absoluut verzuim na het verloop van deze termijn
voort, dan dient de ouder van rechtswege de dwangsom te verbeuren of te wel betalen. Verbeuren
houdt in dat de ouder de dwangsom verschuldigd is aan de gemeente.
Daarnaast is het mogelijk een last onder dwangsom op te leggen zodra er een reëel gevaar is voor
een herhaling van een overtreding, zo volgt uit artikel 5:7 Awb. Een preventieve last kan bijvoorbeeld
worden opgelegd als er sprake is van een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid dat de ouders
of jongere de leerplichtwet gaat overtreden. Een ouder die gevraagd heeft om eerder op vakantie te
mogen, maar hiervoor geen toestemming heeft, kan in zijn uitlatingen laat blijken dat hij toch eerder
zal vertrekken, zonder toestemming. In dit geval kan een preventieve last onder dwangsom
opgelegd worden.
Bij signaalverzuim of wanneer er sprake is van zorg op meerdere gebieden zal een last onder
dwangsom niet direct de juiste remedie zijn, maar zal eerst onderzocht worden of er een
hulpverleningstraject moet komen.
Relatie met de strafrechtelijke handhaving
In beginsel kunnen strafrechtelijke en bestuursrechtelijke handhaving naast elkaar bestaan. Dus de
combinatie van last onder dwangsom en een strafrechtelijke vervolging behoort tot de
mogelijkheden, aangezien het opleggen van een last onder dwangsom een herstelsanctie is en geen
punitieve sanctie.
Er zal een afweging gemaakt dienen te worden welke interventie wenselijk/zinvol is, afhankelijk van
de situatie.
De last kan juist worden ingezet als extra breekijzer, nadat de strafrechter ouders heeft veroordeeld
en de overtreding nog moet worden beëindigd. Gelijktijdige inzet van zowel strafrechtelijke als
bestuursrechtelijke handhaving is mogelijk, maar niet wenselijk. Indien er sprake is van
achterliggende problematiek ligt strafrechtelijk en/of civielrechtelijk ingrijpen vaak meer voor de
hand omdat dan een onderzoek door de Raad voor Kinderbescherming zal plaatsvinden en het
mogelijk is om een maatregel Hulp en Steun door de rechter opgelegd te krijgen, dan wel een
ondertoezichtstelling uitgesproken kan worden.
Een last onder dwangsom kan onder bepaalde omstandigheden effectiever zijn dan de ‘klassieke’
strafrechtelijke sancties, vooral wanneer voor voortzetting van de overtreding, dan wel herhaling
daarvan, gevreesd moet worden.
Een last onder dwangsom is een herstelsanctie. De ouder en/of kind krijgt nog een
begunstigingstermijn om de overtreding te doen eindigen en het gedrag te verbeteren. Als er in het
strafrechtelijk traject eenmaal een proces-verbaal is opgemaakt zal het Openbaar Ministerie of de
rechter een beslissing nemen. Daarbij wordt rekening gehouden met de stand van zaken na het
opmaken van het proces-verbaal. Als het schoolverzuim is gestopt kan dat ook leiden tot een lagere
strafoplegging of een voorwaardelijke straf.
De mogelijkheid tot het opleggen van een last onder dwangsom is reeds opgenomen in het format
instructie medewerker leerplicht en RMC van Ingrado.
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Last onder dwangsom en de verschillende soorten verzuimovertredingen
Hieronder volgt een beschrijving van die overtredingen, waartegen de gemeente het instrument van
de last onder dwangsom kan inzetten. Per overtreding is ook de hoogte van de dwangsom
opgenomen. In artikel 5:32, vierde lid, Awb wordt bepaald dat het als dwangsom vastgestelde
bedrag in redelijke verhouding staat tot de zwaarte van het geschonden belang en de beoogde
werking van de dwangsomoplegging. Met dit voorschrift is rekening gehouden bij de vaststelling van
de hoogte van de dwangsom. In geval de dwangsom gekoppeld is aan het aantal tijdseenheden dat
een overtreding (voort)duurt, is er een maximum bedrag opgenomen.
De gemeente kan tot invordering over gaan wanneer het maximum bedrag bereikt is. Het is ook
mogelijk om bij het overschrijden van de eerste tijdseenheid, waarbinnen de overtreding niet is
gestopt, direct de LOD te vorderen. Als de gemeente ervoor kiest om tot invordering over te gaan
zodra het maximum bedrag is bereikt en daarbij het maximumbedrag niet zo hoog vast stelt, kan de
dreiging van invordering op korte termijn mogelijk eerder in het gewenste effect resulteren.
Bovendien is de kans groot dat bij een hoog maximum het bedrag niet kan worden geïncasseerd.
Daartegenover staat dat een hoog maximum bedrag voor overtreders een meer afschrikwekkend
effect kan hebben waardoor zij besluiten om de overtreding te doen eindigen voordat de dwangsom
gebeurd kan worden. Wanneer het maximum bedrag is overschreden aan dwangsom dat betaald
moet worden, dan kan weer een last onder dwangsom worden opgelegd, met daarbij de mogelijkheid om de bedragen te verdubbelen. Overigens moet een dwangsom ingevorderd worden binnen
een jaar dat de overtreding heeft plaatsgevonden, anders verjaart de dwangsom (artikel 5:35 Awb).
Absoluut verzuim
Er is sprake van absoluut verzuim als jongeren niet zijn ingeschreven bij een onderwijsinstelling,
terwijl zij niet zijn vrijgesteld van deze verplichting. Het gaat hierbij om jongeren die als ingezetene in
de gemeentelijke basisadministratie zijn ingeschreven, en nog leerplichtig of kwalificatieplichtig zijn.
Volgens de Leerplichtwet zijn degene die het gezag over een jongere uitoefent, en degene die zich
met de feitelijke verzorging van een jongere heeft belast, verplicht ervoor te zorgen dat de jongere
als leerling van een school is ingeschreven en dat hij deze school na inschrijving geregeld bezoekt.
Overtreding

leerplichtige- of kwalificatieplichtige kind is niet
ingeschreven bij een school

Overtreders

ouders/verzorgers van leerplichtige (artikel 3 Lpw)
of van kwalificatieplichtige kinderen (artikel 4b Lpw)

Doel last onder dwangsom

Het beëindigen van de overtreding

Hoogte last onder dwangsom6

Tussen de € 50 en € 100,- per dag dat het kind
niet staat ingeschreven bij een school, met een
maximum tussen € 2.000 en € 10.000.

Begunstigde termijn

tien schooldagen

Combinatie met strafrecht

Ja, afhankelijk van de situatie

6. Rotterdam en Sittard-Geleen hanteren een bedrag van € 50 per dag met een maximum van € 10.000
Amsterdam overweegt een bedrag van € 100 per dag met een maximum van € 2.000 gaan hanteren
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Toelichting:
De last onder dwangsom kan worden opgelegd in de volgende situaties:
1 Ouders hebben hun kind niet ingeschreven op een school, zonder dat zij een beroep hebben
gedaan op vrijstelling. Hierbij kan ook worden gedacht aan de situatie dat een basisschool een
kind heeft uitgeschreven, nadat de school de ouders heeft geadviseerd om hun kind in te
schrijven op een SBO of SO school en ouders leggen dit advies naast zich neer.
Eind 2011 heeft de gemeente Rotterdam in een dergelijke zaak een last onder dwangsom
opgelegd. De ouders hebben vervolgens binnen 3 schooldagen het kind ingeschreven op een
school voor speciaal onderwijs.
2 Indien het recht van ouders op vrijstelling ingevolge artikel 5 onder a (psychische of lichamelijke
ongeschiktheid) en 5 onder b (richtingbezwaar) na een veroordeling door de strafrechter niet is
erkend. Indien ouders hun kind dan nog weigeren in te schijven bij een school of onderwijsinstelling kan er een last onder dwangsom worden opgelegd.
3 Indien ouders een beroep hebben gedaan op artikel 5 onder c, maar blijven weigeren alle juiste
formulieren tijdig in te leveren. Sittard-Geleen legt in deze situaties al ruim 2 jaar een last onder
dwangsom op, met het gewenste resultaat. In 129 situaties zijn uiteindelijk alle formulieren
ingeleverd, zonder dat er een dwangsom is gebeurd.
Relatief verzuim (spijbelen te laat komen artikel 21 en 21 a Lpw)
Deze vorm van verzuim is moeilijk aan te pakken met een last onder dwangsom. Als een jongere
eenmaal 16 uur in een periode van 4 weken heeft verzuimd en daarna ook regelmatig uren of dagen
verzuimt dan zou het ingezet kunnen worden. De last kan zowel aan de ouders als de jongere
worden opgelegd. Gemeente Amsterdam gaat op een ROC met een pilot starten. Afhankelijk van de
resultaten van de pilot zal de verdere uitwerking van deze vorm van verzuim in de notitie worden
opgenomen. Voor dit moment is de eerste uitwerking van het opleggen van een last onder
dwangsom bij relatief verzuim in de bijlage van deze notitie geplaatst.
Afgewezen aanvraag extra verlof: luxeverzuim (art 13a/14 Lpw), dan wel na eerdere overtreding voor
een toekomstige situatie
Mogelijke overtreding

Zonder toestemming kinderen meenemen op extra
verlof, vakantie buiten de schoolvakanties

potentiële overtreders

1. ouders/verzorgers van leerplichtige of van
kwalificatieplichtige leerlingen;
2. leerlingen ouder dan 12 jaar.

Doel last onder dwangsom

Het voorkomen van een toekomstige overtreding
omdat het aangevraagde verlof is afgewezen dan wel
omdat anderszins sterke aanwijzingen zijn dat zonder
toestemming verzuimd gaat worden (bv wegens
eerdere overtreding/signalen van het kind)

Hoogte last onder dwangsom

Eenmalig € 1000 in geval van overtreding, of € 100 per dag.

Begunstigde termijn

Niet nodig; het betreft hier immers het nalaten van een
overtreding (toekomstig verzuim)

Combinatie met strafrecht

Ja, bij de eerste overtreding altijd
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Toelichting:
1 Indien een aanvraag voor extra verlof is afgewezen en ouders kenbaar maken tijdens een
gesprek, dat zij ondanks de afwijzing toch zullen gaan, kan preventief een last onder dwangsom
worden gegeven. Hier moet dus wel een aanleiding voor zijn!
2 Indien ouders eerder de fout zijn ingegaan, door te vroeg te vertrekken of te laat terug te komen
van vakantie, kan preventief een last onder dwangsom worden opgelegd. Er moet wel sprake zijn
van een herhaalde overtreding, ouders of leerlingen dienen minimaal twee keer eerder in de fout
gegaan te zijn in dezelfde vakantieperiode.
Stappenplan dwangsom leerplicht
Hieronder zijn de stappen opgenomen die gevolgd moeten worden bij het hanteren van het
instrument last onder dwangsom. Tussentijds kan altijd worden besloten om de last onder
dwangsom in te trekken of te wijzigen, of af te zien van de invordering. Aangezien het hier om een
wijziging van beleid gaat zal de gemeente dit beleid bekend moeten maken als bedoeld in 4:81 Awb.
Dit kan door middel van publicatie van het beleid en door voorlichting via scholen en dergelijke.
1.

Informerend gesprek met ouders en jongere voorafgaand aan daadwerkelijk handhaven

2.

Het constateren van een overtreding dan wel het vaststellen van een reële dreiging van een
nieuwe overtreding door de leerplichtambtenaar.

3.

Beoordeling of een last onder dwangsom bij de geconstateerde overtreding het meest
geëigende middel is of dat bijvoorbeeld eerst de school aan zet is bij spijbelaars of
telaatkomers, of dat er sprake is van achterliggende problematiek.

4.

Het verzenden van een voornemen tot het opleggen van een last onder dwangsom en een
uitnodiging voor verhoor van de ouder en/of leerling.

5.

Het horen van de ouders en leerling. Dit is voorgeschreven in artikel 4:8 eerste lid Awb, aan de
hand van een concept dwangsombesluit. Indien ouders en leerling op een behoorlijke wijze in
de gelegenheid zijn gesteld om hun zienswijze kenbaar te maken, maar niet verschijnen, dan
kan het besluit alsnog verstuurd worden.

6.

Indien noodzakelijk :Versturen (aangetekend) van de last onder dwangsom (beschikking met
bezwaarmogelijkheid).
Het college van burgemeester en wethouders schrijft hierin een ouder of de leerling aan en
sommeert hem de overtreding (binnen de eventuele begunstigingstermijn)te beëindigen of te
voorkomen dat de overtreding zich zal herhalen. Daarbij dient te worden aangegeven dat de
handhaving bestaat uit oplegging van een last onder dwangsom voor iedere dag of elke keer
dat de overtreding voortduurt of weer plaatsvindt. Hierbij dient het college ook een maximum
bedrag te noemen, waarboven geen dwangsom meer wordt verbeurd. Verbeuren houdt in dat
het dwangsombedrag verschuldigd wordt aan het college.

7.

Zodra de overtreding, na het inwerkingtreden van de last onder dwangsom en het verstrijken
van de begunstigingstermijn, voortduurt of wordt geconstateerd, wordt de dwangsom van
rechtswege verbeurd. De overtreding moet blijken uit het leerplichtregistratiesysteem (absoluut
verzuim) of uit controles van de leerplichtambtenaar (relatief verzuim).
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8.

Het college laat per brief aan de betrokkene weten dat na het inwerkingtreden van het
dwangsombesluit de daarin vermelde overtreding is geconstateerd. Daarbij wordt het tot die
datum verbeurde bedrag vermeld. Betrokkene wordt in de gelegenheid gesteld hierop zijn
zienswijze te geven.

9.

Het college laat per brief aan de betrokkene weten dat tot invordering zal worden overgegaan
als het maximum bedrag is bereikt of eerder indien de overtreding is geëindigd (bedrag per
tijdseenheid).

10. Na afloop van de hiervoor genoemde betalingstermijn en alvorens aan te manen tot betaling
van de verbeurde dwangsom beslist het bevoegde gezag vervolgens bij beschikking over de
invordering (art. 5.37 lid 1 Awb + bezwaarmogelijkheid). In de beschikking wordt gemotiveerd
vastgesteld dat de last onder dwangsom is overtreden en dat daardoor een bepaalde
geldschuld is ontstaan. Ook wordt vermeld dat tot invordering zal worden overgegaan omdat
het bedrag niet binnen de gestelde termijn is voldaan en er geen bijzondere omstandigheden
zijn om van invordering af te zien.
11. Wanneer niet of niet tijdig is betaald stuurt het college een 2e aanmaning.
12. Als na de aanmaning nog niet wordt betaald, kan het verschuldigde bedrag bij dwangbevel
worden ingevorderd. Dat dwangbevel is de officiële kennisgeving waarin de verplichting tot
betaling van de dwangsom is vastgelegd. Dat dwangbevel wordt bij deurwaardersexploot aan
de wanbetaler betekend. (art 4:123 Awb) De deurwaarder wikkelt verder de hele executie van
het dwangbevel af. Het dwangbevel moet worden bekendgemaakt door middel van de
betekening van een exploot. Het exploot vermeldt dat tegen de tenuitvoerlegging van het
dwangbevel kan worden opgekomen overeenkomstig de artikelen 438 en 438a van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (dagvaarding van het bevoegd gezag voor de
burgerlijke rechter). Het executiegeschil schorst de tenuitvoerlegging. De lengte van de
procedure kan zo flink oplopen en het bestuursorgaan dient tweemaal het bewijs te leveren dat
sprake is van een overtreding, waardoor de controlelast vrij zwaar is. De bevoegdheid tot
invordering van een verbeurde dwangsom verjaart door verloop van een jaar na de dag waarop
zij is verbeurd (art. 5:35 Awb).
13. Zodra het maximumbedrag van het dwangsombesluit is verbeurd en de overtredingen
voortduurt of gegronde vrees bestaat voor herhaling van de overtreding, kan er een hogere /
passender dwangsom worden opgelegd of een ander handhavingmiddel worden toegepast.
Want ook als de dwangsom geheel verbeurd is, dient de overtreder nog steeds na te komen.
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De handelswijze voor luxeverzuim wijkt af van de normale route en is aan het eind van deze bijlage apart
beschreven.
Visie OM ten aanzien van leerplichtige asielzoekers
Schoolgang is een recht; in dat kader is het belangrijk ook deze kinderen dit te bieden,
anderzijds is het binnen onze wetgeving ook een plicht.
Voor deze jongeren is dit niet altijd direct na aankomst in Nederland aan de orde.
Eerst moet aan een aantal randvoorwaarden voldaan zijn: een zekere rust/stabiliteit en
praktische zaken zoals vervoer, boeken etc. geregeld zijn.
Belangrijk dat leerplicht in overleg met de betrokken scholen goede informatie verstrekt en
afhankelijk van de situatie van het kind maatwerk geleverd wordt.
Als sprake is van schooluitval/ verzuim dient onderzoek plaats te vinden door
leerplichtambtenaar om vast te stellen of er sprake is van verwijtbaarheid.
Goed gekeken moet worden welke aanpak passend is gelet op de bijzondere omstandigheden
van deze groep jongeren. Opmaken van proces-verbaal is een uiterste mogelijkheid.

Casusoverleg om afdoeningskeuze te maken
In elk arrondissement worden in elk geval de door leerplicht tegen jongere opgemaakte processenverbaal besproken in het lokale JCO-L ( zie bijlage 2 onder F) In dit overleg neemt het OM een
afdoeningsbeslissing.
Als deze beslissing inhoudt plannen op een officierszitting of kantonzitting dan start de RvdK een
onderzoek naar de omstandigheden van de jeugdige en het gezin en levert een
voorlichtingsrapportage met afdoeningsadvies aan het OM en /of de rechtbank. Daarnaast kan de
RvdK als er sprake is van bedreiging van de ontwikkeling van de jongere ambtshalve ‘uitbreiden’
naar een beschermingsonderzoek om de rechter te vragen om via een kinderbeschermingsmaatregel (OTS) hulp in een gedwongen kader in te zetten.
Als er sprake is van een officierszitting of kantonzitting wordt de zittingsdatum zo mogelijk in het
JCO-L dan wel zo spoedig mogelijk bepaald. De termijnen die daarbij worden gehanteerd zijn 6-8
weken voor een officierszitting en 8-12 weken voor een kantonzitting.
Uitgangspunt bij de vervolging is de Richtlijn voor strafvordering “Strafrechtelijke aanpak
Schoolverzuim”.
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A. Criteria OM-afdoening
Ouder(s)/verzorger
De mogelijkheid is om de ouder/verzorger een transactie op te leggen of op te roepen voor een
officierszitting.
Signaalverzuim
Afhankelijk van de omstandigheden kan een signaalverzuim zaak tegen de meerderjarige op een
officierszitting gepland worden. Als er gelijktijdig ook proces-verbaal is opgemaakt tegen de
minderjarige is het streven deze zaken op dezelfde zitting af te handelen.
Jongere
• De jongere is leerplichtig
• De jongere is minimaal twaalf jaar
• Het verzuim kan de jongere worden verweten
• Er is geen sprake van een (ernstig) motivatiegebrek en/of voortdurend verzuim
• Er is geen hulpverleningsaanbod noodzakelijk ter zake psychische/psychiatrische problematiek
• Vrijwillige hulpverlening wordt afgehouden, is mislukt, hulpverlening in gedwongen kader is
wenselijk
• De jongere heeft niet eerder een oproep voor een gesprek in het kader van het OvJ-model gehad
en is niet eerder gedagvaard voor de kantonrechter in verband met schoolverzuim.
Sancties
Het volgende afdoeningsbeslissingen zijn mogelijk:
• Werkstraf maximaal 40 uur;
• Leerstraf maximaal 40 uur;
• Combinatie werkstraf(fen) en/of leerstraf(fen) maximaal 40 uur;
• Boete: jongeren van 16 of 17 jaar, die al deels werken, kan in bijzondere gevallen een boete
opgelegd worden
• Begeleiding jeugdreclassering (maatregel toezicht & begeleiding) voor een periode van maximaal
zes maanden; Let op niet mogelijk voor langere duur ook niet als bijzondere voorwaarde bij een
sepot
• Voorwaardelijk sepot met evt. bijzondere voorwaarde
Verschijnt de jongere (en ouder indien ook verdachte) niet op gesprek (zonder goede/acceptabele
reden) of komt hij/zij de gemaakte afspraken niet na dan zal de zaak zo spoedig mogelijk worden
gepland op een kantonzitting.

B. Criteria afdoening kantonrechter
Ouder/verzorger
Afhankelijk van de hoogte van het verzuim en overige omstandigheden kan ervoor gekozen worden
te dagvaarden.
Jongere
• De jongere is leerplichtig
• De jonger is minimaal twaalf jaar
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• Het verzuim kan de jongere worden verweten
• Het verzuim blijft voortduren en gedwongen hulpverlening heeft niet tot gewenst resultaat geleid
(officierszitting mislukt, terugmelding JR)
• Er is sprake van een ernstig motivatiegebrek en voortdurend verzuim
Overwogen kan worden om de zaak bepaald aan te houden om de hulpverlening en schoolgang te
bewaken.
Sancties
• Werkstraf maximaal 80 uur;
• Leerstraf maximaal 80 uur;
• Combinatie werkstraf(fen) en/of leerstraf(fen) maximaal 80 uur;
• Boete: jongeren van 16 of 17 jaar, die al deels werken, kan in bijzondere gevallen een boete
opgelegd worden
Al deze sancties kunnen ook voorwaardelijk worden opgelegd. De voorwaarde kan dan zijn: niet
meer verzuimen.
Deze sancties kunnen worden opgelegd evt in combinatie met begeleiding jeugdreclassering
(maatregel toezicht & begeleiding) voor een periode van maximaal twee jaar.
Vanwege de achterliggende problematiek bij schoolverzuim kan het nodig zijn erkende interventies
zoals MST (Multi Systeem Therapy) in te zetten. Dit is mogelijk binnen een OTS of jeugdreclasseringmaatregel.
Indien van toepassing zal een verzoek tot OTS op dezelfde zitting behandeld worden als de
leerplichtzaak.
Bij zeer ernstige problematiek kan een gedragsdeskundig onderzoek overwogen worden.
Geadviseerd wordt bij leerplichtzaken een aangepaste vraagstelling te hanteren.
Handelswijze OM bij luxeverzuim
Bij luxeverzuim worden in beginsel ouder(s)/verzorger(s) vervolgd.In specifieke situaties kan het
passend zijn om de jongere te vervolgen.
De zaken worden afgedaan met een transactie. Is er sprake van recidive of bij verzuim boven 2
weken dan wordt tot dagvaarding besloten.

C. Criteria OM afdoening bij luxeverzuim
Ouder(s)/verzorger
• De mogelijkheid is om de ouder/verzorger een transactie op te leggen of op te roepen voor een
officierszitting:
1. Als het gaat om maximaal 1 hele schooldag verzuim, wordt na melding door school een
eerste keer geen proces-verbaal opgemaakt, maar geeft de leerplichtambtenaar een
waarschuwing.
2. Als ouders meer verlof nemen dan is toegestaan (bijvoorbeeld bij religieuze feestdagen) kan
de leerplichtambtenaar direct proces-verbaal opmaken, een waarschuwing is niet nodig.
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3. Als de school uitdrukkelijk (via website, email, nieuwsbrief, schoolgids, etc.) heeft
gecommuniceerd dat verzuim rond de schoolvakanties gemeld zal worden bij leerplicht, kan
de leerplichtambtenaar na ontvangst van een melding ook direct proces-verbaal opmaken en
hoeft niet eerst een waarschuwing gegeven te worden. In het proces-verbaal dient vermeld te
worden hoe de school heeft gecommuniceerd over het melden bij leerplicht.
2e keer halve dag verzuim tot en met één hele dag verzuim: transactie, (afhankelijk van de
situatie kan ook een voorwaardelijk sepot een optie zijn.

D. Criteria afdoening kantonrechter
Ouder/verzorger
• één hele dag verzuim en eerder proces-verbaal (recidive)
• meer dan twee weken verzuim

Checklist voor aanvullende zaken pv luxeverzuim
• verzuimstaat DUO of een verklaring van de school
• verzuimperiode
• indien er meerdere leerplichtige kinderen in het gezin zijn, deze kinderen bij verzuim ook in
het proces-verbaal opnemen, bij geen verzuim dit omschrijven
• aanvragen voor extra verlof en de afwijzing (indien aanwezig) en omschrijving hiervan
• verhoor verdachte (vermelden of tolk nodig is)
• bij geboorteplaats buiten Nederland in “Bevindingen” opnemen of verdachte de Nederlandse
taal goed beheerst
• vermelding van eerder begane overtreding van de Leerplichtwet indien er sprake is van
recidive. Wat is er toen met het verzuim gebeurd?
• bewijsstukken (zoals doktersverklaring/rekening garage bij autopech e.d.) zo nodig vertaald
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Dit is een voorbeeld. Klik hier voor het werkdocument.

PROCES-VERBAAL HALTVERWIJZING

i.v.m. overtreding van artikel 2, lid 3 / 4c van de Leerplichtwet

GEMEENTE : _________________________________________ SCHOOLJAAR: ______________________________

De ambtenaar belast met het toezicht op de naleving van de Leerplichtwet 1969, daartoe
aangewezen door Burgemeester en Wethouders.

Naar aanleiding van een melding van ongeoorloofd schoolverzuim van de directeur van _____________
__________________________________ gevestigd te _________________________________________________, zijnde
een school in de zin van artikel 1 van de Leerplichtwet 1969, heb ik __________________________________
__________________________, ambtenaar in dienst van de gemeente_____________________________________
belast met de handhaving van de Leerplichtwet, (nummer akte van beëdiging) ______________________,
besloten deze zaak af te doen met een Haltafdoening.

Gepleegd te:

________________________________________________

Periode:

_______________ tot en met ____________________

Afwezigheid betreft:

________uur _____ dagen in genoemde periode.

Uren te laat:

________uur in genoemde periode
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Naam en voornamen van het kind: ___________________________________________________________(m/v)
GBA-nr:____________________________________________________________________________________________
Geboortedatum en plaats: ________________________________________________________________________
Wonende: _________________________________________________________________________________________
Postcode en woonplaats: __________________________________________________________________________
Telefoonnummer: _________________________________________________________________________________
Nationaliteit: ______________________________________________________________________________________
Klas en niveau: ____________________________________________________________________________________

Toelichting Leerplicht _____________________________________________________________________________
vermoedelijke reden van verzuim/ te laat komen: _________________________________________________

Overige relevante feiten: __________________________________________________________________________
Hulpverlening: ____________________________________________________________________________________

Toestemming jongere:

ja / nee dd.

Toestemming ouder(s)/ verzorger(s): ja / nee dd._______________door : ____________________________
Contactpersoon en tel.nr. school1: _______________________________________________________________

Waarvan door mij, verbalisant, op ambtseed / ambtsbelofte opgemaakt dit proces-verbaal, dat ik
sloot en tekende te______________________________________op
handtekening:
De jongere verklaart akkoord te gaan met deze Haltverwijzing.
handtekening:

1. Tevens functionaris van de school aan wie de jongere in het kader van de Halt-straf excuus kan aanbieden.

56

BIJLAGE 7

MODEL PV

Dit is een voorbeeld. Klik hier voor het werkdocument.
ARRONDISSEMENT

PROCES-VERBAAL LEERPLICHT

Tegen achternaam, voornaam verdachte

minderjarige/meerderjarige (1)

Schooljaar:
PROCESVERBAAL nr (2)
GEMEENTE
Verdacht van vermoedelijke overtreding van artikel [ ___ ] 2 lid 1 [ ___ ] 2 lid 3 [ ___ ] 4a lid 1
[ ___] 4c lid 1 van de Leerplichtwet 1969. (3a)
[ _________ ] Relatief [ _________ ]Absoluut schoolverzuim, te weten
[ _________ ] volledige leerplicht [ _________ ] kwalificatieplicht [ _________ ] luxeverzuim
[ _________ ] NEGATIEVE HALT (3b)

Naar aanleiding van meldingen van ongeoorloofd schoolverzuim door naam school______________
______________________-, gevestigd te_____________________________, zijnde een school in de zin van
artikel 1 van de Leerplichtwet 1969, is er een onderzoek ingesteld naar het schoolverzuim, van
het hieronder genoemde leerplichtig kind, dat geleid heeft tot opmaak van dit proces-verbaal
Dit betreft de periode van ....-....-…... tot en met ....-....-…...
zijnde [ _________ ] dagen/ [ _________ ] uren/ [ _________ ] te laat

Ik,_________________________ leerplichtambtenaar in dienst van de gemeente_______________________,
belast met de handhaving van de Leerplichtwet, daartoe aangewezen door burgemeester en
wethouders, tevens buitengewoon opsporingsambtenaar nummer akte van beëdiging,
standplaats___________________, heb in verband met ongeoorloofd schoolverzuim na dit onderzoek
vastgesteld dat:
- de jongere zelf verantwoordelijk is voor het schoolverzuim en/of
- de ouder(s) verantwoordelijk is/zijn voor het schoolverzuim.
Ik heb hem / haar / hen daarop als verdachte(n) opgeroepen.
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In de (bijlage bij de) oproepingsbrief staat vermeld dat hij/zij het recht hebben (op eigen kosten)
voorafgaand aan het verhoor een advocaat te raadplegen en op bijstand van een advocaat tijdens
het verhoor.
Tevens is vermeld dat hij/zij aan de leerplichtambtenaar kan/kunnen verzoeken een tolk op te
roepen voor het verhoor.
Verdachte (n) heeft /hebben wel/geen gehoor gegeven aan de oproep.
(De identiteit van de verdachte is door mij vastgesteld. Ik heb medegedeeld dat hij /zij niet tot
antwoorden verplicht was/waren.
Verdachte(n) heeft/hebben verklaard wel/geen afstand te doen van het recht op bijstand door een
advocaat.) (4)

VERDACHTE(N) (5)
Naam:
Geslacht:
Geboortedatum en plaats:
Adres:
PC / Woonplaats:
Nationaliteit:

BETROKKENEN
Leerplichtige minderjarige:
Naam minderjarige:
Geboortedatum en plaats:
Adres:
PC / Woonplaats:
Nationaliteit:
Geslacht:
Tel. nr:
Naam vader:
Geboortedatum en plaats:
Adres:
PC / Woonplaats:
Nationaliteit:
Tel nr:
Naam moeder:
Geboortedatum en plaats:
Adres:
PC / Woonplaats:
Nationaliteit:
Tel nr:
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(kwalificatieplicht)
Tevens heb ik vastgesteld dat de leerplicht als bedoeld in artikel 3 van de Leerplichtwet is
geëindigd, maar dat de jongere geen startkwalificatie heeft als bedoeld in art. 7.2.2, eerste lid
onder b tot en met e, van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs of een diploma hoger algemeen
voortgezet onderwijs of voorbereidend wetenschappelijk onderwijs als bedoeld in artikel 7
onderscheidenlijk 8 van de Wet op het voortgezet onderwijs.

VERHOOR MINDERJARIGE VERDACHTE (7)
Verklaring verdachte

bijlage

Datum:

VERHOOR / VERKLARING OUDER(S) als GETUIGE(N))/VERDACHTE(N) (8)
Verklaring vader/moeder/verzorger bijlage
met/zonder bijstand van een tolk (taal)

Datum:

VERKLARING SCHOOL (9)
Naam en functie:

Datum:

SCHOOLLOOPBAAN/GEZINSSITUATIE/HULPVERLENING (10)
Schoolloopbaan:
Gezinssituatie:
Het wettig gezag ligt bij: (11)
De feitelijke verzorging ligt bij:
Hulpverlening:
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CONTACTEN MET LEERPLICHT
Eerdere melding(en) voorgaande schooljaren: (12)
Samenvatting per jaar:
Schooljaar:

Periode: tot en met
Aantal dagen/uren:

Reden:

Maatregelen school:

Interventie leerplichtambtenaar:

Resultaat:

Schooljaar:

Periode: tot en met
Aantal dagen/uren:

Reden:

Maatregelen school:

Interventie leerplichtambtenaar:

Resultaat:

Meldingen huidige schooljaar (op grond waarvan pv is opgemaakt (13)
Schooljaar:
1e melding

Periode: tot en met
Aantal dagen/uren:
Datum melding:

Reden:

Maatregelen school:

Interventie leerplichtambtenaar met data:

Resultaat:

Schooljaar:
2e melding

Periode: tot en met
Aantal dagen/uren:
Datum melding:

Reden:

Maatregelen school:

Interventie leerplichtambtenaar met data:

Resultaat:

Schooljaar:
32e melding

Periode: tot en met
Aantal dagen/uren:
Datum melding:

Reden:

Maatregelen school:

Interventie leerplichtambtenaar met data:

Resultaat:
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BEVINDINGEN/ADVIES LEERPLICHTAMBTENAAR (14)

In het kader van de Leerplichtwet is in het verleden wel/niet eerder een proces-verbaal opgemaakt,
onder parketnummer
Als bijlagen zijn bij dit proces-verbaal toegevoegd:
1 Kennisgeving (vermoedelijk) ongeoorloofd schoolverzuim (DUO melding) en verzuimstaten.
2 BRP uitdraai.
3 Verklaring verdachte minderjarige.
4 Verklaring verdachte/betrokkene ouder(s).

Ik heb hiervan op ambtseed/belofte opgemaakt dit proces-verbaal, dat ik sloot en tekende
te
op
De buitengewoon opsporingsambtenaar
Emailadres:

tel nr:

Proces-verbaal tevens verzonden aan de Raad voor de Kinderbescherming (15)
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Toelichting bij gebruik format procesverbaal
N.B. In blauw bij 7-10 een aantal relevante vragen als checklist voor lpa om in het achterhoofd te
houden, het is niet zo dat al deze vragen concreet moeten worden gesteld. Relevante informatie
voor zover beschikbaar graag kort vermelden zodat de RvdK (Raad voor de Kinderbescherming) haar
onderzoek effcienter/beter kan uitvoeren.
(1)

/ betekent kiezen [ ] betekent aankruisen welke van toepassing. Dikgedrukt betekent tekst
dikgedrukt in pv

(2)

intern nummer dat gemeente gebruikt als referentie

(3a) kiezen artikel: 2 lid 1 (pv ouders volledige leerplicht) 2 lid 3 (pv jongere volledige leerplicht, 4a lid 1
(pv ouders kwalificatieplicht) 4c lid 1 (pv jongere kwalificatieplicht
(3b) gekozen voor 1 format voor alle soorten verzuim; kiezen bij melding
(4)

als gekozen wordt voor aparte bijlage verhoor verdachte moeten deze zinnen daarin worden
opgenomen

(5)

zorg dat kopje met personalia verdachte in geheel op eerste blz staat

(6)

alleen indien van toepassing laten staan: anders dit tekstblok verwijderen

Andere vrijstellingsteksten (zie hieronder) niet meer opgenomen in format; zijn uitzonderlijke zaken
Verder bleek mij dat voor genoemde minderjarige geen vrijstelling als bedoeld in artikel 3, 5, 11 of
15 van de Leerplichtwet, was verleend.
Voorts is mij gebleken, dat artikel 5 van deze wet niet van toepassing is, omdat de ouders de in
artikel 6 bedoelde kennisgeving niet hebben ingediend.
(7)

verhoor verdachte in bijlage, ondertekend door verdachte;
- reden verzuim
- momenten van verzuim
- (h)erkenning van het verzuim zoals gemeld
- heeft het verzuim eerder consequenties gehad (aangesproken, straf e.d.)
- momenten dat het wel is gelukt om naar school te gaan
- wat denkt de minderjarige zelf nodig te hebben om weer naar school te kunnen/blijven gaan
- toekomstperspectief en wat is volgens de minderjarige nodig om dat te bereiken

(8)

ouders gehoord als betrokkene/getuige (wijzen op verschoningsrecht) of als verdachte
- reden verzuim volgens ouders
- momenten van verzuim
- hoe kijken ouders tegen het verzuim aan? (keuren het af, staan het toe, etc)
- pogingen van ouders om schoolverzuim te stoppen
- momenten waarop het wel lukte om de minderjarige naar school te laten gaan
- wat heeft de minderjarige volgens ouders nodig om weer naar school te kunnen gaan
- zorgen om de (verdere) ontwikkeling van de minderjarige samenwerking en communicatie
school -ouders
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verklaring school mag in pv of apart als bijlage
- aantal uur verzuim en verzuimperiode
- momenten van verzuim (alleen de ochtend of specifieke dag)
- reden verzuim volgens de school
- welke acties zijn ondernomen vanuit school om het verzuim te stoppen/verminderen?
- is er sprake van inbreng in het ZAT of is er sprake van hulpverleningscontact
- reactie van jongere en ouders op de ondernomen acties, wat was hiervan het effect?
- contact met ouders ten aanzien van het verzuim en verdere schoolgang, samenwerking
- wat kan school nog bieden in het zoeken naar oplossingen?

(10) eerdere en huidige hulpverlening voor zover bekend met data/periode en naam instantie/
hulpverlener
School
- gedrag in de klas/stage en daarbuiten (omgang autoriteit, rol in de groep,
beïnvloedbaarheid, impulsiviteit etc)
- contact docenten/andere leerlingen (pestgedrag)
- stemming op school (vrolijk, neerslachtig, etc), zelfbeeld en zelfvertrouwen
- schoolbeleving: zit de minderjarig op de juiste opleiding, hoeveel belang wordt gehecht
aan school etc.
- verstandelijk niveau van de jongere (blijven zitten, cijfermatig presteren en
intelligentieniveau en werkhouding, oa concentratie/ motivatie/taakgerichtheid)
- bijzonderheden ten aanzien van de ontwikkeling van de jongere (die betrekking hebben of
hebben gehad op het schoolverzuim/schoolgang). Denk daarbij ook aan kindfactoren als bv.
autisme, adhd, en specifieke leerproblemen etc.
- schoolwisselingen, verwijderingen/schorsingen
- middelen-/alcoholgebruik op of rondom school
- eventuele speciale begeleiding vanuit school, bijvoorbeeld met een zorgindicatie?
- overige bijzonderheden of opvallende kenmerken/ gedragingen die mogelijk van belang zijn.
Gezin
-

gezinsproblemen ( denk bv ook aan cultuur gerelateerde problemen/integratieproblemen)
inzicht van ouders in het kind (specifieke behoeften van het kind)
eventueel schoolverzuim andere kinderen in het gezin
handelen van ouders ten aanzien van het schoolverzuim dan wel ouders zijn (mede) de
oorzaak van het schoolverzuim
- wat is er -evt. globaal- bekend over de opvoedsituatie, regels, structuur, beschikbaarheid
ouders etc. (wat zijn krachten en zorgpunten?)
- hebben ouders oog voor de problemen?
- hoe ziet het contact en de samenwerking tussen school-ouders-minderjarige er uit, op wiens
initiatief en zijn er voldoende mogelijkheden om problemen bespreekbaar te maken?
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Hulpverlening
- is er een zorgmelding gedaan bij Veilig Thuis of het sociaal wijkteam? Zo ja, wanneer en door
welke instantie?
- overzicht van hulpverlening (wat?) en (psychologisch/psychiatrisch) onderzoek met concrete
data (wanneer/periode), met gestelde doelen, verloop en behaalde resultaten (leerbaarheid
minderjarige/ouders)
- wat ging er goed en wat ging er niet goed qua hulpverlening?
- zijn ouders en jeugdige aanwezig geweest bij de gemaakte afspraken met de hulpverlener
of niet?
- motivatie van ouders en jongere om aan de hulpverlening mee te werken
- wat acht de hulpverlening wenselijk voor de minderjarige?
- is de (gezins-)voogd op de hoogte van het schoolverzuim?
- heeft de (gezins)voogd actie ondernomen om het verzuim te stoppen? Zo ja, welke actie?

(11) lpa dient na te gaan in gezagsregister wie wettelijk gezag heeft, vader en/of moeder of voogd. Uit
gezagsregister blijkt ook of er gezinsvoogd betrokken is
(12) meldingen voorgaande schooljaren per jaar een blokje met samenvatting
(13) meldingen op basis waarvan pv is opgemaakt, beknopte zakelijke/feitelijke weergave van reden/
maatregel school en interventie lp met data+ resultaat / belangrijk om samen te vatten, geen
mailwisseling, beschrijving van gesprekken
Volledig invullen datum melding/periode en aantal uren/dagen
Niet bedoeld om mening/ bevindingen weer te geven
(14) bevindingen van lpa conclusie, advies: maatregel, werkstraf - indrukken/houding/medewerking jeugdige tijdens het contact
(15) INGRADO heeft zich bereid verklaard om (kopie) pv aan RvdK te verstrekken in zaken waar pv is
opgemaakt tegen minderjarigen
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Dit is een voorbeeld. Klik hier voor het werkdocument.
ARRONDISSEMENT

AANVULLEND PROCES-VERBAAL LEERPLICHT

Tegen achternaam, voornaam verdachte

minderjarige/meerderjarige (1)

Schooljaar:
PARKETNUMMER:
GEMEENTE
Verdacht van vermoedelijke overtreding van artikel 2/4 van de Leerplichtwet 1969.
Relatief / Absoluut schoolverzuim, te weten volledige leerplicht / kwalificatieplicht /
luxeverzuim
/ NEGATIEVE HALT 3

In aanvulling op het eerder ingestuurde proces-verbaal doe ik u hierbij toekomen de verzuimstaat
voor de periode van (dd) t/m (dd)
van (naam / plaats school)
(verzuimkennisgeving / verzuimstaat)

Bijlage

VERDACHTE
Naam:
Geslacht:
Geboortedatum en plaats:
Adres:
PC / Woonplaats:
Nationaliteit:

Ik heb hiervan op ambtseed / belofte opgemaakt dit proces-verbaal, dat ik sloot en tekende te
op
De buitengewoon opsporingsambtenaar
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Toelichting aanvullende pv
Als er sprake is van een voorwaardelijk sepot beslissing of een officierszitting is “mislukt” (niet verschenen
/ voorstel niet geaccepteerd / JR teruggemeld of werkstraf teruggemeld) zal een nieuwe beslissing genomen
worden over het eerder opgemaakte proces-verbaal.
Het OM kan dan aan de leerplichtambtenaar vragen om aanvullend proces-verbaal op te maken als er
sprake is van voortdurend verzuim.
In dit proces-verbaal kan volstaan worden met vermelding periode verzuim en toevoeging nieuwe
verzuimstaat. In principe hoeft de jongere/ouder niet opnieuw gehoord te worden; afhankelijk van de
verstreken tijd en de omstandigheden is dit soms wel wenselijk. Het OM stemt hierover af met de leerplicht.
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Dit is een voorbeeld. Klik hier voor het werkdocument.
We hebben gemerkt dat niet alle browsers het signaleringsinstrument goed downloaden met de
link hierboven. Ervaart u problemen? Ga dan naar de MAS pagina en download het .zip bestand
dat bij de downloads staat. Dubbelklik na het downloaden om het bestand uit te pakken en het
signaleringsinstrument te openen.
Verantwoording
Het signaleringsinstrument schoolverzuim is ontwikkeld door Maartje Timmermans en Jos Lubberman
van Regioplan. Het is een leidraad voor leerplichtambtenaren waarmee zij geholpen worden een keuze
te maken voor een vervolgroute binnen de Methodische Aanpak Schoolverzuim. Deze leidraad is
opgesteld met gebruik van:
- Taxatiemodel ‘Een ingang naar schoolgang’
- De evaluatie van het Taxatiemodel (H. Spanjaard, 2015)
- Signaleringsinstrument van Bureau Halt
- Risicobox Schoolverzuim (Jeugdreclassering)
- Expertmeeting
Onderzoek leerplichtambtenaar
Om te bepalen welke route nodig is, achterhaalt de leerplichtambtenaar in zijn/haar onderzoek zoveel
mogelijk informatie over zowel de achtergrond van het schoolverzuim als over de (contra-)indicaties
voor de te kiezen aanpak. De leerplichtambtenaar baseert zich in zijn onderzoek op beschikbare
registraties, dossiers en gesprekken met de leerplichtige en zijn/haar ouders/verzorgers, school,
aanwezige hulpverleners et cetera. Het onderzoek van de leerplichtambtenaar geeft (onderbouwd)
inzicht in de vraag of vrijwillige (jeugd)hulp kan worden ingezet en zo ja, wanneer opgeschaald moet
worden naar dwang in een civiel kader of een strafrechtelijke aanpak.
Om de juiste afweging voor een aanpak te kunnen maken, dient de leerplichtambtenaar inzicht te
krijgen in eventuele problematiek op de volgende domeinen die verband kunnen houden met het
schoolverzuim:
1. Gezin
2. School
3. Geestelijke en lichamelijke gezondheid
4. Relaties
5. Controle over alcohol, drugs, gokken, gamen en social media
6. Signalen van huiselijk geweld/kindermishandeling
7. Vaardigheden, attitude (houding) en controle op agressie
8. Vrije tijd en bijbaan
En daarnaast richt het onderzoek zich op de volgende zaken die inzicht geven in (contra-) indicaties van
de te volgen route/aanpak:
9. Bereidheid en vermogen om hulp bij ouders/jongere te aanvaarden (o.b.v. dossier / gesprek)
10. Ernstig motivatiegebrek of langdurig c.q. blijvend verzuim (o.b.v. dossier / gesprek)
11. Verwijtbaarheid van schoolverzuim (o.b.v. registratie / dossier / gesprek)
12. Voorwaarden voor Halt (route 2a) en/of strafrechtelijke vervolging (route 2d) (o.b.v. registratie /
dossier / gesprek).
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Signalering
In het signaleringsinstrument (Excel) is per domein een overzicht gegeven van concrete aspecten die
aan de orde kunnen komen in het onderzoek van de leerplichtambtenaar. Genoemde aspecten zijn
nadrukkelijk niet bedoeld als een ‘checklist’ tijdens gesprekken met een jongere of zijn/haar ouders/
verzorgers. De aspecten dienen als leidraad (houvast) voor het inrichten van het onderzoek naar de
achtergrond van het schoolverzuim (o.b.v. informatie uit het dossier, registraties en gesprekken). Op
basis van de verzamelde informatie mag de leerplichtambtenaar in staat worden geacht om van elk
aspect een (kwalitatieve) afweging te maken of er signalen zijn dat het wel (ja) of niet (nee) van
toepassing is. Het instrument geeft een score per (contra)indicatie voor de vervolgroutes door het
aantal keren dat ‘ja’ op de relevante aspecten is geantwoord op te tellen (bij motivatie is het aantal
nee’s geteld).
In een apart werkblad (zie figuur 1 voor een voorbeeld) wordt vervolgens per route aangegeven of
de (contra)indicatie reden is om de route wel (groen) of niet (rood) te kiezen. Als een score minder
dan de helft ja’s heeft, kleurt de indicatie oranje. De indicatie ‘signalen voor huiselijk geweld’ vormen
hierop een uitzondering. Zodra één relevante vraag met ja is beantwoord, geeft het instrument aan
dat er signalen zijn van huiselijk geweld.
Figuur 1. Voorbeeld van resultaat ingevuld signaleringsinstrument
Route 1: vrijwillige (jeugd)hulp
score

max score

1.

Bereidheid en vermogen om hulp bij ouders/jongere te aanvaarden en

6

6

2.

Aanwezigheid van emotionele, lichamelijke, leer- en/of gedragsproblemen bij
de jeugdige en/of

29

29

2b. Schoolgebonden factoren (w.o. mismatch en veilige omgeving)

10

10

3.

14

14

Aanwezigheid van opvoedingsproblemen bij de ouders

Route 2a:Halt-straf schoolverzuim
School heeft zelf maatregelen genomen om verzuim tegen te gaan

ja

Waarschuwing door de school aan ouders

ja

De leerplichtige jongere (12 tot 18 jr) en ouders (tot 16 jaar) stemmen in met de
Halt-straf

ja

Het verzuim kan de jongere worden verweten en

ja

Minimaal verzuim: 9 uur of 12 keer te laat; maximaal verzuim: 60 uur of 60 keer te
laat.

12

te laat

10

uur

2

Jongere voldoet aan overige Halt-voorwaarden

voldoet wel

Contra-indicaties:

score

max score

Er is sprake van een ernstig motivatiegebrek of langdurig c.q. blijvend verzuim

8

8

Aanwezigheid van (zwaardere) emotionele, lichamelijke en/of gedragsproblemen
bij de jeugdige waarvoor nog geen toereikende hulp wordt ingezet.

29

29

Is eerder doorgestuurd naar Halt in het kader van leerplicht

ja
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Route 2b: dwang in een civiel kader
score

max score

1.

Een bereidheid en/of vermogen om hulp te aanvaarden en

6

6

2.

Aanwezigheid van emotionele, lichamelijke en/of gedragsproblemen bij de
jeugdige en/of

29

29

3.

Aanwezigheid van opvoedingsproblemen bij de ouders en/of

14

14

4.

Signalen van huiselijk geweld/kindermishandeling

3

3

Route 2c:Halt-straf schoolverzuim
Eerdere waarschuwing en afspraken hebben niet geholpen en/of

ja

Geen bereidheid en/of vermogen om hulp te aanvaarden

6

Er is niet aan Halt-voorwaarden voldaan of het verzuim is meer dan 60 uur
(tot 60 uur Halt)

6

voldoet wel

Het verzuim kan de jongere/ouder worden verweten

ouder

jonger

Contra-indicaties:

score

max score

Aanwezigheid van emotionele, lichamelijke en/of gedragsproblemen bij de
jeugdige en/of

29

29

Aanwezigheid van opvoedingsproblemen bij de ouders

14

14

Eerste keer schoolverzuim van minder dan 16 uur les- of praktijktijd gedurende
een periode van vier opeenvolgende weken

1e keer

12

Terughoudendheid bij het opmaken van een pv tegen minderjarige asielzoekers

ja

Het signaleringsinstrument voorziet dus niet in een calculatie of weging van de relevantie van ieder
aspect. De relevantie van ieder domein of aspect zal immers per casus verschillen. Het instrument
signaleert of er indicaties zijn om te kiezen voor jeugdhulp (al dan niet vrijwillig) hetzij de
strafrechtelijke route en helpt de leerplichtambtenaar bij het maken van die keuze, maar maakt die
keuze niet. Het is nog steeds aan de leerplichtambtenaar zelf om te bekijken of de indicaties
inderdaad aanleiding geven voor de te maken keuzen.
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De ervaring leert dat ouders/verzorgers bij luxeverzuim veelvuldig een eensluidend verweer voeren
omtrent het niet op tijd terugkeren van de vakantie. Hieronder volgt een aantal standaard verweren
met daarbij enkele adviezen hoe ermee om te gaan.
I.
Opa/oma/familielid overleden
Verlof wordt verleend als sprake is van overlijden van bloed-/aanverwanten tot en met de 3e graad.
Vraag naar een overlijdensakte om na te gaan of het verhaal klopt.
Daarbij is een termijn van twee weken redelijk, tenzij de ouder(s)/verzorger(s) aan kunnen tonen dat
zij door overmacht niet binnen die termijn aan het gevraagde kunnen voldoen. Denk aan een traag
werkend ambtelijk apparaat in het betreffende land of iets dergelijks, maar wees hierbij kritisch.
Is er na die twee weken geen reactie gekomen van de ouder(s)/verzorger(s) dan moet dit in het
proces-verbaal worden opgenomen en kan het worden ingestuurd.
Let erop of de datum van overlijden overeenkomt met de verklaring van de ouder(s)/verzorger(s) en
vraag om reisbescheiden/vliegtickets/stempels in paspoorten in verband met controle van data.
II. Moeder/vader/kind(eren) is/zijn op vakantie ziek geworden
Het moet gaan om zeer ernstige ziekte van kind(eren) of ouder(s)/verzorger(s) waarmee het/de
kind(eren) op vakantie is/zijn, waardoor de zieke niet mag/kan reizen. Dit moet blijken uit een
doktersverklaring.
Er dient schriftelijk bewijs in de vorm van een doktersverklaring of ziekenhuisverklaring door de
ouder(s)/verzorger(s) te worden overgelegd. Hier kan een termijn van twee weken in acht worden
genomen. Tevens geldt dat als de ouder(s)/verzorger(s) kunnen aantonen dat zij door overmacht
niet binnen die termijn aan het gevraagde kunnen voldoen, de termijn verlengd kan worden.
Let bij doktersverklaringen op de aard van de ziekte/het ongeval en het reisadvies van de dokter.
Denk om vertaling van de stukken!
Controleer reisbescheiden/vliegtickets/paspoorten op data: komen de data overeen met de
verklaring van de ouder(s)/verzorger(s)?
Indien doktersverklaringen evident valselijk lijken te zijn opgemaakt. Beschrijf dit in het procesverbaal. Waaruit blijkt het vermoeden dat het een valselijk opgemaakt exemplaar betreft?
III. Autopech op terugweg naar Nederland
Vraag om een rekening van de garage en check de datum (denk om vertaling stukken!). Komt deze
datum overeen met de verklaring van de ouder(s)/verzorger(s)?
Het gezin moet met het plannen van de terugreis rekening houden met vertragingen (in welke vorm
dan ook). Dit moet door de ouders/verzorgers ingecalculeerd worden. Devies: vertrek op tijd vanaf
de vakantiebestemming.
Controleer reisbescheiden op de geplande terugreis. Klopt de datum van de geplande terugreis met
de verklaring van de verdachte? Heeft het gezin er alles aan gedaan om de terugkomst te
bespoedigen (uitgekeken naar een ander vervoermiddel)? Hoe lang heeft het totale verzuim
geduurd. Is dit proportioneel?
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IV. Vliegtuig was overboekt
Pas in het vakantieland krijgen ouder(s)/verzorger(s) te horen dat de terugreis onmogelijk is in
verband met overboeking/faillissement o.i.d.
In dit geval dienen de tickets te worden overgelegd en gecontroleerd op de oorspronkelijke
terugreisdatum. Was dit tijdig in verband met het begin van de eerste schooldag na de vakantie?
Ouder(s)/verzorger(s) moeten kunnen aantonen dat er geen alternatief was om op tijd naar huis
terug te kunnen keren.
Tevens zullen ouder(s)/verzorger(s) een bewijs van de vliegtuigmaatschappij moeten kunnen
overleggen waaruit blijkt dat het vliegtuig daadwerkelijk overboekt was/de maatschappij failliet is
gegaan of een bewijs welke anderszins de verklaring van de ouders staaft.
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