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Heerenveen, 7 maart 2011

REGLEMENT MELDING ONGEOORLOOFD VERZUIM VIA DUO1
Scholen dragen een grote verantwoordelijkheid voor hun leerlingen. Onder de zogenaamde
zorgplicht vallen naast de verantwoordelijkheid voor een goed pedagogisch klimaat ook de zorg
van de individuele leerling. Een goed georganiseerde zorgstructuur is daarom een vereiste, evenals
een correct verzuimbeleid.
Schoolverzuim is vaak een voorbode voor latere schooluitval. Scholen en overheid zetten zich
daarom in om gezamenlijk schooluitval zoveel mogelijk te voorkomen.
Scholen zijn op grond van artikel 25, 2e en 3e lid van de leerplichtwet 1969 verplicht om
ongeoorloofd verzuim te melden aan de leerplichtambtenaar. Om scholen en gemeenten hierin te
ondersteunen, is er landelijk en digitaal een verzuimloket opgezet. Vanaf augustus 2009 is het
melden via het digitale verzuimloket wettelijk verplicht.
Rol van de gemeente
De leerplichtambtenaar ontvangt via de mail bericht dat er een melding door een
onderwijsinstelling in het verzuimloket is gedaan. De leerplichtambtenaar pakt vervolgens de
melding op en neemt eventueel contact op met de school om het verzuim van de leerling te
bespreken.
Welk verzuim moet gemeld worden?
De minister geeft aan dat het volgende verzuim door de school verplicht gemeld moet worden:
Wettelijk verzuim
Het verzuim waarvan het schoolhoofd verplicht is het te melden aan de leerplichtambtenaar, te
weten ongeoorloofd verzuim van 16 uur les- of praktijktijd gedurende een periode van vier
opeenvolgende weken.
NB Te laat komen, wordt eveneens als verzuim gezien.
Absoluut verzuim
Een leerplichtige jongere staat niet in een school of onderwijsinstelling ingeschreven.
Relatief verzuim
Hieronder vallen:
•
Luxe verzuim
Een leerplichtige jongere blijft zonder toestemming van het hoofd van de school (bij tien
schooldagen of minder) dan wel zonder toestemming van de leerplichtambtenaar (bij elf
dagen of meer) buiten de vastgestelde schoolvakanties om van school wordt verzuimd,
waarbij het eigen belang (vaak vanwege extra vakantie of familiebezoek) van
ouder(s)/verzorger(s) of jongere prevaleert op dat van het schoolbezoek.
NB
In uitzonderingsgevallen is het mogelijk maximaal 10 dagen verlof buiten de
schoolvakanties aan te vragen. Zie hiervoor het ‘Reglement Leerplicht en Verlof’ op de
website van OSG Sevenwolden.
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•

Signaalverzuim
Dit is verzuim dat samenhangt met achterliggende problemen van de leerling. Een leerling
vertoont spijbelgedrag of wil niet meer naar school, omdat hij bv. wordt gepest.

RMC-verzuim 18+
Hiervan is sprake wanneer een leerling op wie de leerplichtwet niet meer van toepassing is; en
die nog geen 23 jaar is; en niet in het bezit van een diploma op minimaal
startkwalificatieniveau, gedurende een aaneengesloten periode van ten minste een maand of
een door het bevoegd gezag te bepalen kortere periode zonder geldige reden geen onderwijs
meer volgt.
NB
Dit verzuim wordt alleen gemeld bij het RMC.

Strafrechtelijke aanpak schoolverzuim
Opsporingsbevoegdheid
Zowel de leerplichtambtenaar als de politie hebben opsporingsbevoegdheid.
De leerplichtambtenaar
De leerplichtambtenaar verricht na een melding van schoolverzuim eigen onderzoek om eventuele
problematiek in kaart te brengen en zich een beeld te vormen van de te nemen maatregelen.
De politie
De politie kan op grond van artikel 24 Leerplichtwet controles houden in voor publiek toegankelijke
ruimten. Ongeoorloofde verzuimers en betrapte spijbelaars kunnen worden afgeleverd bij de
school.
In alle gevallen van ongeoorloofd verzuim vindt vervolging plaats .
De procedure voor vervolging is beschreven in de ‘Handleiding strafrechtelijke aanpak
schoolverzuim’ (gepubliceerd in de Staatscourant van 28 januari 2011).
Vervolging
Bij absoluut en luxe schoolverzuim wordt de ouder/verzorger vervolgd. Bij signaalverzuim hangt
het van de mate van verwijtbaarheid af of de ouders of de jongere zelf wordt vervolgd.
Strafvordering
De strafmaten voor overtredingen van de Leerplichtwet zijn beschreven in de ‘Richtlijnen voor
strafvorderingen strafrechtelijke aanpak schoolverzuim’. (gepubliceerd in de Staatscourant van 28
januari 2011, nr. 1386. Zie ook de website van het Openbaar Ministerie: www.om.nl)
Inwerkingtreding
De strafrechtelijke aanpak schoolverzuim treedt in werking met ingang van 1 februari 2011.
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