Naar school, ook
gewoon omdat ’t moet…
Met een diploma op zak staan jongeren sterker in de maatschappij. Daarom gaan in Nederland in
principe alle kinderen naar school. Zij hebben het recht en zelfs de plicht om naar school te gaan.
Toch zijn er kinderen die regelmatig niet op school komen. Als dit gebeurt zonder reden, is er sprake
van ongeoorloofd verzuim ofwel spijbelen.
Er wordt helaas veel gespijbeld en vaak zonder dat de ouders dat weten. Gelukkig valt dit op het
Candea College erg mee en doet de school er alles aan om dit te voorkomen. Als leerlingen vaak
spijbelen, raken ze steeds verder achterop, met alle gevolgen van dien. Het kan zelfs zover komen
dat leerlingen hun school niet afmaken. Erg jammer, want zonder de juiste papieren op zak is het nu
eenmaal erg moeilijk om werk te vinden.
Op deze verzuimkaart wordt uitgelegd wat leerplicht en kwalificatieplicht precies inhouden. Ook
komt aan de orde wat de school, ouders en verzorgers kunnen en moeten doen om ervoor te zorgen
dat kinderen naar school blijven gaan. Alle leerlingen van Candea moeten hieraan voldoen. Het is
heel belangrijk dat verzuim, inclusief te laat komen, goed door school wordt geregistreerd. Alleen zo
ontstaat er inzicht in verzuimgedrag en is er een goede basis om, als dat nodig is, actie te
ondernemen. Gemeenten gaan er vanuit dat iedere school beschikt over een goed functionerend
verzuimprotocol, waarin precies omschreven staat welke actie wordt ondernomen bij welke mate
van verzuim.
Het actueel houden van een sluitende leerlingen- en verzuimadministratie is een wettelijk
vastgelegde verantwoordelijkheid van iedere school. Scholen mogen zelf bepalen op welke wijze ze
leerlingengegevens en verzuim registeren. Leerplichtambtenaren zijn volgens de leerplichtwet
verantwoordelijk voor de controle van de leerlingen- en verzuimadministratie.
Verantwoordelijke opleidingsdirecteuren
Opleiding vmbo bb/kb De heer E. Robbers
03160367800 e.robbers@candea.nl
Opleiding mavo
De heer H. Markhorst 0316-367800 h.markhorst@candea.nl
Opleiding havo
mw. D. Kok
0316-367800 d.kok@candea.nl
Opleiding vwo
mw. W. Meessen
0316-367800 w.meessen@candea.nl
Coördinator leerlingenadministratie: mw. M. Keddeman, 0316-367800, m.keddeman@candea.nl
Leerplichtambtenaar voor Duiven en Westervoort: Lynn Sluijs, 026-3773235, lynn.sluijs@rblmiddengelre.nl voor mavo en vmbo en Mark Theunissen, 026-3774814, mark.theunissen@rblmiddengelre.nl voor vwo en havo.
Leerplichtambtenaar voor Zevenaar: Mw. M. Loderus, 0316-595111, m.loderus@zevenaar.nl
Leerplichtwet
Volledige leerplicht: vanaf de eerste schooldag van de maand na de 5e verjaardag tot aan het eind
van het schooljaar waarin de leerling 16 jaar wordt of aan het einde van het 12e volledig gevolgde
schooljaar. Een schooljaar loopt van 1 augustus tot 1 augustus.

Kwalificatieplicht:
De kwalificatieplicht geldt, volgend op de volledige leerplicht, voor jongeren die:
a. Nog geen 18 jaar zijn;
b. Nog geen startkwalificatie (mbo-2, havo-, of vwo-diploma) hebben behaald.
Zij zijn tot hun 18e verjaardag kwalificatie plichtig. Dit betekent concreet dat deze jongeren een
onderwijsprogramma moeten volgen dat is gericht op het behalen van een startkwalificatie.
Hoe werkt de leerplicht:
De school is wettelijk verantwoordelijk voor het melden van alle soorten schoolverzuim bij de
leerplichtambtenaar van de woongemeente van de betreffende leerling. De school meldt het
verzuim via het verzuimloket op www.duo.nl . De opleidingsdirecteur beslist, al dan niet in overleg
met de leerplichtambtenaar, over de verlofaanvragen tot maximaal 10 schooldagen. Bij meer dan 10
dagen beslist de leerplichtambtenaar. Zowel de opleidingsdirecteur als de leerplichtambtenaar zijn
bij hun beslissing vanzelfsprekend gehouden aan de leerplichtwet.
Nadat de school het verzuim heeft gemeld bij de leerplichtambtenaar, neemt deze contact op met de
school en de ouders. Vanaf 12 jaar is een leerling mede verantwoordelijk voor het schoolverzuim.
Bij achterliggende problematiek kan de leerplichtambtenaar helpen bij het zoeken naar een
oplossing. Als school het vermoeden heeft dat er sprake is van meervoudige problematiek dan kan zij
het Zorg en Advies Team van de school consulteren. In dit team participeren o.a. de schoolagent, de
schoolarts en de leerplichtambtenaar en kan men de krachten bundelen om te zoeken naar een
oplossing.
Alle ongeoorloofd schoolverzuim is sanctioneerbaar.
Wie doet wat?

Acties school

Acties school e/o
leerplichtambtenaar

Adequaat registreren
Een hieruit voortvloeiend adequaat verzuimprotocol.

Actieve doorverwijzing naar schoolarts
Actieve doorverwijzing naar
verslavingszorg
Actieve doorverwijzing naar
maatschappelijk werk

Waarborgen dat verzuimprotocol uniform en adequaat
wordt gehandhaafd.
Zorgen dat leerlingen (via de informatiegids) op de
hoogte zijn van de geldende procedures (o.a. inbrengen
in ZAT).
Een goed functionerende zorgstructuur hebben

Acties leerplichtambtenaar
Behandelen vrijstellingsaanvragen

Melden binnen gestelde termijnen.
Pestprotocol hanteren.
Anti agressieprotocol hanteren.

Verlenen van ontheffing van de
leerplichtwet.
Adviseren instanties betrokken bij
jeugdzorg
Behandelen verzuim/meldingen.
Onderhouden contacten ketenpartners.
Waarschuwen (mondeling/schriftelijk).

Een aansprekend lesaanbod bieden
Een veilige school garanderen.
Kwalitatief volwaardig onderwijs aanbieden.

kindermishandeling
Melding Algemeen Meldpunt.
Opleggen HALT taak- en/of leerstraf

Een adequaat klachtenprotocol hanteren.

Opmaken van een proces verbaal

Met een goed functionerend Zorg- en Adviesteam.

Overzicht van maatregelen bij verzuim:
I.v.m. het aanwezigheidsregistratiesysteem moeten leerlingen altijd de pas bij zich hebben: ‘geen
pas, niet in de klas’ (ll. melden zich bij coördinator). Bij te laat arriveren wordt eerst een afspraak met
de conciërge gemaakt om na te komen alvorens de les (met gele kaart) bezocht wordt.

Te laat

School

1-5x te laat

Volgende dag om 7.30 uur melden bij de
conciërge. De tweede bel ’s ochtends is
maatgevend voor het 1e lesuur. Binnenkomst
na de 2e bel is te laat.
Als een leerling zes maal (per schooljaar) te laat
is gekomen krijgen de ouders/verzorgers
bericht van het Candea College. De mentor
start hierop een begeleidingsgesprek
Bij zeven maal te laat ontvangen de ouders
bericht van melding bij leerplicht (DUO),
waarna een HALT-straf opgelegd kan worden
(strafmaat wordt bepaald door HALT).

6x te laat

7x te laat

leerplichtambtenaar

Stuurt leerling/ouders een
bevestigingsbrief en neemt
melding op in het dossier.
Leerling komt 45 minuten na,
naast de melding ½ uur voor
aanvang van de 1e les.
Indien een leerling een opgelegde maatregel niet nakomt en bij frequenter telaatkomen, neemt de
leerjaarcoördinator passende maatregelen.

Spijbelen

School (op jaarbasis)

≤ 5 keer

Voor heel de school geldt: ‘één uur gespijbeld, twee uur nakomen’.
In de onderbouw worden ouders bij elk spijbelincident geïnformeerd.
≥ 6 keer
Leerling wordt aangemeld bij de leerplichtambtenaar. Het
leerlingendossier wordt meegestuurd.
Bij frequent of langdurig ongeoorloofd verzuim en/of als een leerling een opgelegde maatregel niet
nakomt, neemt de leerjaarcoördinator passende maatregelen.

Soort verzuim

Omschrijving

Hoe te handelen

Absoluut verzuim

Als een jongere niet (meer)
staat ingeschreven op een
school.
- Bij achtereenvolgend verzuim
van meer dan 3 schooldagen;
- Bij verzuim van 16 lesuren in
een periode van 4 weken;
- Bij 8 x te laat in de les komen;
- Verzuim gerelateerd aan
(vermoedelijke) achterliggende
problematiek.

De leerlingenadministratie
meldt de in- en uitschrijving
digitaal via Bron/DUO.
Het Candea College meldt de
leerlingen digitaal via het
verzuimloket op duo.nl aan.

Relatief verzuim

Toets gemist

Herkansingen

Ouders melden afwezigheid
bij toetsen.

Bij ongeoorloofde afwezigheid bij toetsen neemt de
leerjaarcoördinator passende maatregelen.

Bij langdurige ziekte maakt de
leerling/ ouder zo snel
mogelijk een afspraak over het
inhalen van toetsen.

Wat is ‘geoorloofd’ verzuim en wat is ‘ongeoorloofd verzuim’?

Reden afwezigheid

Registreren als en melden bij

Spijbelen:
- Betreft hele uren of dagen;
- Reden onbekend of niet legitiem;
- Reden achteraf gemeld.

Ongeoorloofd verzuim. Indien nodig meldt de
leerlingenadministratie, op advies van de
opleidingsdirecteur, via het verzuimloket op
DUO.nl bij de leerplichtambtenaar. (Zie relatief
verzuim in de tabel op de volgende pagina).
Ongeoorloofd verzuim. Afhankelijk van de ‘te
laat komen’ afspraken binnen de school (“zie
tabel overzicht maatregelen bij verzuim”)
Ongeoorloofd verzuim

Te laat komen:
- Bij aanvang de les;
- Reden onbekend of niet legitiem
Vrije dag(en) zonder toestemming opleidingsdirecteur of leerplichtambtenaar ( = luxe
verzuim).
Bezoek (huis)arts, specialist en dergelijke niet
conform geldende afspraken gemeld
Ziekte niet gemeld conform geldende
afspraken:
- niet tijdig gemeld;
- niet gemeld door ouder/verzorger
- geen schriftelijke verklaring afgegeven
Schorsing (maximaal 5 schooldagen)
Ziekte gemeld conform geldende afspraken:
- voor 9 uur ’s morgens (telefonisch) gemeld
door ouder/verzorger
- bij hervatten onderwijs schriftelijke verklaring
afgegeven.

Langdurig ziekteverzuim
(meer dan 2 weken)

Bezoek (huis) arts, specialist en dergelijke
conform geldende afspraken gemeld.
Vrijstelling i.v.m. begrafenis, bruiloft, jubileum
of religieuze feestdag; verlof bij directie
aangevraagd conform op school geldende
afspraak.
Vrijstelling i.v.m. sociale omstandigheden
(minder dan 10 schooldagen); het besluit
hieromtrent ligt bij de opleidingsdirecteur,
eventueel in samenspraak met de
leerplichtambtenaar.

Ongeoorloofd verzuim

Ongeoorloofd verzuim

De leerjaarcoördinator neemt contact op met
de leerplichtambtenaar
Indien Ziekteverzuim Als Signaal (ZAS):
- 2 weken aaneengesloten, eerst actie mentor,
dan, indien nodig, melden bij de schoolarts. Bij
niet verschijnen of als de arts dat nodig acht,
wordt gemeld bij de leerplichtambtenaar
- 4e keer in een schooljaar, eerst actie mentor,
dan, indien nodig, melden bij de schoolarts.
Bij niet verschijnen of als de arts dat nodig acht
wordt gemeld bij de leerplichtambtenaar.
De leerling zoekt contact met leerjaarcoördinator/mentor voor het opstellen van een
huiswerk- en/of inhaalplan. Indien nodig advies
over alternatieve onderwijsmogelijkheden.
Geoorloofd verzuim
Geoorloofd verzuim

Geoorloofd verzuim

