
Meldprotocol 
verzuim en schooluitval regio Haaglanden

Dit meldprotocol is voor alle scholen voor primair onderwijs in de regio 
Haaglanden. U leest hierin hoe u melding maakt van verzuim en wat de 
vervolgstappen zijn. 

Gemeente Delft (5-18 jaar)
Werkplein/Vakteam Jongerenloket
Tel: 015 - 260 2000
E-mail: jongerenloket@delft.nl

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

Gemeente Leidschendam-Voorburg 
(5-18 jaar)
Afdeling Onderwijs/Leerplicht
Tel: 070 - 300 96 64
E-mail: leerplicht@leidschendam-voorburg.nl

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

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

Gemeente Rijswijk (5-18 jaar)
Afdeling Stad & Samenleving
Tel: 070 - 326 11 56 / 57 / 58
E-mail: leerplicht@rijswijk.nl

Gemeente Wassenaar (5-18 jaar)
Leerplicht
Tel: 070 - 512 23 26
E-mail: leerplicht@wassenaar.nl

Gemeente Westland (5-18 jaar) 
Leerplicht
Tel: 0174 - 673 800
E-mail: leerplicht@gemeentewestland.nl

Gemeente Zoetermeer (5-18 jaar)
Afdeling Beleid/Leerlingzaken
Tel: 079 - 346 91 74
E-mail: meldingenleerplicht@zoetermeer.nl

 
Wie doet wat? 
In de Leerplichtwet staat dat ieder kind naar school moet. Ouders1 

moeten zorgen dat hun kind naar school gaat en de gemeente 
heeft de wettelijke taak om in de gaten te houden of kinderen ook 
echt naar school komen. De school is primair verantwoordelijk voor 
het tegengaan van verzuim en uitval van leerlingen. Lukt dit niet, 
dan maakt de school melding bij de leerplichtambtenaar. 
Dat gebeurt nu op de gebruikelijke manier via de woonplaats van 
het kind. De leerplichtambtenaar komt na de melding in actie. Bij 
licht verzuim stuurt de leerplichtambtenaar een waarschuwingsbrief 
aan de ouders. Bij ernstig verzuim worden ouders opgeroepen 
voor een gesprek. 

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

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

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



Leerplichtigen (5-16 jaar) en kwalificatieplichtigen (16-18 jaar)

Wat voor verzuim? Concreet? Wanneer melden?

Absoluut verzuim Het kind staat niet (meer)
ingeschreven op een school

In- of uitschrijving binnen 7
dagen melden aan Leerplicht

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

Direct melden aan Leerplicht

Wettelijk verzuim De school is verplicht om bij 
ongeoorloofd verzuim van
16 uur van de lestijd
binnen een periode van 4 weken 
melding te maken bij Leerplicht

Direct melden aan Leerplicht 

Te laat komen/
Licht verzuim 

Bij licht verzuim of te laat komen
kan preventief opgetreden
worden door snelle melding

Melding mogelijk vanaf 2 lesuren 
verzuim. Bij tien keer te laat 
komen is melding wenselijk aan 
Leerplicht

Ziekteverzuim Bij twijfelachtig, langdurig en 
veelvuldig ziekteverzuim

Melding aan GGD/ JGZ als hier 
lokaal afspraken over zijn 
gemaakt
Afschrift aan Leerplicht

Extra verlof tot en 
met 10 dagen

Bij een verzoek om extra verlof 
voor een periode tot en met 10 
dagen vanwege gewichtige 
omstandigheden

Besluit de directeur van de 
school. Geen melding aan 
Leerplicht

Extra verlof van 
meer dan 10 dagen

Bij een verzoek om extra verlof 
voor een periode van meer dan 
10 dagen vanwege gewichtige 
omstandigheden

Direct melden en goedkeuring 
van Leerplicht

Schorsen De school schorst de leerling 
maximaal 5 dagen van school 

Vanaf 2 dagen melden aan de 
Inspectie 
Afschrift naar Leerplicht

Verwijdering De school zet
verwijderingprocedure in bij
herhaalde ernstige incidenten

Melden aan de Inspectie
Afschrift naar Leerplicht

Thuiszitter Vier weken geen schoolbezoek
ongeacht de reden (Delft en 
Den Haag hanteren 10 dagen)

Melden aan leerplicht

Verzuimkaart



Verzuim & uitval: 
wie doet wat? 
School
Verzuimt een leerling? Kom als school meteen in actie om dit verzuim te stoppen. Denk aan een passende 
straf of een zorginterventie. 
Maak afspraken met de ouders. Is er sprake is van wettelijk verzuim? Maak melding bij Leerplicht. 
De leerplichtambtenaar gaat aan de slag met de melding.

Licht verzuim?
Bij het eerste verzuim of licht verzuim en geen reden tot zorg, verstuurt de leerplichtambtenaar een brief aan 
de ouders van het kind. Deze brief kan een officiële waarschuwing en/of een uitnodiging voor een gesprek 
zijn. Er start na ontvangst van de waarschuwing een eerste fase van drie weken. In deze periode doet de 
school verder onderzoek en wordt eventueel de weg naar zorgoverleg, hulpverlening of schoolarts ingezet. 
De ouders worden hierbij betrokken.
Doel: beëindiging van het verzuim. Is het verzuim na drie weken gestopt, dan wordt het dossier gesloten.

Wettelijk verzuim?
Bij aanhoudend licht verzuim, zorg of een melding 
wettelijk verzuim roept de leerplichtambtenaar de 
ouder(s) op en wordt onderzocht of er inderdaad 
sprake is van ongeoorloofd verzuim.
Als dit het geval is:
- wordt onderzocht wat de redenen zijn van dit 

verzuim
- worden afspraken gemaakt om het verzuim te 

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

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

schoolvakanties 
- voor vakantie eerder vertrekken dan wel later 

arriveren vanwege (verkeers)drukte, 
- het kind niet naar school sturen vanwege 

activiteiten van verenigingen, zoals scouting- of 
voetbalkamp 

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

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

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



Verzuim & uitval: 
wie doet wat? 
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Ziekteverzuim?
De school dient alert te zijn of er daadwerkelijk sprake is van ziekteverzuim. 
Er wordt een melding bij Leerplicht gedaan:
- indien de school twijfelt aan het ziekteverzuim; 
- het vermoeden bestaat dat er naast het ziekteverzuim meer aan de hand is; 
- als er bij de school zorg bestaat bij langdurig schoolverzuim;
- als er bij de school zorg bestaat bij regelmatig ziekteverzuim: leerling is meerdere keren in 

een schooljaar ziek.

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

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

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

Gewichtige omstandigheden
- Huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en 

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

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

ouders of grootouders; 
- Ernstige ziekte van ouders, bloed- of 

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

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

- Verhuizing van gezin.

Aard van het beroep van (één van 
de) ouder(s)
Dit vakantieverlof kent de schooldirecteur toe. 
Hij kan dit verlof verlenen, indien het door de 
specifieke aard van het beroep van (één van 
de) ouder(s) het voor het gezin in geen van de 
schoolvakanties in één schooljaar mogelijk is 
om met vakantie te gaan. Hiertoe moet een 
schriftelijk verzoek worden ingediend, dat 
gepaard gaat met een werkgeversverklaring. 
Binnen deze voor waarde mag het 
vakantieverlof;
- Eén maal per schooljaar plaatsvinden en 

maximaal tien schooldagen bedragen;
- Niet plaatsvinden in de eerste twee 

lesweken van het schooljaar. 


