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1. Soorten verzuim 

1.1  Absoluut verzuim 

Er is sprake van absoluut verzuim als een leerplichtige leerling 
niet staat ingeschreven op een school of onderwijsinstelling. De 
personen die het gezag over de jongere uitoefenen en die met 
de feitelijke verzorging zijn belast, zijn hierover strafrechtelijk 
aanspreekbaar. 
Voor een school betekent dit ook dat een leerling niet eerder 
mag worden uitgeschreven  voordat er een bevestiging is van de 
nieuwe school waar de leerling staat ingeschreven. Het is een 
taak van de leerplichtambtenaar om de controle op 
schoolinschrijvingen te doen.  
 

1.2 Relatief verzuim 

Hiervan is sprake als een ingeschreven leerling van een school,  
deze niet of niet regelmatig bezoekt. Dit is het type 
schoolverzuim waarmee scholen te maken hebben. Zowel de 
ouders/verzorgers, als de leerling (vanaf 12 jaar), kunnen 
hiervoor strafrechtelijk verantwoordelijk worden gehouden. 
Relatief verzuim is als volgt te onderscheiden: 

Geoorloofd schoolverzuim: 

Hiervan is sprake wanneer een leerling een geldige reden 
heeft voor verzuim, zoals ziekte, bruiloft, begrafenis, jubileum. 
 

Ongeoorloofd schoolverzuim: 

Dit is verzuim zonder geldige reden. Het wordt in de 
Leerplichtweg 1969 genoemd in artikel 21. Dit verzuim moet 
door de schoolleider van de school/instelling gemeld worden 
aan de leerplichtambtenaar van de woongemeente van de 
leerling als het verzuim plaatsvond op drie achtereenvolgende 
schooldagen of als het verzuim gedurende een periode van 4 
opeenvolgende lesweken meer dan 16 uur bedraagt. 
 

Luxe verzuim: 

Hiervan is sprake als ouders/verzorgers hun kind(eren) zonder 
toestemming van de schoolleider buiten de schoolvakanties 
mee op vakantie nemen. Dit verzuim dient direct gemeld te 
worden bij de leerplichtambtenaar van de woongemeente. 
 

Spijbelen: 

Hiervan is sprake wanneer een leerling meer dan 16 uur in 4 
weken niet is verschenen in de les, zonder kennisgeving. Dit 
verzuim dient direct gemeld te worden bij de 
leerplichtambtenaar van de woongemeente. 
De teamleider maakt een keuze op welke wijze het verzuim 
wordt aangepakt indien een leerling meer dan 16 uur heeft 
verzuimd in een periode van 4 weken. 

Handelwijze school 

• In- of uitschrijving 

binnen 7 dagen via 

het verzuimloket 

(www.ib-groep.nl) 

melden aan de 

afdeling Leerplicht 

Handelwijze 
school 
• Ouders op de 

hoogte stellen 
• Via het 

verzuimloket 
(www.ib-
groep.nl) 
melden aan de 
afdeling 
Leerplicht 

 
 
De teamleider 
kiest op welke 
wijze het verzuim 
wordt aangepakt. 

http://www.ib-groep.nl/
http://www.ib-groep.nl/
http://www.ib-groep.nl/
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Externe schorsing: 

De school kan gedurende maximaal 5 dagen een leerling de 
toegang tot de school ontzeggen. 
 
De schoolleider kan met opgave van redenen een leerling 
voor een periode van ten hoogste één week schorsen. 
Het besluit tot schorsing wordt schriftelijk aan de betrokken 
leerling en, als deze nog niet de leeftijd van 21 jaar heeft 
bereikt, ook aan de ouders, voogden of verzorgers van de 
leerling bekendgemaakt. 
De schoolleider brengt de Inspectie van het Onderwijs van 
een schorsing voor een periode langer dan één dag schriftelijk 
en met opgave van redenen op de hoogte. 
 

Verwijdering:  

Een school kan een leerling verwijderen als zich meermalen 
ernstige incidenten voordoen, die ingrijpende gevolgen 
hebben voor de veiligheid en/of onderwijskundige voortgang 
van de school. 
 
Er kan pas een definitief besluit tot verwijdering worden 
genomen door de schoolleider nadat de leerling, en als hij 
jonger is dan 18 ook zijn ouders/voogden/verzorgers, is/zijn 
gehoord. Een leerling wordt op grond van onvoldoende 
vorderingen niet in de loop van een schooljaar verwijderd. 
Definitieve verwijdering van een leerplichtige leerling gebeurt 
alleen na overleg met de Inspectie van het Onderwijs. 
Hangende dit overleg kan de leerling worden geschorst. Het 
overleg is mede bedoeld om na te gaan op welke andere 
manier de betrokken leerling onderwijs kan volgen. 
Een leerling op wie de Leerplichtwet van toepassing is, mag 
alleen worden verwijderd nadat het bevoegd gezag, c.q. de 
schoolleider, ervoor heeft zorg gedragen dat een andere 
school of instelling bereid is de leerling toe te laten. 
Het bevoegd gezag brengt de Inspectie van het Onderwijs van 
een definitieve verwijdering schriftelijk en met opgave van 
reden(en) op de hoogte. 
Het besluit tot definitieve verwijdering van een leerling wordt 
schriftelijk en met opgave van reden(en) aan de leerling en, 
indien deze nog niet de leeftijd van 21 jaren heeft bereikt, ook 
aan diens ouders, voogden of verzorgers, bekendgemaakt. 
Hierbij wordt tevens vermeld dat belanghebbenden binnen zes 
weken na de bekendmaking bezwaar kunnen maken bij het 
College van Bestuur van de Stichting LVO.  
Het College van Bestuur beslist binnen vier weken na 
ontvangst van het bezwaarschrift, maar niet eerder dan nadat 
de leerling en, indien deze nog niet de leeftijd van 18 jaar 
heeft bereikt, ook diens ouders, voogden of verzorgers, in de 
gelegenheid is/zijn gesteld, te worden gehoord en kennis 
heeft/hebben kunnen nemen van de op die besluiten 
betrekking hebbende adviezen of rapporten. 
Het College van Bestuur kan de desbetreffende leerling, 
gedurende de behandeling van het bezwaar tegen een besluit 
tot definitieve verwijdering de toegang tot de school ontzeggen 

Handelwijze school 

• Melden aan de 

leerplichtambtenaar 

van de woon-

gemeente van de 

leerling. 

• Ouders en leerling 

op de hoogte stellen 

• Melden bij Inspectie 

van het Onderwijs 
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1.3 Ziekteverzuim 

Het Stella Maris College heeft aandacht en zorg voor leerlingen die vaak of langdurig 
afwezig zijn vanwege lichamelijke of psychische klachten. Wij streven er als school 
naar om voor deze groep leerlingen de onderwijskansen te optimaliseren zodat zij 
hun talenten kunnen benutten. Daarom hebben wij het ziekteverzuimbeleid volgens 
“Snel terug naar school is veel beter” in het schoolreglement opgenomen.  
 
Bij het verzuimbeleid volgens “Snel terug naar school is veel beter” werken drie 
partijen nauw samen: 

 Het Stella Maris College; 
 Een jeugdarts van de GGD Zuid Limburg;  
 De leerplichtambtenaar (VSV)van de gemeente.  

De jeugdarts en de leerplichtambtenaar zijn beiden lid van het Go-team (Groot 
Ondersteuningsteam) van onze school. 
 
De werkwijze 
 
In het geval van ziekte doen ouders een beroep op vrijstelling van het volgen van het 
lesprogramma voor hun zoon / dochter. Bij langdurig of frequent ziekteverzuim laat 
de school zich adviseren door de jeugdarts van de GGD Zuid Limburg. De school is 
verplicht om passend onderwijs aan te bieden aan langdurig zieke leerlingen. We 
vinden het belangrijk dat de leerling weer zo snel en zo goed mogelijk aan het 
lesprogramma kan deelnemen.  
 
Criteria voor uitnodiging verzuimgesprek op school en verplichte melding bij 
DUO:  
 

 Zorgen vanuit school over het ziekteverzuim van de leerling. 
 Meer dan 5 schooldagen aaneengesloten ziek gemeld. 
 Meer dan 16 uur in 4 schoolweken is ziek gemeld. 
 Regelmatig ziekmelden bij proefwerken. 

De ouders en de leerling, waarvan het ziekteverzuim aan een van deze criteria 
voldoet, worden uitgenodigd voor een gesprek op school met de mentor/tutor/coach 
en/of de teamleider. Zij ontvangen hiervoor een brief, waaraan toegevoegd een 
overzicht uit het  aanwezigheidsregistratiesysteem van de leerling. Naar aanleiding 
van dit gesprek kan een uitnodiging volgen voor een consult bij de jeugdarts van de 
GGD.  
 
Wat doet de jeugdarts ? 
 
De jeugdarts bespreekt de gezondheidsklachten en oorzaken van het ziekteverzuim, 
mogelijk vraagt hij/zij gegevens op bij de behandelend arts/specialist. Zo nodig 
onderzoekt hij/zij de leerling en zoekt  samen met ouders en leerling naar gewenste 
zorg. De jeugdarts adviseert over deelname aan het lesprogramma. Tevens biedt de 
jeugdarts handvatten aan ouders, leerling en school voor het optimaliseren van deze 
deelname. Het gesprek is vertrouwelijk. In verband met het medische beroepsgeheim 
koppelt de jeugdarts inhoudelijke informatie alleen met toestemming van de ouder(s) 
en/of de leerling terug aan de school. 
 
U kunt als ouders of leerling ook zelf een gesprek met de school of de jeugdarts of 
jeugdverpleegkundige aanvragen wanneer u vragen of zorgen heeft rondom het 
ziekteverzuim. Voor een gesprek op school kunt u contact opnemen met N. Platte 
(jeugdarts GGD) nicky.platte@ggdzl.nl of R. Hoogerhuis (jeugdverpleegkundige 
GGD) Hoogerhuis.r.@ggdzl.nl . Voor een consult bij de jeugdarts/verpleegkundige 
kunt u contact opnemen met  de GGD Zuid Limburg via telefoonnummer 046-
8506644. 
 

mailto:frans.feron@ggdzl.nl
mailto:Mariel.vanHoof@ggdzl.nl
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Wat is de rol van de leerplichtambtenaar? 
 
DUO meldt de afwezigheid bij onze leerplichtambtenaar. De rol van leerplicht is het 
toezicht houden op ongeoorloofd schoolverzuim. Dit vanuit zijn verantwoordelijkheid 
de leerplichtwet te handhaven.  
 
 

Hoe te handelen bij ziekteverzuim 
 

Omdat ziekteverzuim op steeds grotere schaal voorkomt en (veelvuldig) 
ziekteverzuim vaak een signaal is van achterliggende problematiek is een protocol 
preventie ziekteverzuim ontwikkeld. Het protocol is tot stand gekomen in 
samenwerking met leerplichtambtenaren. 
• Als een leerling meer dan 5 dagen achtereen ziek is, neemt de school (de 

mentor/tutor/coach) contact op met de ouders of verzorgers. Dat gebeurt ook 
als binnen een periode van 4 weken de leerling meer dan 16 uur van de 
lessen mist wegens ziekte. De situatie wordt met ouders/verzorgers besproken. 
Aan de orde komen dan de ziekte van de leerling, het moment waarop de 
leerling naar verwachting weer op school komt, omgang met de eventuele 
achterstanden. 

• Als een leerling meer dan 16 uur in 4 weken ziek is, gespreid over meerdere 
kortdurende periodes, dan meldt de mentor/tutor/coach dit aan de teamleider 
en deze meldt het bij het verzuimloket die de leerplichtambtenaar in kennis stelt. 
Er wordt alleen een melding gedaan bij (DUO) ongeoorloofd verzuim. 
De school neemt ook contact op met de ouders of verzorgers. Eventueel wordt 
de leerling opgeroepen voor een gesprek of onderzoek door de jeugdarts, 
waarbij de leerling verplicht is te verschijnen. Bij het niet verschijnen bij de 
jeugdarts zonder goede reden, meldt de school de leerling aan bij de afdeling 
Leerplicht. Hiervan worden de ouders op de hoogte gesteld.De jeugdarts brengt 
verslag uit aan de school. 
Binnen de school wordt de situatie van de leerling besproken in het zorgoverleg. 
Er wordt daar gekeken naar eventuele niet lichamelijke oorzaken van het 
verzuim. Zo nodig wordt er actie ondernomen: gesprekken, testen, overleg met 
ouders of verzorgers. 

• Als er geen sprake van ziekteverzuim blijkt te zijn, wordt de leerplichtambtenaar 
ingeschakeld. Deze beoordeelt de situatie en maakt eventueel proces verbaal 
op. 

• Indien een leerling over een langere periode regelmatig ziek is of geregeld 
afwezig wegens doktersafspraken, dan wordt dit eveneens door gegeven aan 
het verzuimloket die de leerplicht ambtenaar in kennis stelt. 

• N.b. De mentor/tutor/coach kijkt minstens 1x per week in Magister en noteert 
verzuim. 
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2. Aanpak schoolverzuim 

Het doel van de aanpak schoolverzuim is het tegenaan van verzuim door vroegtijdig 
ingrijpen en inzetten van een ‘tweesporenbeleid’. Dit betekent dat A: het 
hulpverleningstraject en B: de spilfunctie van de leerplichtambtenaar in stand wordt 
gehouden. 
 
2.1. Procedure bij te laat komen 

 2 keer te laat in één maand 

 4 keer te laat in één maand 

(* Zie bijlage 6 voor modelbrief) 

 7 keer te laat in twee maanden 

Bij recidive 

(* Zie bijlage 4 voor modelbrief) 

Handelwijze school 
• Interne procedure 

 

Maatregel / Sanctiebeleid 
1 lesuur inhalen 

Handelwijze school 
• Brief versturen aan ouders*, 

ondertekend door ouders retour naar 
school en bewaard in het dossier 

 

Maatregel / Sanctiebeleid 
Gesprek mentor ouders en leerling  

Handelwijze school 
• Brief versturen aan ouders*, met 

oproep aan ouders en de leerling voor 
een gesprek met de mentor en 
teamleider op school. 

 

Maatregel / Sanctiebeleid 
Vervolgens inhalen van de uren 
minimaal 1 dagdeel  

Handelwijze school 
(mentor/teamleider) 

• De leerling wordt gemeld bij de 
schoolarts via de 
ondersteuningscoördinator en bij de 
afdeling Leerplicht  
• Ouders dienen op de hoogte te zijn van 

de melding 
• Verzuimoverzicht en 

achtergrondinformatie aanleveren 
 

Maatregel / Sanctiebeleid 
Mogelijke inzet hulpverleningstraject 
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2.2. Absentiecontrole binnen het Stella Maris College 

 
Taken: 
1. Vakdocenten  

a. Zij noteren elke les nauwkeurig de absenten en telaatkomers in Magister. 

N.B. Leerlingen die te laat komen en geen telaatkomersbriefje gehaald 

hebben, worden niet toegelaten, maar meteen naar de verzuimcoördinator 

gestuurd. 

b. Opvallende patronen bij leerlingen (bv. steeds op het zelfde uur afwezig of te 

laat ) geven ze meteen door aan de mentor/tutor/coach. 

 

2. verzuimcoördinator 

a. Houdt dagelijks Magister bij. Opvallende zaken geeft hij door aan de 

mentor/tutor/coach. 

b. Meteen om 16.30 uur belt of e-mailt hij/zij met de vermoedelijke spijbelaars 

(van de dag ervoor en dezelfde dag). Geeft de opdracht door dat de 

betreffende leerling zich de dag erna meteen bij zijn teamleider moet melden.  

c. Hij/zij mailt dagelijks een overzicht van b naar de betreffende teamleider 

d. Geeft maandelijks aan de teamleider de namen door van leerlingen met 

opvallend verzuim.  

 

3. Mentor/tutor/coach 

a. Controleert het verzuim van zijn mentor/tutor/coach-groep 1x per week. Dit in 

samenhang met de mails van de verzuimcoördinator/ teamleider. 

b. Spreekt of belt direct  met zijn leerlingen bij langdurig verzuim, ziekte (5 dagen 

achtereen), niet beter melding en bij opvallende patronen. (Spijbelen wordt 

direct opgepakt door de teamleider.) 

c.  Bij regelmatig ziekte verzuim, geeft de mentor/tutor/coach aan ouders aan dat 

er een consult bij de schoolarts wordt geregeld. De mentor/tutor/coach vult 

een aanmeldformulier in voor een consult bij de Jeugdarts in verband met 

schoolverzuim wegens ziekte (4 Modelbrief). Hij/zij levert dit formulier in bij de 

ondersteuningscoördinator, die dit doorstuurt naar de  schoolarts. 

 

4. Teamleider 

a. Bespreekt het overzicht van de absentie maandelijks tijdens het teamoverleg. 

en geeft evt. opdracht  aan de mentor/tutor/coach voor vervolgacties. 

b. Geeft volgens de wettelijke richtlijnen verzuim door aan het verzuimloket. 

c. Houdt het contact met de leerplichtambtenaar en plant leerlingen in voor het 

spreekuur.  

d. Geeft aan de verzuimcoördinator door welke leerlingen deelnemen aan 

buitenlesactiviteiten.  
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5. Leerplichtambtenaren Maastricht 

 

a. Bureau VSV voor Maastricht en Heuvelland: 

T 043 350 54 49 

F 043 350 46 99 

E leerplichtvsv@maastricht.nl 

Bezoekadres Randwycksingel 22, Maastricht 

Postadres Postbus 4902,  6202 TC Maastricht 

 

 

E Kamila.elmorabit@maastricht.nl (contactpersoon voor Meerssen) 
Bezoekadres, Randwycksingel 22, 6229 EE Maastricht  
Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht  
www.maastricht.  www.gemeentemaastricht.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Gronden voor vrijstelling van inschrijving 

Ouders kunnen zich in bijzondere omstandigheden beroepen op vrijstelling van de 
inschrijvingsplicht. De meeste vrijstellingen zijn slechts één schooljaar geldig; een 

mailto:leerplichtvsv@maastricht.nl
http://www.gemeentemaastricht.nl/
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beroep op vrijstelling moet elk jaar vóór 1 juli worden ingediend. De 
leerplichtambtenaar beoordeelt het verzoek om vrijstelling. 
Vrijstelling van de inschrijvingsplicht kan worden verkregen voor: 
 

3.1 Lichamelijke of psychische ongeschiktheid 

Jongeren die op lichamelijke of psychische gronden niet geschikt zijn om tot een 
school te worden toegelaten, hoeven niet te worden ingeschreven. Ouders kunnen 
een beroep op deze reden voor vrijstelling doen. Als ouders zich beroepen op deze 
vrijstelling hebben zij een verklaring nodig van een deskundige. 
Jaarlijks vóór 1 juli moeten ouders opnieuw een beroep op deze vrijstelling doen, 
tenzij uit eerdere verklaring van een deskundige blijkt dat een kind nooit geschikt zal 
zijn een school of instelling te bezoeken. Als deze verklaring ontbreekt of niet voldoet 
aan de eisen van de wet, dan ontstaat er geen vrijstelling. De ouders hebben in dat 
geval niet de mogelijkheid om in bezwaar of beroep te gaan. 
NB. Vrijstellingen kunnen verleend worden voor de duur van één jaar of meerdere 
schooljaren. Een onafhankelijke arts beoordeelt dit. 
 

3.2 Bedenkingen tegen de richting van het onderwijs 

Ouders die overwegende bedenkingen hebben tegen de richting van het onderwijs 
van alle scholen of onderwijsinstellingen die binnen een redelijke afstand van hun 
huis liggen, kunnen een beroep doen op vrijstelling van de leerplicht doen. Zij 
moeten dan een verklaring afleggen over hun bedenkingen en hun kind mag niet 
eerder op een school ingeschreven zijn geweest. Als de kennisgeving aan de eisen 
van de wet voldoet ontstaat van rechtswege de vrijstelling. Mocht het beroep niet aan 
de eisen van de wet voldoen dan moet het kind worden ingeschreven op een school. 
Doen de ouders dit niet dan is er sprake van strafbaar absoluut verzuim. Het beroep 
op deze vrijstellingsgrond moet jaarlijks voor 1 juli worden herhaald. Tegen de 
vaststelling kan geen bezwaar of beroep worden aangetekend. 
 

3.3 Inschrijving op een school in het buitenland 

Voor kinderen die in het buitenland een school bezoeken, maar als inwoner in een 
Nederlandse gemeente staan ingeschreven, moet een schoolverklaring van de 
school in het buitenland overlegd worden aan de leerplichtambtenaar. Ouders en 
leerplichtambtenaar moeten voor het vertrek naar een school in het buitenland 
afspraken met elkaar maken over inschrijving en schoolbezoek. Krachtens artikel 5, 
sub C, van de Leerplichtwet dient jaarlijks de aanvraag opnieuw te worden gedaan. 
 

3.4 Bijzondere vrijstellingen 

Voor kinderen van een kermisexploitant of circusmedewerker geldt een vrijstelling 
voor de maanden maart tot en met oktober, onder de voorwaarden dat deze tijden 
die periode rondreist en het kind meereist. Verder moet de afstand tussen de 
standplaats en de standplaats van de rijdende school groter zijn dan 5 kilometer zijn. 
De vrijstelling eindigt aan het einde van het schooljaar waarin het kind de leeftijd van 
14 jaar bereikt. 

4. Vrijstelling van geregeld schoolbezoek 

4.1 Vrijstelling geregeld schoolbezoek van rechtswege 

Bij deze vrijstellingsgronden wordt geen verlof verleend, maar heeft de leerling 
automatisch verlof: 
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 Als de school of instelling gesloten of het onderwijs geschorst is (bijvoorbeeld bij 
ontruiming van de school); 

 Als het bezoek en aan de school of de instelling verboden is (heeft betrekking op 
individuele leerlingen); 

 Als de leerling bij wijze van tuchtmaatregel geschorst is; 
 Ziekte is een geldige reden voor verzuim maar de ouder is wel verplicht binnen 

twee dagen een ziektemelding door te geven aan de schoolleider, zo mogelijk 
met opgave van de aard van de ziekte. Als de ouder nalaat de afwezigheid 
wegens ziekte aan de schoolleider te melden, dan moet de afwezigheid worden 
aangemerkt als ongeoorloofd verzuim; 

 In verband met plichten voortvloeiend uit godsdienst of levensovertuiging. De 
ouder dient daarvan uiterlijk 2 dagen voorafgaande aan de verhindering de 
schoolleider op de hoogte te stellen. Controle is mogelijk aan de hand van de 
internationale feest- en gedenkdagenkalender (www.ncbnet.nl); 

 

4.2 Vrijstelling geregeld schoolbezoek na vooraf schriftelijk verkregen 
toestemming 

 Vakantie buiten schoolvakanties wegens de specifieke 
aard van het beroep van de ouders; 

 Andere gewichtige omstandigheden 1-10 schooldagen 
per jaar. De schoolleider beslist in deze; 

 Andere gewichtige omstandigheden voor meer dan 10 
dagen per jaar. De schoolleider stuurt de verlofaanvraag 
door naar de leerplichtambtenaar. De 
leerplichtambtenaar neemt een besluit. 

 

4.3 Niet-leerplichtigen tot 23 jaar 

Voortijdig schoolverlaters (18-23 jaar) zonder 
startkwalificatie (mbo-niveau 2-, havo- of vwo diploma). 
Onderwijsinstellingen zijn verplicht jongeren te melden die: 
• Gedurende een aaneengesloten periode van tenminste 

een maand zonder geldige reden het onderwijs niet meer 
hebben gevolgd 

• Uitgeschreven worden bij de onderwijsinstelling 
 
 

Handelwijze 
• Ouders dienen 

schriftelijk verlof aan 
te vragen. 
• De school zal het 

verzoek schriftelijk 
toekennen of 
afwijzen. 

Handelwijze school 
• Gesprek met de 

jongere 
• Via het verzuimloket 

(www.ib-groep.nl) 
melden aan de 
afdeling Leerplicht 
• Via de 

leerplichtambtenaar 
het bijbehorend 
handelingsplan 
opstellen 

http://www.ncbnet.nl/
http://www.ib-groep.nl/
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4.4 Verlofaanvraag in verband met andere gewichtige omstandigheden 

Beoordelingscriteria: Het uitgangspunt is dat deze externe omstandigheden buiten de 
wil van de ouders en/of het kind plaatsvinden. 
 
Omstandigheden die in aanmerking komen voor extra verlof: 
 
 Verhuizing: max. 1 dag; 

 
 Huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad binnen de 

woonplaats: max. 1 dag, buiten de woonplaats: max. 2 dagen; 
 

 
 12,5-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders: max. 

1 dag; 
 

 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders: max. 1 dag; 
 

 
 Ernstige ziekte van bloed- en aanverwanten tot en met de derde graad: periode 

in overleg met de schoolleider; 
 

 Overlijden van bloed- en aanverwanten in de eerste graad: max. 4 dagen; 
 

 
 Overlijden van bloed- en aanverwanten in de tweede graad: max. 2 dagen; 

 
 Overlijden van bloed- en aanverwanten in de derde en vierde graad: max. 1 dag; 

 
 

 
Het verlof dient altijd schriftelijk te worden aangevraagd. 
Zie ook bijlage “verlofaanvraag bijzondere omstandigheden” 
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BIJLAGEN: 
 
1. Meldwijzer schoolverzuim 

 

 

 
VERZUIM MET BERICHT 

Te laat Ziekmelding Schriftelijk aangevraagd verlof 

 

Notatie absentiesysteem 

Zelden Vaak 

Contact 

ouders 

Melding 

leerplicht-

ambtenaar 

Notatie absentiesysteem 

Terecht Twijfel 

Protocol 

ziekteverzuim 

Notatie absentiesysteem 

Toestemming 

wordt 

schriftelijk 

verleend 

Afwijzing 

Melding 

leerplicht-

ambtenaar 
Melding 

leerplicht-

ambtenaar 

 
VERZUIM ZONDER BERICHT 

Contact met ouders 

Notatie absentiesysteem 

Geoorloofd Ongeoorloofd 

Bij meer dan 16 uur in 4 weken: 

Melden bij de leerplichtambtenaar 
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2. Procedure in- en uitschrijvingen 

 
- Het Stella Maris College stuurt een uitschrijfbewijs 

 
- Nieuwe school stuurt een inschrijfbewijs 

 
- Indien de nieuwe school gegevens nodig heeft, bepaalt de teamleider wat 

gekopieerd mag worden om op te sturen. 
 
De procedure voor leerlingen die naar het buitenland vertrekken is hetzelfde. 
 
Hieronder zijn een aantal stroomdiagrammen weergegeven: 
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3. FORMULIER 

 

VERLOFAANVRAAG BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN 

Art. 11 onder g – Leerplichtwet 1969 

 

Aanvrager                                                                 ouder / voogd / verzorger* van 

Naam leerling                                                                 geboortedatum                       . 

Leerling uit klas                                                                 locatie Meerssen / Valkenburg* 

Van het Stella Maris College Meerssen-Valkenburg 

Adres                                                                                                              . 

Postcode                                Woonplaats                                                             . 

Telefoonnummer                                                                                                              . 

Handtekening aanvrager                                                Datum                                    . 

verzoekt de schoolleiding wegens bijzondere omstandigheden, op ommezijde nader genoemd, verlof 

te verlenen aan bovenstaande leerling. 

Het verlof wordt aangevraagd voor de volgende data                                                         . 

Let wel: een verlof voor meer dan tien dagen dient bij de leerplichtambtenaar van de woongemeente 

aangevraagd te worden. 

 

In te vullen door de school: Bovenstaand verzoek wordt WEL / NIET ingewilligd. 

 

Reden van afwijzing: 

                                                                                                                                       . 

                                                                                                                                       . 

                                                                                                                                       . 

                                                                                                                                       . 

 

Namens de schoolleiding, 

 

Handtekening                                                 Meerssen                                     (datum) 
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BEZWAAR: in geval van afwijzing kunt u binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit 

een bezwaarschrift hiertegen indienen bij de schoolleiding van het Stella Maris College, die dit 

vervolgens zal voorleggen aan de bezwarencommissie. Wanneer er sprake is van spoedeisende 

behandeling dan kan tegelijkertijd een verzoek om voorlopige voorziening worden gevraagd bij de 

President van de Arrondissementsrechtbank Maastricht, sector Bestuursrecht, Postbus 1988, 6201 BZ 

Maastricht. 

*S.v.p. omcirkelen wat van toepassing is. 

 

Reden voor aanvraag van het verlof**: 

□ Extra verlof wegens familieomstandigheden, namelijk 

□ Huwelijk 

□ Overlijden 

□ Jubileum (bijv. 25/40/50-jarig huwelijk van ouders/grootouders) 

□ Verhuizing 

□ Gezinsuitbreiding 

□ Andere  

                                                                                                                            . 

                                                                                                                            . 

                                                                                                                            . 

 

□ Extra verlof wegens medische of sociale redenen, te weten 

                                                                                                                                       . 

                                                                                                                            . 

                                                                                                                             

                                                                                                                                  . 

                                                                                                                                  

Indien extra verlof wegens medische noodzaak c.q. sociale redenen wordt gevraagd, dient u een 

verklaring van de arts/specialist c.q. de sociale instantie te overleggen. 

 

□ Extra verlof wegens kennelijke onredelijkheid (bijv. verplichting tot bijwonen van 

een rechtszaak), te weten 

 

                                                                                                                                  . 

                                                                                                                                  . 

                                                                                                                                  . 

Hiervan is sprake wanneer het weigeren van toestemming voor extra verlof tot een kennelijke 

onredelijke situatie zou leiden. 
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BELANGRIJK: 

1. Als een leerling ondanks de weigering van het verlof toch niet op school verschijnt, dan blijft 

uiteraard de wettelijke verplichting van kracht van melding aan de ambtenaar van de 

Leerplichtweg van (vermoedelijk) ongeoorloofd schoolverzuim. 

2. Het toestaan van verlof ontslaat een leerling niet van de verplichtingen conform het 

leerlingenstatuur. 

3. De school is niet verantwoordelijk voor het inhalen van gemiste lessen. 

 

**S.v.p. aankruisen wat van toepassing is. 
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4. FORMULIER 

 

KENNISGEVING VERMOEDELIJK ONGEOORLOOFD SCHOOLVERZUIM 

Artikel 21 van de Leerplichtwet 1969 

 

Aan de burgemeester en wethouders van 

naam woongemeente van de leerling/deelnemer 

1. Gegevens van de 

school/instelling BRIN-nummer 

naam school: 

naam schoolleider/rector: 

adres, postcode en plaats school: 

telefoonnummer: 

contactpersoon 

 

2. Gegevens van de leerling 

naam leerling: voorna(a)m(en): onderwijsnummer: 

adres leerling: postcode: telefoon thuis: 

geboortedatum: nationaliteit: geslacht:   M     V 

 

3. Gegevens van de verantwoordelijke persoon/personen (Indien afwijkend van adres leerling) 

naam 

adres, postcode en plaats: telefoon: 

groep/klas: 

 

4. Verzuimdata: 

augustus: november: februari: mei: 

september: december: maart: juni: 

oktober: januari: april: juli: 

totaal aantal dagen: verzuim duurt voort verzuim is beëindigd op: 

 

5. Doel van deze melding 

ter kennisneming 

verzoekt contact met de leerplichtambtenaar. naam contactpersoon: 

verzoekt onderzoek door de leerplichtambtenaar 

A. Is er contact met hulpverleningsinstanties neen ja, met welke instantie? 

contactpersoon: telefoonnummer: 

B.  

Achtergrondinformatie: (Vervolg op achterzijde) 

 

6. Ondertekening 

datum: 
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5. Modelbrief: voor een consult bij de jeugdarts in verband met 

schoolverzuim wegens ziekte 

 

 

Juiste item aankruisen en indien van toepassing informatie toevoegen: 

 

Naam leerling:  

Geboortedatum:  

Klas: 

Datum gesprek met ouders en/of leerling door school:   

 

Aanvullende informatie van belang voor de arts (een of meerdere opties mogelijk):  

o De leerling is in zorg bij , namelijk … (bijv. schoolmaatschappelijk werk, 

jeugdzorg/GGZ, artsen/specialisten of anders) 

o Er zijn afspraken gemaakt met ouder en leerling, namelijk… (bijv gemiste 

lesstof, hervatting schoolbezoek, gesprek, extra begeleiding) 

o Bekend met ziekte, graag advies over gewenste aanpassingen of re-integratie 

o Veelvuldig bezoek aan de huisarts of specialist 

o Leerling lijkt niet goed in zijn vel te zitten  

o Leerling vindt onvoldoende sociale aansluiting bij de groep of docenten 

o Er zijn zorgen over de leerontwikkeling 

o Er zijn zorgen over de thuissituatie  

o Er is vermoeden van leefstijlproblematiek in relatie tot het ziekteverzuim 

o Anders, namelijk… 

 

 

De inhoud van de aanvullende informatie is wel1 / niet kortgesloten met de ouders. 

 
In verband met de terugkoppeling: 

Naam school: 

Naam / mailadres schoolcontactpersoon: 

 

naam en functie ondertekenaar: handtekening: 

                                            
1 De arts mag de informatie tijdens het gesprek aanhalen 

2 dit formulier inleveren bij de zorgcoördinator deze verstuurd dit naar de schoolarts. 
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6. Modelbrief: Uitnodiging spreekuur leerplichtambtenaar 
 
 
Meerssen, dd mm jjjj 

 

Aan de ouders van 

naam 

adres 

postcode en woonplaats 

 

Betreft: uitnodiging verzuimspreekuur leerplichtambtenaar 

 

Geachte ouders, 

Het Stella Maris College hecht groot belang aan de aanpak van (beginnend) 

schoolverzuim. 

Ook het Openbaar Ministerie vindt de aanpak van (beginnend) schoolverzuim 

belangrijk en noodzakelijk. De school is dan ook verplicht veelvuldig verzuim, maar 

ook regelmatig te laat komen, te melden bij de leerplichtambtenaar. 

 

Helaas heeft naam deze periode al xx uur verzuimd (zie bijlage). 

Ik heb dan ook voor naam op datum een afspraak gemaakt bij de 

leerplichtambtenaar. Hij zal dan het schoolverzuim met haar/hem bespreken.  

Zij wordt verwacht om xx uur in kamer xxx. 

Ik heb er overigens alle vertrouwen in dat naam de rest van het schooljaar op tijd op 

school en in de lessen aanwezig zal zijn. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

naam, 

teamleider  
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7. Modelbrief: Te laat komen 

 

 
 
Meerssen, dd mm jjjj 

 

Aan de ouders van 

naam 

adres 

postcode en woonplaats 

 

Betreft: te laat komen van  voornaam 
 

Geachte ouders, 

U zult het met ons eens zijn dat het voor een goed verloop van het onderwijs 
belangrijk is dat de leerlingen op tijd in de les verschijnen. 
Te laat komen getuigt immers van weinig respect voor docenten en school, stoort de 
les en is eigenlijk een vorm van ongeoorloofd verzuim.  
Wij doen dan ook veel moeite om het te laat komen zo veel mogelijk terug te dringen. 
Mocht een leerling toch regelmatig te laat komen, dan is de school verplicht dit te 
melden bij de leerplichtambtenaar. 
 
Helaas moet ik u ervan op de hoogte stellen dat naam deze schoolperiode xxx keer 
te laat is gekomen. 
Bij een volgende keer zullen wij de leerplichtambtenaar op de hoogte moeten stellen. 
 
Ik heb er echter alle vertrouwen in dat deze maatregel niet nodig zal blijken te zijn en 

dat naam de rest van het schooljaar op tijd op school en in de lessen aanwezig zal 

zijn. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

naam, 

teamleider  
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8. Modelbrief: Interne/externe schorsingen 

 

 
Meerssen, dd mm jjjj 

 

Aan de ouders van 

naam 

adres 

postcode en woonplaats 

 

Betreft: schorsing  voornaam leerling 

 

Geachte ouders, 

Zoals werd  afgesproken in het gesprek dat ik hedenmorgen in aanwezigheid van 
naam teamleider voerde met u en uw dochter/zoon naam leerling, bevestig ik 
hiermee schriftelijk dat uw dochter/zoon naam leerling extern geschorst wordt van 
datum t/m datum. 
 
De reden van de schorsing is xxx. 
 
In ons gesprek is verder afgesproken dat xxx. 
 
Met naam leerling is afgesproken dat xxx. 
 
Op datum om 08.30 uur meldt naam leerling zich bij mij voor een afrondend gesprek 
hierover.  
 
Indien naam nogmaals xxx, zal de school een verwijderingsprocedure starten. 
 
Ik dank u voor de oprechtheid en betrokkenheid waarmee u het gesprek met mij en 
naam teamleider gevoerd heb.  
Aan naam leerling wil ik zeggen dat ik oprecht geloof dat zij/hij spijt heeft van wat 
zij/hij gedaan heeft en dat ik erop vertrouw dat naam haar/zijn schoolloopbaan aan 
het Stella Maris College op een goede manier kan afsluiten. 
 

Met vriendelijke groet, 
 
……………………………….., sectordirecteur HAVO-VWO Stella Maris College,  
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9. Maken van een verzuimoverzicht per leerling uit Magister 

 
 Kies teamleider 

 
 Mijn leerlingen 

 
 Schrijf achternaam en -> Zoeken 

 
 Klik op de naam van de leerling 

 
 Kies absentie 

 
 Van: <datum invullen> 

 
 Klik lijst uit (zoeker met grote kruis) 

 
 Exporteer naar printer 

(naam van de gewenste printer kiezen) 
 

 Dan opslaan als 
Of printen (icoon) 

 
 

 

10. Adressen 

 

Verzuimloket Kempkersberg 6 

9722 TB  Groningen 

T 050 599 90 00 

E verzuim@ocwduo.nl 

 

Bureau VSV Maastricht en Mergelland Randwycksingel 22, Maastricht 

 

Postbus 4902 

6202 TC Maastricht 

T 043 350 54 49 

F 043 350 46 99 

E leerplichtvsv@maastricht.nl 

 

De RMC-coördinator heeft als taak, na een verzuimmelding, eerst een onderzoek in te stellen en de 

ouders en de jongere te bewegen alsnog hun verplichtingen na te komen. Als dit niet tot resultaat 

leidt, stelt een leerplichtambtenaar een proces-verbaal op en stuurt dit naar de officier van justitie. 

De leerplichtambtenaar heeft ook de bevoegdheid om een proces-verbaal op te stellen tegen het 

hoofd van de school als deze het verzuim niet meldt. 

mailto:verzuim@ocwduo.nl
mailto:leerplichtvsv@maastricht.nl

