
 

 

 

 

 

 

 

Verzuimprotocol Petrus Canisius. 
 
Leerplicht heeft de regels rondom het schoolverzuim de afgelopen jaren behoorlijk aangescherpt. 
Voorheen werd de verantwoordelijkheid vooral neergelegd bij de directies van scholen. Vanaf 1 
januari 2012 ligt het toezicht op de verzuimregistratie bij de onderwijsinspectie. De gemeente ziet 
toe op naleving van de leerplichtwet. 
In Nijmegen houdt de leerplichtambtenaar een schooldossier bij. Aan het schooldossier is een 
signaleringskader gekoppeld. Afhankelijk van de bevindingen wordt een school gecategoriseerd als 
“alles op orde”, “redelijk op orde”, “niet op orde”. 
 
 
Er zijn duidelijke kaders voor: (zie: bijlage afspraken over de melding van verzuim.) 

 Toekennen van verlof (kan alleen verleend worden door directeur of leerplichtambtenaar) 

 Melden van verzuim 
 
Wat is het protocol op Petrus Canisius? 
 
1. Absentielijsten worden dagelijks bijgehouden door leerkrachten in Parnassys 
 
Wat moeten leerkrachten doen? 

 Als ze niets vernomen hebben van een leerling die afwezig is even navragen bij de conciërge 
of leerling afgemeld is, vóór 9.00 uur. 

 Aan conciërge doorgeven dat contact opgenomen moet worden met thuis wanneer om 9.00 
uur nog niets vernomen is van een afwezige leerling. 

 Als conciërge er niet is wordt dit gevraagd aan de internbegeleider of directeur. 

 Intern begeleider of directeur neemt contact op en koppelt terug naar de leerkracht wat de 
reden van afwezigheid is. 

 
Wat doet conciërge? 

 Conciërge noteert in koffiekamer op het formulier voor afmeldingen, de leerlingen, die 
afgemeld zijn en wat de reden van absentie is. De leerkracht registreert dit in parnassys 

 Conciërge neemt contact op met thuis op verzoek van de leerkracht. Conciërge koppelt dit 
terug aan de leerkracht. Leerkracht registreert in parnassys. 

 
Wat doen de bouwcoördinatoren en de directeur? 

 Wanneer verlof toegekend wordt, geeft de directeur dit door aan desbetreffende 
leerkrachten zodat zij de juiste codering gebruiken voor absentie van leerling. Leerkracht 
registreert dit in parnassys. 

 Aanvragen voor verlof en de schriftelijke reactie als verlof toegekend wordt, worden 
verzameld in een klapper. 

 
2.Wanneer nodig kan een absentielijst van een leerling uitgedraaid worden. Voor intern begeleider 
en directeur is op ieder gewenst moment inzicht te verkrijgen wat betreft absentie, via parnassys. 
 



3. Wanneer leerkracht ziet dat een leerling regelmatig ongeoorloofd verzuim heeft zoals; veel 
ziekmeldingen, 4x in 12 weken of 6x in een schooljaar), vaak te laat (3x in een maand), of hebben 
ongeoorloofd verzuimd (meer verlof dan is toegekend of rondom vakanties ziek gemeld), dan gaat de 
leerkracht in gesprek met ouders.  
Aan de hand van regelmatig verzuim kan de leerkracht de volgende stappen zetten: 

 De leerkracht gaat in gesprek met ouders. 

 De leerkracht meldt bij de intern begeleider dat er sprake is van veelvuldig ziekteverzuim/ bij 
de bouwcoördinator dat er sprake is van veelvuldig te laat komen. 

 
 4.Wanneer dit door leerkracht besproken is met ouders en er geen verbetering optreedt dan vindt 
er bij ongeoorloofd verzuim of regelmatig te laat komen een gesprek plaats tussen bouwcoördinator 
en ouders. Als er sprake is van geen verandering bij regelmatig ziekteverzuim dan wordt er door de 
leerkracht in overleg met de intern begeleider een consult met de schoolarts aangevraagd. 
 
5. Luxe verzuim is verzuim dat aansluitend voor of na een vakantie plaatsvindt. 
Alle kinderen in Nederland hebben recht op onderwijs. Leerplichtige kinderen mogen daarom buiten 
de schoolvakanties nooit zomaar wegblijven van school. Toch gebeurt het nog regelmatig dat 
ouder(s)/verzorger(s) kinderen van school houden om bijvoorbeeld eerder op vakantie te gaan. Dit 
noemen we luxe verzuim.  
Vóór 9.30 uur inventariseert conciërge welke leerlingen afwezig zijn. Afgemelde leerlingen en 
leerlingen waar niets van vernomen is worden gemeld bij leerplicht, voor 9.30 uur via mail, door de 
directeur of conciërge. Gaat u met uw kind zonder toestemming (deels) buiten de schoolvakanties op 
vakantie, dan kan de leerplichtambtenaar direct een proces-verbaal op maken. Wij geven door aan 
leerplicht: de naam van het kind, telefoonnummer, geboortedatum en in welke groep het kind zit. 
 
 
Bijlagen: 

1. Melding verzuim aan leerplicht 
2. Stappenplan BS Petrus Canisius voor individuele leerling met ziekteverzuim 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bijlage 1 
 

Melding verzuim aan leerplicht       
 
In de Leerplichtwet staat vermeld dat ongeoorloofd verzuim dient te worden gemeld, en de wettelijk 
vastgestelde regels daarvoor. Ongeoorloofd verzuim dient onmiddellijk via het Verzuimloket van DUO 
bij de leerplichtambtenaar gemeld te worden wanneer een leerling zonder geldige reden les- of 
praktijktijd heeft verzuimd en dit verzuim gedurende een periode van vier opeenvolgende lesweken in 
totaal zestien klokuren les- of praktijktijd bedraagt. Nota bene: Dit is een uiterlijke termijn. Melden bij 
minder verzuim mag en kan altijd en is wenselijk als er sprake is van signaal verzuim of als er sprake 
is van recidive 
 

Verzuim:  Registreren:  Actie: 
Ongeoorloofd 
verzuim 
 
 

 begin en einddatum 
van het verzuim; 

 betreft het dagdelen 
of hele dagen; 

 reden onbekend of 
niet legitiem; 

 reden achteraf 
gemeld; 

 toelichting op het 
verzuim.  

 overzicht gewenste  
en een toelichting 
daarop. 

 overzicht van de 
ondernomen acties en 
het resultaat van 
ondernomen acties. 

 
N.B. Dit geldt bij alle 
onderstaande items. 
 
 

Melden bij het verzuimloket van DUO: 
 Ongeoorloofde afwezigheid van 16 uren les- of 

praktijktijd in een periode van vier aaneengesloten 
weken (vakanties tellen niet mee als lesweek) (NB 
te laat komen telt mee in deze 16 uur als 1 uur 
verzuim per keer te laat komen).  

 Een periode van vier opeenvolgende lesweken is 
een periode van vier weken die begint te tellen 
vanaf het eerste moment van ongeoorloofde 
afwezigheid van een leerling, op welke dag dan ook.  

 Als er 16 (losse) les/klokuren ongeoorloofd verzuim 
zijn in 4 weken, dan moet de school dit melden 
(binnen 5 werkdagen na het overschrijden van de 
grens van 16 uur).  

 Na het overschrijden van de 16 uur begint een 
nieuwe periode van 4 weken. Na de eerste 16 uur 
ongeoorloofde afwezigheid dient een 
vervolgmelding gedaan te worden zodra er binnen 
een periode van vier weken wederom 16 uur 
ongeoorloofd verzuim is opgebouwd. De school 
dient te melden, ongeacht of er een actie vanuit 
school of leerplichtambtenaar loopt.  

 Als een leerling na de eerste melding helemaal niet 
meer op school verschijnt, en als gevolg daarvan 
meerdere keren per week een overschrijding van 16 
uur en dus melding aan de orde zou zijn, kan 
worden volstaan met een wekelijkse vervolgmelding 
in plaats van na iedere 16 uur afwezigheid opnieuw 
te melden. 

 Als de leerling na vier weken afwezigheid nog 
steeds afwezig blijft kan er een melding van 
langdurig relatief verzuim worden gedaan. Er hoeft 
dan niet meer wekelijks te worden gemeld. Zodra de 
leerling weer aanwezig is, sluit de school deze 
langdurig relatief verzuim melding af.  

 bij oplopend verzuim waarbij de wettelijke termijn 
van 16 uur in een periode wellicht (net) niet gehaald 
wordt. Richtlijn is melden bij 16 uur verzuim in een 
schooljaar. 

 (signaal)verzuim gerelateerd aan (vermoedelijke) 
achterliggende problematiek. Hiervan is sprake als 
het verzuim een signaal is voor problemen als: 
- leerproblemen, 
- sociaal-emotionele problemen, 

- (ernstige) gedragsproblemen, 
gezondheidsproblemen (fysiek en/of 
psychisch/psychiatrisch, 

- (problematische) thuissituatie. 
 

NB: Scholen kunnen eerder tot melding overgaan als zij 



vermoeden dat door de school getroffen maatregelen 
onvoldoende effect hebben. Verder geldt voor recidivisten 
het verzoek om wanneer het verzuimgedrag opnieuw 
ontstaat, zsm te melden.  
Er geldt ook géén minimum aantal uur verzuim voor melding 
van  verzuim. Bijvoorbeeld  signaalverzuim mag eveneens 
ten alle tijden gemeld worden, bij voorkeur zo snel mogelijk 
nadat het zich openbaart.  
 

Te laat komen: 
reden onbekend of 
niet legitiem.  
 
 

Ongeoorloofd verzuim  
1x te laat komen telt als 1 
uur verzuim.  

Melden bij maximaal 10x te laat komen in een schooljaar. 
Indien er sprake is van achterliggende problematiek, recidive 
of andere afspraken kan altijd eerder dan bij 10x gemeld 
worden.  
Nota bene: indien een leerling 12 weken niet meer te laat is 
gekomen, dan begint de telling opnieuw. 
 

Luxe verzuim: Vrije 
dag(en)/ extra 
vakantieverlof 
zonder 
toestemming 
directeur of 
leerplichtambt.  

Ongeoorloofd verzuim Melden bij leerplicht. 

Bezoek (huis)-arts, 
specialist, e.d. niet 
conform geldende 
afspraken gemeld.  

Ongeoorloofd verzuim Neem indien nodig/wenselijk contact op met de 
leerplichtambtenaar. 
 

Ziekte niet gemeld 
conform geldende 
afspraken:  

 niet tijdig gemeld; 
 niet gemeld door 

ouder/verzorger  

Ongeoorloofd verzuim Neem indien nodig/wenselijk contact op met de 
leerplichtambtenaar.  
 
 
 
 

Schorsing 

(maximaal 5 
schooldagen) 

Schorsing 
 

Kopie van de brief toezenden aan de leerplichtambtenaar. 

Ziekte gemeld 
conform geldende 
afspraken:  
binnen 2 dagen 
met opgave van 
reden voor 9 uur ´s 
morgens 
(telefonisch) 
gemeld door 
ouder/verzorger 

Ziekte 

 
Bij ziekmelding:  
 Bij ziekmelding neemt school contact op met de ouders. 

Met ouders worden afspraken gemaakt over terugkeer 
naar school, onderhouden van contact en over de 
mogelijkheid en behoefte thuis werk te verrichten. 

 

Langdurig en 
frequent 
ziekteverzuim.  

(Meer dan 7 
schooldagen of 4e 
ziekmelding in 12 
weken of de 6e 
ziekmelding in een 
schooljaar) 

Ziekte  Bij elke 4e ziekmelding in 12 schoolweken, bij elke 6e 
ziekmelding in een schooljaar, of vanaf de 7e schooldag 
aaneengesloten ziekgemeld) vindt er op school een 
verzuimgesprek plaats met leerling en ouders. Afspraken 
worden door de school gemonitord. Nota bene: als er 
zorgen zijn of als er sprake is van recidive verzuim dan 
kan er altijd eerder dan genoemde criteria een gesprek 
plaatsvinden. 

 N.a.v. dit gesprek kan de school de leerling en ouders 
doorverwijzen naar de jeugdarts voor een advies aan 
leerling, ouders en school over geestelijke en lichamelijke 
gezondheidsproblemen en het volgen van onderwijs. 

 Een school voor primair onderwijs stelt op basis van een 
advies van de jeugdarts over de mogelijkheid tot 
deelname aan het lesrooster, een huiswerk- en/of 
inhaalplan op en adviseert indien nodig over alternatieve 
onderwijsmogelijkheden. 

 School monitort het ziekteverzuim, en monitort samen met 
de jeugdarts de uitvoer van het ‘plan van aanpak’. Bij het 
speciaal onderwijs monitort de school, samen met de 
jeugdarts het ingroeiplan dat gericht is op terugkeer maar 



(volledig) onderwijs. 
 Als bovenstaand traject vastloopt of onvoldoende heeft 

opgeleverd dan doet de school een melding via DUO bij 
leerplicht. 

 
Bezoek (huis)arts, 
specialist en 
dergelijke conform 
geldende afspraken 
gemeld.  

Geoorloofd verzuim  
 

Registratie in de leerlingenadministratie. 

Vrijstelling i.v.m. 
gewichtige 
omstandigheden  

Geoorloofd verzuim 
 

Neem indien nodig contact op met de leerplichtambtenaar. 
Nota bene: tot en met 10 schooldagen ligt het besluit 
hierover bij de directeur eventueel in samenspraak met de 
leerplichtambtenaar (conform de criteria in de leerplichtwet). 
Extra verlof voor vakantie of voor het oplossen van 
praktische problemen van ouders valt niet onder gewichtige 
omstandigheden.  
Registratie in de leerlingenadministratie. 
 

Vakantieverlof 

i.v.m. de specifieke 
aard van het 
beroep van één 
van de ouders/ 
verzorgers. 

Geoorloofd verzuim 

 
Neem indien nodig contact op met de leerplichtambtenaar.  
Registratie in de leerlingenadministratie. 
Nb. Maximaal 10 dagen per schooljaar, niet toegestaan in de 
eerste twee weken van het schooljaar. 
 

Verlofaanvraag 
voor meer dan 10 
dagen. 

 Ouders/verzorgers doorsturen naar de leerplichtambtenaar. 
De leerplichtambtenaar kent het verlof al dan niet toe. 

In- en 
uitschrijvingen 

In- of uitschrijving  
 

Binnen 7 dagen melden via BRON van DUO. 

 



Bijlage 2:  

 

 


