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Algemene afspraken: 

- De mentor checkt wekelijks het verzuim van zijn/haar leerlingen en spreekt de leerling hierop 
aan. 

- De mentor neemt bij verzuim contact op met ouders/verzorgers en attendeert 
ouders/verzorgers op het feit dat bij onwettig verzuim de leerling wordt aangemeld bij 
leerplicht of bij de GGD wanneer er sprake is van ziekteverzuim. 

- De mentor noteert acties zoals het gesprek met de leerling, de sancties en het (telefonisch) 
contact met ouders/verzorgers in magister. 

- De mentor noteert de acties zoals het melden bij GGD en de inzet van ondersteuning in 
magister.  

- De verzuimcoördinator noteert de acties zoals het melden bij leerplicht en het sturen van de 
brief in magister. 

 
We onderscheiden drie soorten verzuim.  

 Relatief verzuim 
 Ziekteverzuim 
 Te laat komen 

 
Combinaties vallen onder signaal verzuim. Zie tabel relatief verzuim. 

 

Relatief 
verzuim 

Actie mentor Actie verzuim 
coördinator 

Actie leerplicht Sanctie 

Wettelijk 
verzuim: Bij 
verzuim van 16 
uur van de 
lestijd 
gedurende een 
periode van 4 
weken.   

Gaat in gesprek met 
leerling Neemt 
contact op met 
ouders/verzorgers 
Regelt inhaaluren 
incl. werk voor deze 
uren. 

Meldt de leerling aan 
bij leerplicht. Stuurt 
een brief naar huis. 
 

Geeft een formele 
waarschuwing en/of 
een verwijzing naar 
zorg. Bij herhaaldelijk 
verzuim maakt 
leerplicht eventueel 
een proces verbaal 
(HALT PV of volledig 
PV) op. 

Verzuimde uren dubbel 
inhalen bij de verzuim 
coördinator. 

Signaal verzuim: 
te laat komen, 
ziekte en elk 
verzuim 
gerelateerd aan 
(vermoedelijk) 
achterliggende 
problematiek. 

Gaat in gesprek met 
leerling en belt 
ouders/verzorgers.  
Regelt inhaaluren 
incl. werk voor deze 
uren. 
Bij vermoeden van 
achterliggende 
problematiek en bij 
ziekteverzuim de 
teamleider 
inschakelen. 

Meldt de leerling aan 
bij leerplicht. Stuurt 
een brief naar huis. 
 
 

Geeft een verwijzing 
naar zorg of een 
formele 
waarschuwing of 
maakt eventueel een 
proces verbaal (HALT 
PV of volledig PV) op. 
 

Verzuimde uren dubbel 
inhalen bij de verzuim 
coördinator. 

Luxe verzuim: 
vrije dagen 
zonder 
toestemming 
van de 
teamleider 

Gaat in gesprek met 
leerling en belt 
ouders/verzorgers.  
Regelt inhaaluren 
incl. werk voor deze 
uren. 
Bij vermoeden van 
achterliggende 
problematiek en bij 
ziekteverzuim de 
teamleider 
inschakelen. 

Meldt de leerling aan 
bij leerplicht. Stuurt 
een brief naar huis. 

Bij 1 dag: schriftelijke 
waarschuwing. 
Bij >1 dag: 
leerplichtambtenaar 
maakt mogelijk een 
proces verbaal op.  
Bij recidive wordt een 
proces verbaal 
opgemaakt. 

Verzuimde uren dubbel 
inhalen bij de verzuim 
coördinator. 
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Ziekteverzuim Actie mentor Actie teamleider Actie GGD 
arts 

Na 3 dagen Belt naar huis en 
toont interesse 

  

Na 5 dagen Belt opnieuw naar 
huis. Bij vermoeden 
van achterliggende 
problematiek en bij 
ziekteverzuim de 
teamleider 
inschakelen. 

Doet een GGD melding 
in samenwerking met 
de mentor. 
Zet ondersteuning in 
op school indien nodig. 

Roept de 
leerling op en 
geeft een 
advies en/of 
verwijst door. 

5 incidentele 
ziekte dagen in 
een maand 

Belt naar huis. 
Bij vermoeden van 
achterliggende 
problematiek en bij 
ziekteverzuim de 
teamleider 
inschakelen. 

Doet een GGD melding  
Zet ondersteuning in 
op school indien nodig. 

Roept de 
leerling op en 
geeft een 
advies en/of 
verwijst door. 

 
 

Te laat Actie mentor Actie verzuim 
coördinator 

Actie 
leerplicht 

Sanctie 

3x Gaat in gesprek met 
leerling  

Noteert momenten 8 
uur melden in magister 

  8.00 uur melden bij de 
verzuimcoördinator 

6x Gaat in gesprek met 
leerling en belt 
ouders/verzorgers. 
Zorgt voor werk 
tijdens vierkant 
rooster 

Stuurt brief naar huis  3 dagen vierkant bij de 
verzuimcoördinator op 
aangeven van de mentor 

9x Gaat in gesprek met 
leerling en belt 
ouders/verzorgers. 
Zorgt voor werk 
tijdens vierkant 
rooster 

Stuurt brief naar huis Roept leerling 
op voor een 
gesprek. Bij 
voorkeur op 
school samen 
met mentor en 
teamleider. 

5 dagen vierkant bij de 
verzuimcoördinator 

12x Gaat in gesprek met 
leerling en belt 
ouders. Zorgt voor 
werk tijdens vierkant 
rooster 

Stuurt brief naar huis Roept leerling 
op voor een 
gesprek. Bij 
voorkeur op 
school samen 
met mentor en 
teamleider 
Roept leerling 
op 

In overleg met leerplicht 
Mogelijk inzet externe zorg/ 
melding Halt 

 
 
 
 
 
 
 
 
THS augustus 2020 
Bron: verzuimkaart leerplicht en Integrale aanpak ziekteverzuim GGD Utrecht 
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