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Inleiding 
 

Met een goede opleiding en een diploma op zak sta je sterker in de maatschappij. In Nederland is er 

daarom niet alleen een recht op onderwijs, maar ook een wettelijke plicht om onderwijs te volgen. 

Volgens de Leerplichtwet zijn leerplichtige en kwalificatie plichtige studenten verplicht om de school te 

bezoeken. Ongeoorloofd verzuim kan de loopbaan van een student ernstig belemmeren en de kans op 

het behalen van een startkwalificatie verminderen. Zowel de student, de ouders, de school en de 

leerplichtambtenaar hebben hierbij een verantwoordelijkheid. 

 

Ten aanzien van aan- en afwezigheid op school geldt dit Verzuimprotocol voor studenten van de Leidse 

instrumentmakers School (LiS). Overal waar in dit protocol over ‘hij’ wordt gesproken, wordt ook ‘zij’ 

bedoeld. Als een student minderjarig is dan wordt in dit protocol steeds waar ‘student’ staat ook ‘of zijn 

ouder(s)/verzorger(s)’ bedoeld. 
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Hoofdstuk 1 - Wet- en regelgeving 
 

1.1 - Leerplicht 

In Nederland zijn alle kinderen tussen 5 en 16 jaar leerplichtig. Dit geldt ook voor kinderen met een 

andere nationaliteit en nieuwkomers. Soms is vrijstelling van de leerplicht mogelijk. Kinderen die 

leerplichtig zijn moeten uiterlijk de eerste dag van de nieuwe maand nadat zij 5 jaar zijn geworden naar 

school. 

 

De leerplicht duurt tot en met het einde van het schooljaar. Een kind dat gedurende het schooljaar 16 

jaar is geworden, moet het schooljaar dus nog wel afmaken. Een schooljaar loopt van 1 augustus tot en 

met 31 juli. 

 

1.2 - Kwalificatieplicht 

Sinds 1 augustus 2007 geldt de kwalificatieplicht. Dit houdt in dat jongeren die na hun 16e nog geen 

startkwalificatie hebben tot hun 18e onderwijs moeten volgen en ingeschreven staan op school.  

Een startkwalificatie is (minimaal) een havodiploma, vwo-diploma, mbo-diploma op niveau 2 of hoger. 

De kwalificatieplicht is bedoeld om schooluitval tegen te gaan en kansen op de arbeidsmarkt te 

vergroten. 

 

Voor meer informatie over de leerplicht en kwalificatieplicht verwijzen wij je naar de website van de 

Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl).  

 

1.3 - 18- tot 23-jarigen zonder startkwalificatie 

Om voortijdig schoolverlaters een betere uitgangspositie in de maatschappij te geven, heeft het 

ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) in 1994 de Regionale Meld- en 

Coördinatiepunten (RMC’s) ingesteld. In 2001 is de regeling verder uitgewerkt in de RMC-wetgeving. 

Nederland is daartoe verdeeld in 39 RMC-regio’s. Het RMC richt zich op 18- tot 23-jarigen zonder 

startkwalificatie. Een RMC-functionaris kan een voortijdig schoolverlater helpen om een opleiding of een 

(leerwerk)baan te vinden. 

 

Kerntaken van een RMC zijn: 

 Een sluitende melding en registratie, doorverwijzing en herplaatsing van vroegtijdige 

schoolverlaters; 

 Het bevorderen van een goede samenwerking tussen alle partijen in de regio die te maken 

hebben met jongeren tot 23 jaar; 

 Het realiseren van een sluitende aanpak met een zo goed mogelijk traject op maat voor de 

jongere die extra zorg nodig heeft. 

http://www.rijksoverheid.nl/
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Hoofdstuk 2 - Verzuim en registratie 
 

2.1 - Verzuim 
Er is sprake van verzuim indien de student niet conform de jaarplanning en het rooster op school 

aanwezig is of als hij wel op school is, maar niet aanwezig bij de onderwijsactiviteit(en) waar hij behoort 

te zijn. Er wordt hierbij een onderscheid gemaakt tussen geoorloofd en ongeoorloofd verzuim. 

 

2.1.1 - Geoorloofd verzuim 
Soms is er een reden waarom studenten (tijdelijk) niet naar school kunnen / hoeven. Er is dan geen 

sprake van schoolverzuim of spijbelen. Onder geoorloofd verzuim valt: 

 Verzuim op basis van een ziekmelding; 

 Verzuim op basis van schorsing; 

 Verzuim op basis van aangevraagd verlof met toestemming van de loopbaanbegeleider voor 

bijvoorbeeld een religieuze feestdag, huwelijk, doktersbezoek of begrafenis. 

 

2.1.2 - Aanvragen geoorloofd verzuim 
Bij Studentzaken kunnen studenten een formulier verkrijgen waarmee geoorloofd verlof aangevraagd 

kan worden. De student dient dit zo spoedig mogelijk, uiterlijk twee werkdagen van tevoren, compleet 

ingevuld en ondertekend in te leveren bij de Studentzaken. Hierbij is een handtekening van de 

loopbaanbegeleider één van de vereisten! 

 

Geoorloofd verlof kan aangevraagd worden voor zaken als: 

 Medisch verlof (bezoek aan huisarts, specialist, tandarts enzovoorts) voor zover dit niet buiten 

schooltijd mogelijk is; 

 Bijzonder verlof ((familie)gebeurtenissen als huwelijk, begrafenis, jubileum, religieuze feestdag); 

 Overig verlof voor activiteiten die redelijkerwijs niet buiten schooltijd kunnen worden gepland 

(ter beoordeling van de loopbaanbegeleider). 

 

2.1.3 - Ziek- en betermelden 
In geval van ziekte meldt de student dit vóór aanvang van de voor hem ingeplande onderwijsactiviteit 

(in de regel voor 8.00 uur) per e-mail via absentie@lis.nl (of eventueel telefonisch via het centrale 

telefoonnummer, 071-5681168). Dit geldt ook voor de betermelding. 

Indien de student zich tijdens een onderwijsactiviteit moet afmelden wegens ziekte doet hij dit bij de 

betreffende docent en Studentzaken. 

 

Bij langdurig ziekteverzuim (langer dan twee weken) kan de wettelijk vereiste onderwijstijd in het 

gedrang komen. In dat geval dient de student een verklaring ‘Medische omstandigheid’ te overleggen. 

mailto:absentie@lis.nl
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Deze verklaring wordt door Studentzaken na twee weken ziekteverzuim naar de student gestuurd met 

het verzoek om uiterlijk in de vierde week van afwezigheid de ondertekende verklaring te retourneren 

(tenzij er tussentijds sprake is van een hersteld melding). Als de verklaring niet tijdig is ingeleverd wordt 

het ziekteverzuim omgezet naar ongeoorloofd verzuim en gemeld aan DUO. 

2.2 - Ongeoorloofd verzuim 
Een student is ongeoorloofd afwezig indien hij afwezig is bij onderwijsactiviteiten zonder dat er sprake is 

van een ziekmelding of vooraf aangevraagd geoorloofd verlof. In de volksmond wordt dit ook wel 

spijbelen genoemd. Onder ongeoorloofd verzuim verstaat de LiS: 

 Te laat komen: indien de student te laat komt bij de onderwijsactiviteit bepaalt de docent op 

onderwijskundige gronden of de student al dan niet wordt toegelaten tot de les. In het geval dat 

de docent besluit om de student niet meer toe te laten meldt hij de student voor de gehele 

onderwijsactiviteit ‘ongeoorloofd afwezig’. Beslist de docent de student wel toe te laten, dan 

krijgt de student een ‘te laat’-melding voor de tijd dat hij afwezig was bij de onderwijsactiviteit. 

 Verstoren van de onderwijsactiviteit: een student kan door de docent uit de onderwijsactiviteit 

worden gestuurd indien hij deze ernstig verstoort. De docent meldt de student in dat geval 

‘ongeoorloofd afwezig’. 

 Luxe verzuim: hieronder wordt het verlof verstaan dat buiten de vastgestelde studentvakanties 

valt. Luxe verzuim is ongeoorloofd. Het bevoegd gezag kan bij hoge uitzondering en onder 

bepaalde voorwaarden éénmaal per studiejaar toestemming verlenen voor extra vakantieverlof 

van maximaal 10 schooldagen. Dit extra verlof dient minimaal 8 weken van tevoren schriftelijk 

te zijn aangevraagd via absentie@lis.nl. De absentiebeheerder draagt zorg voor het doorzetten 

van de aanvraag van het luxe verzuim naar het bevoegd gezag. 

 

2.3 - Registratie 
Zowel de aan- als afwezigheid van de student wordt geregistreerd in Trajectplanner, het 

studentvolgsysteem van de LiS. In geval van verzuim wordt er gewerkt met de volgende 

verzuimcategorieën: 

 Aanwezig 

 Te laat 

 Verwijderd 

 Ongeoorloofd afwezig 

 Geoorloofd afwezig 

 

Als je zonder bericht niet op school komt neemt Studentzaken dezelfde dag contact met jou en/of je 

ouder(s)/verzorger(s) op. Zorg ervoor dat Studentzaken een recent telefoonnummer en/of emailadres 

van jou en/of zijn ouder(s)/verzorger(s) heeft, waarmee de school contact kan opnemen. 

 

  

https://rbl-hollandrijnland.nl/extra-verlof/
mailto:absentie@lis.nl
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Hoofdstuk 3 - Gevolgen ongeoorloofd verzuim 
 

3.1 - Melding ongeoorloofd verzuim 
Kortdurend verzuim dient door scholen zelf te worden aangepakt. Wanneer een student een periode 

van 4 weken meer dan 16 uur zonder geldige reden afwezig is, dient de school dit te melden. 

Conform de wettelijke kaders meldt de LiS dit ongeoorloofd verzuim bij het Digitaal Verzuimloket van de 

Dienst Uitvoering Onderwijs, ook wel DUO. Dit geldt voor zowel studenten die leer- en kwalificatie 

plichtig zijn (18-) als voor studenten in de categorie 18 tot 23 jaar zonder startkwalificatie. Dit is conform 

het VSV-convenant (Vroegtijdig Schoolverlaten). 

 

De DUO zorgt ervoor dat iedere melding onmiddellijk bij de juiste gemeente terechtkomt. In het geval 

de student nog leerplichtig is, dan kan de leerplichtambtenaar in actie komen. Is de student niet langer 

leerplichtig, maar nog niet gekwalificeerd voor de arbeidsmarkt, dan wordt de melding doorgegeven aan 

de functionaris van het RMC, die de student aan een trajectbegeleider kan koppelen. 

In het geval de student in het bezit is van een startkwalificatie en niet meer leerplichtig is, kan de school 

de gegevens wel raadplegen maar geen nieuwe verzuimmeldingen doen. Bij leerplichtige studenten met 

een startkwalificatie kan de school het verzuim wel melden. Verzuim boven de 23 jaar wordt niet 

geregistreerd. 

 

 

3.2 - Mogelijke sancties 
Nadat ongeoorloofd verzuim is gemeld bij het Digitaal Verzuimloket kunnen er verschillende sancties 

worden opgelegd. Dit kan per student verschillen. Voor meer informatie over de mogelijke sancties 

verwijzen wij je naar de website van het Nederlands Jeugdinstituut (NJI). 

 

Voorts kan het bevoegd gezag, indien er sprake is van voortdurend ongeoorloofd verzuim (vijf weken 

verzuim zonder geldige reden) en er geen verbetering zichtbaar is, in overleg met de 

loopbaanbegeleider, besluiten om de student uit de opleiding te verwijderen. Bij een minderjarige 

student gaat daar een gesprek met ouder(s)/verzorger(s) en leerplichtambtenaar aan vooraf. 

 

  

https://duo.nl/particulier/
http://nji.nl/Voortijdig-schoolverlaten-en-verzuim-Beleid-Wet--en-regelgeving
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Hoofdstuk 4 - Preventie 
 

Op de LiS wordt éénmaal per maand het verzuim van de student besproken in een gesprek tussen de 

loopbaanbegeleider en de student. 

Indien de student driemaal in één onderwijsperiode te laat is gekomen of uit een onderwijsactiviteit is 

verwijderd, dan spreekt de loopbaanbegeleider met de student een terugkommaatregel af. 

Voorbeelden van een terugkommaatregel zijn: 

 Het inhalen van de onderwijsactiviteiten. 

 Het meermalen eerder melden op school. 

 

Daarnaast onderzoekt de loopbaanbegeleider samen met de student wat de oorzaak is van het verzuim, 

met als doel preventieve maatregelen in gang te zetten. 

 

Bij motivatieproblemen bespreekt de loopbaanbegeleider de mogelijkheden dit te verbeteren, onder 

meer door middel van bemiddeling bij de stagekeuze en door hulp te bieden bij studieachterstand of om 

– in het uiterste geval – te bemiddelen bij overstap naar een voor de student beter geschikt 

opleidingstraject. Bij problemen van persoonlijke aard kan de loopbaanbegeleider de student verwijzen 

naar de zorgcoördinator en/of vertrouwenspersoon van de LiS. 


