
Definities schoolverzuim   
 

Schoolverzuim: Een leer- of kwalificatieplichtige jongere is niet op school aanwezig op momenten dat hij aanwezig moet zijn (Sleeuwen & Heyne, 2020)  
 
Ongeoorloofd verzuim  
School heeft geen toestemming gegeven voor het 
verzuim of er is geen geldige reden voor het verzuim. 
Er zijn kaders opgesteld voor het melden van wettelijk 
verzuim bij DUO (Rijksoverheid, z.d.).   

Geoorloofd verzuim 
School heeft toestemming voor het verzuim gegeven 
of er is een geldige reden voor het verzuim. 
Door wetgeving (Leerplichtwet, 1969) is bepaald in 
welke gevallen een leerling vrijgesteld is van de 
plicht om naar school te gaan (Rijksoverheid, z.d.). 

Problematisch verzuim 
De afwezigheid van de leerling belemmert zijn/haar 
cognitieve en/of sociaal-emotionele ontwikkeling.  
Chronisch verzuim 
Een leerling is verschillende jaren achter elkaar 
meer dan 10% geoorloofd of ongeoorloofd afwezig. 

Relatief verzuim: 
De leerling is op een school ingeschreven, maar is 
gedurende een bepaalde tijd niet op school of op stage 
aanwezig. Wanneer de afwezigheid langer dan 4 weken 
onafgebroken  aanhoudt, is er sprake van langdurig 
relatief verzuim. 
Relatief verzuim is verder onder te verdelen in 
Luxeverzuim en Overig verzuim.  
Luxeverzuim:  
De leerling is buiten de schoolvakantie op vakantie of 
blijft weg van school na niet verleend verlof door 
schooldirectie (<10 dgn.) of leerplichtambtenaar (>10 
dgn.).  
Overig verzuim:  
De leerling is meermalen zonder toestemming afwezig of 
ziekgemeld, waarbij het verzuim samenhangt met 
gezinsomstandigheden of persoonlijke problematiek of 
een leerling komt veelvuldig zonder geldige reden te laat 
op school.  
Absoluut verzuim:  
De leerling is niet ingeschreven op een school en is niet 
vrijgesteld van de inschrijvingsplicht. 
Thuiszitter:  
Leerlingen die vallen onder de groep langdurig relatief 
verzuimers en absoluut verzuimers, m.a.w. een leer- en 
of kwalificatieplichtige jongere die langer dan 4 weken 
onafgebroken en ongeoorloofd niet naar school gaat. 

Een leerling is geoorloofd afwezig indien sprake is 
van: 
- een ziekmelding, door ouder(s)/verzorger(s) 

binnen 2 dagen na afwezigheid gemeld 
- verleend verlof wegens:  

• vakantie buiten schoolvakanties vanwege 
de specifieke aard van beroep 
ouder(s)/verzorger(s), aan regels 
gebonden en max. 10 dagen per 
schooljaar 

- gewichtige omstandigheden: een buiten de wil 
van de ouder(s)/verzorger(s)/jongere gelegen 
omstandigheid, max. 10 dagen per schooljaar 

- lestijdverkorting, gebruikmakend van de 
Variawet, mits vastgelegd in het OPP van de 
leerling en gemeld bij de Onderwijsinspectie 

- een schorsing of verwijdering van school 
 
Langdurig geoorloofd verzuim: 
De leerling is langer dan 4 weken achter elkaar 
onafgebroken geoorloofd afwezig.  
 
 

Zowel ongeoorloofd als geoorloofd verzuim kan 
zorgwekkend zijn en problematisch worden.  
 
Al het verzuim wordt daarom goed geregistreerd, 
gemonitord en geanalyseerd.  
 
Reggesteyn gaat in gesprek wanneer:  
- de leerling voor de 4e x in 12 schoolweken 

ziekgemeld of 7 dagen achtereenvolgens ziek is 
- de leerling afwezig is op tenminste 9 schooldagen 

gedurende een periode van 12 schoolweken 
- er zorgwekkende signalen zijn, zoals:  

• niet meedoen aan bijzondere activiteiten 
• vaak afwezig zijn bij toetsen 
• moeite om op school te komen (of om er de 

hele dag te blijven) 
• wel op school zijn, maar niet in de les 
• angstig en/of neerslachtig zijn, gepest 

worden/isolement ervaren 
• verstoorde relatie/interactie met 

medeleerlingen of docenten/schoolpersoneel 
• een ingrijpende gebeurtenis doormaken 
• zorgelijke schoolprestaties of verminderde 

motivatie 
• zorgen om (lichamelijke) verzorging 
• hinder hebben van lichamelijke klachten 

 

 


