
 
 

Escalatieladders Leerlingenbureau (Aanvulling / Bijlage Verzuimprotocol) 

Vastgesteld door MT als werkdocument op donderdag 17 december 2020. 
Daar waar in dit document aantallen van verzuim worden genoemd, gaat het om halve lesuren. 

 
Te laat komen / Ongeoorloofde Absentie 

▪ Mentor neemt wekelijks Magister 6-Coachingstool door van alle mentorleerlingen; 

▪ De verzuimmakelaar fungeert als ‘verbindingsofficier’ tussen de algemene voortgang van het 

verzuim in een afdeling en het Leerlingenbureau. Deze persoon brengt ‘vraag en aanbod’ rondom 

verzuim in een afdeling bijeen. Dit gebeurt op basis van relatie, dus betrokkenheid tonen en helpen, 

maar ook begrenzen en mensen wijzen op de werkwijze rondom verzuim; 

▪ De afdelingsleiders zijn eindverantwoordelijk voor de gehele uitvoering van het verzuimbeleid 

binnen een afdeling.   

Wat  Wie Hoe  

Leerling heeft 1 t/m 10 keer 
ongeoorloofd verzuim (te laat 
en/of spijbelen). 

Mentor bespreekt dit met de leerling 
en er wordt een afspraak bij het LLB 
gemaakt bij 1 OA. Bij OT volgt een 
automatisch afspraak voor de dag 
daarna melden.   

Leerling krijgt een sanctie. Bij OT melden 
dag later voor 8.00 uur. Bij OA afspraak 
bij LLB voor 1 uur per OA inhalen.  

Leerling heeft vanaf 10 keer 
ongeoorloofd verzuim. 

Mentor bespreekt dit met de leerling 
en er wordt een afspraak bij het LLB 
gemaakt bij OA’s. Bij OT’s volgt een 
automatisch afspraak voor de dag 
daarna melden. 

Leerling krijgt een sanctie. Bij OT melden 
dag later voor 8.00 uur. Bij OA afspraak 
bij LLB voor 1 uur per OA inhalen. 
Mentor neemt telefonisch contact op 
met de ouders. Verslag hiervan in 
Magister. 

Leerling heeft vanaf 20 keer 
ongeoorloofd verzuim. 

Mentor bespreekt dit met de leerling 
en er wordt een afspraak bij het LLB 
gemaakt bij OA’s. Bij OT’s volgt een 
automatisch afspraak voor de dag 
daarna melden. Mentor stelt de 
afdelingsleider op de hoogte met het 
verzoek een waarschuwingsmail te 
verzenden. Een afschrift van deze 
mail gaat in ieder geval naar de 
zorgcoördinator / leerlingbegeleider.  

Afdelingsleider heeft gesprek met de 
betrokken leerling, bepaalt de 
strafmaatregel/taak en stuurt een 
waarschuwingsmail naar de ouders. 
Registratie in Magister. Mogelijk leidt dit 
tot een verzuimdriegesprek op school 
met de AL. Zorgcoördinator nodigt in 
samenspraak met de LPA de leerling uit 
voor het Leerplicht spreekuur op school. 
Uitnodiging is schriftelijk, zodat ook de 
ouders op de hoogte zijn. 

Leerling heeft vanaf 32 keer* 
ongeoorloofd verzuim. 

Afdelingsleider, op initiatief van de 
leerlingbegeleider, schakelt de 
zorgcoördinator in met het verzoek 
om de LPA op de hoogte te stellen. 
 

Zorgcoördinator meldt de leerling bij de 
Leerplicht ambtenaar (Duo Melding). 
Leerling en ouders worden op 
gemeentehuis uitgenodigd door de 
Leerplicht ambtenaar of er volgt een 
huisbezoek. 

Leerling heeft > 40 keer 
ongeoorloofd verzuim. 

Afdelingsleider, op initiatief van de 
leerlingbegeleider, schakelt de 
zorgcoördinator in met het verzoek 
om de LPA op de hoogte te stellen. 
 

Zorgcoördinator meldt verzuim bij 
leerplicht. (Duo Melding). 
Leerplichtambtenaar nodigt ouders en 
leerling op het gemeentehuis voor straf. 
PV in de vorm van een Haltstraf. 

*Let op: Wanneer de wettelijke grens van 32 keer ongeoorloofde absentie binnen vier werkweken zich aandient, 

dan wordt direct opgeschaald naar een traject richting LPA.  

Nb. Wanneer leerlingen inhaalafspraken niet nakomen dan is er contact tussen de mentor en de 

afdelingsleider om tot een passende aanpak te komen. 

 



 
 
Leerlingen die uit de klas worden gestuurd, dus UL. 

▪ Mentor neemt wekelijks Magister 6-Coachingstool door van alle mentorleerlingen; 

▪ Vakdocent maakt te allen tijde verslag in Magister en beschrijft het gedrag (concreet, feitelijk) + de 

reactie van de leerling. Hier voorziet het uitstuurformulier in die we binnen de school hanteren. De 

vakdocent legt de sanctie op en ziet toe op de uitvoering daarvan. Het spreekt voor zich dat het 

gesprek, en de eventuele sanctie, tussen vakdocent en leerling gericht is op herstel van de relatie 

tussen beiden; 

▪ De afdelingsleiders zijn eindverantwoordelijk voor de gehele uitvoering van het beleid inzake UL 

binnen een afdeling; 

▪ De verzuimmakelaar heeft geen directe bemoeienis met dit onderwerp. 

Wat  Wie Hoe  

Leerling is 1 t/m 4 keer UL. Mentor doet navraag over de 
kwestie bij de betreffende leerling.   

Coachingsgesprek 

Leerling is vanaf 4 keer UL. Mentor gaat in gesprek met de 
leerling. Tevens heeft de mentor 
contact met de ouders.  

Mentor bespreekt het aantal UL-
meldingen met de leerling en legt de 
consequenties uit. Verslag hiervan in 
Magister. 

Leerling is vanaf 8 keer UL. Afdelingsleider gaat, op initiatief 
van de mentor, in gesprek de 
leerling en legt eventueel een 
aanvullende sanctie op. 

Afdelingsleider overlegt met de 
mentor en heeft een gesprek met de 
betrokken leerling. Verslag in 
Magister. Afdelingsleider stuurt een 
waarschuwingsbrief naar de ouders. 
(cc naar zorgcoördinator en 
leerlingbegeleider) 

Leerling is vanaf 12 keer of 
vaker UL. 

Afdelingsleider gaat samen met de 
mentor in gesprek de leerling en 
zijn ouders.  

Afdelingsleider nodigt ouders en 
leerling uit op school. Afdelingsleider 
maakt afspraken met ouders en 
leerling. Verslag hiervan in Magister. 
Eventueel volgt een aanvullende 
sanctie. 

 

Nb. Wanneer leerlingen sanctieafspraken niet nakomen dan is er contact tussen de vakdocent en de 

afdelingsleider om tot een passende aanpak te komen. 

 

  



 
 
Ziekteverzuim (dus onafhankelijk van de huidige Covid-19 problematiek) 

 

▪ Mentor neemt wekelijks Magister 6-Coachingstool door van alle mentorleerlingen; 

▪ Vooraf: bij een situatie waarin een leerling 3 aaneengesloten dagen ziek is, probeert de 

mentor/coach uit interesse / belangstelling even contact te leggen met ouders. 

 

Wat  Wie Hoe  

Leerling is vanaf 40 keer 
en/of zes lesdagen ziek 
gemeld. 

Mentor signaleert een 
overschrijding. 

Mentor spreekt met leerling. Verslagje 
hiervan in Magister. 

Leerling is vanaf 80 keer 
en/of 12 lesdagen ziek 
gemeld. 

Mentor signaleert een 
overschrijding. 

Mentor neemt telefonisch contact op 
met de ouders. Verslagje hiervan in 
Magister. 

Leerling is vanaf 120 keer 
en/of 18 lesdagen ziek 
gemeld. 

Mentor schakelt leerlingbegeleider 
in.  

Leerlingbegeleider praat met de 
leerling. Leerlingbegeleider neemt 
voor de 2e keer telefonisch contact op 
met de ouders, geeft aan dat leerling 
gemeld wordt in het interne 
zorgoverleg. Verslag van dat overleg in 
Magister. Leerlingbegeleider geeft de 
naam als casus door aan de 
zorgcoördinator. 

Leerling is vanaf 160 keer 
en/of 24 lesdagen ziek 
gemeld. 

Leerlingbegeleider schakelt de 
afdelingsleider in. 

Leerlingbegeleider en afdelingsleider 
nodigen ouders en leerling uit voor 
een gesprek op school. 
Leerlingbegeleider regelt schriftelijke 
aanmelding bij het ZAT inclusief 
toestemming van ouders. 

Leerling is > 200 keer en/of 
28 lesdagen ziek gemeld. 

Leerlingbegeleider schakelt de 
zorgcoördinator in. 
Zorgcoördinator overlegt met 
afdelingsleider. 

Zorgcoördinator meldt leerling bij 
Schoolverpleegkundige / GGD 
(onderwijsbelastbaarheid bepalen) 
en/of Leerplicht ambtenaar. Leerling 
wordt weer besproken in het ZAT. 

  *Eventueel wordt de onafhankelijk 
schoolarts (onderwijsbelastbaarheid 
bepalen) ook ingezet. 

 

Nb. Wanneer leerlingen achterstanden oplopen door ziekte dan worden er afspraken gemaakt met 

individuele vakdocenten. Dat kan bijvoorbeeld via It’s Learning. Bij grote achterstanden kan de mentor de 

leerling helpen om overzicht te houden en prioriteit te leggen. Dat geldt voor achterstanden van lesinhoud, 

maar juist ook bij het inhalen van toetswerk.  


