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Inleiding 

Dit document ‘Aanwezigheidsbeleid CSG Reggesteyn’ verwoordt hoe we op CSG Reggesteyn omgaan 
met schoolaanwezigheid en verzuim. Voor alle maatregelen en interventies die worden ingezet om 
aanwezigheid te bevorderen en schoolverzuim te voorkomen vormt dit Aanwezigheidsbeleid het 

algemene kader. Het beleid is afgestemd op de Regionale Verzuimkaart Twente, die voor scholen, 
gemeenten en jeugdgezondheidszorg in Twente het geldende handelingskader is bij het terugdringen 
van schoolverzuim (zie bijlage 2).  Per vestiging van Reggesteyn worden daarnaast vestigings-
protocollen gebruikt, waarin de stappen beschreven staan die op de vestiging gevolgd worden wanneer 
er sprake is van schoolverzuim. Deze protocollen zijn afgestemd op het algemene aanwezigheidsbeleid.   

De lesdag  

De lesdagen beginnen om 8.00 uur en eindigen om 16.30. Binnen deze uren kunnen de roosters 
worden ingevuld met lessen* en dienen leerlingen beschikbaar te zijn voor schoolwerk, begeleiding en 
evt. inhaalwerkzaamheden. (Voor excursies gelden aangepaste tijden.) Lesuitval en wijzigingen van het 
rooster worden via Zermelo en Magister bekend gemaakt. Als het eerste lesuur uitvalt, krijgen 
leerlingen bericht. Zowel van leerlingen als docenten wordt verwacht dat zij op tijd in de les zijn. 

Leerlingen die te laat komen, storen de andere leerlingen in de klas. Daarom kunnen leerlingen als de 
les eenmaal begonnen is, niet zomaar binnenkomen, maar halen eerst een briefje. Leerlingen die 
zonder geldige reden te laat komen, halen daarnaast de gemiste lestijd in. Dit doen zijn in hun vrije tijd.  
* Zolang de Covid-19 maatregelen van kracht zijn, wordt met lessen zowel de lessen op school als de 
onlinelessen bedoeld.  

Verzuimregistratie en coördinatie 

Reggesteyn gebruikt een digitale verzuimregistratie in Magister. Docenten registeren het verzuim en 
andere onregelmatigheden tijdens alle lessen in Magister. Daarnaast worden signalen die opvallen bij 
een leerling aan de mentor gemeld.   
Het administratief afhandelen van de verzuimregistratie en het uitzetten van de eerste maatregelen op 

het gebied van verzuim wordt uitgevoerd door de verzuimmedewerkers van de Reggesteyn.   
Vestiging Noetselerbergweg: H. Dijsselhof, E. Heuver en A. Roelofs (tel: 0548-533600, 
toezicht.n@reggesteyn.nl) 
Vestiging Willem de Clercqstraat: A. Plomp (0548 – 533700, opvang.c@reggesteyn.nl)  
Vestiging Rijssen: M. Souverijn en N. Gerrits (0548 – 533850) escaperoom@reggesteyn.nl) 
 
De verzuimcoördinatie is voor de vestiging Rijssen belegd bij de coördinatoren leerlingondersteuning, 
voor de vestiging Noetselerbergweg bij de unitleiders en voor de vestiging Willem de Clercqstraat bij de 

verzuimcoördinator (r.dehaan@reggesteyn.nl). kind te plannen. 

Het belang van regelmatige schoolaanwezigheid  

Aanwezigheid doet ertoe! Verzuim is ingedeeld in ongeoorloofd en geoorloofd verzuim. Beide soorten 
verzuim kunnen negatieve gevolgen hebben. Leerlingen die verzuimen lopen vaker 

onderwijsachterstanden op, waardoor de kans op zittenblijven of afstromen naar een lager niveau 
groter is. Daarnaast kan schoolverzuim ook negatieve effecten hebben op de sociale en emotionele 
ontwikkeling. Bovendien kan, als het verzuim lang aanhoudt, de terugkeer naar school steeds moeilijker 
worden, waarmee het risico op gehele schooluitval/thuiszitten toeneemt. Verzuim kan ook signaal zijn 
van achterliggende problematiek, die mogelijk nog niet in beeld is, en vraagt daarom altijd om actie.  
(zie ook bijlage 1: definities schoolverzuim)  

Tijdig ingrijpen bij verzuim 

Aandacht voor schoolaanwezigheid, goede registratie van het verzuim in de les en regelmatige analyse 
van de verzuimdata op leerlingniveau, gecombineerd met het letten op verzuim(risico)signalen, zijn dan 
ook de basisvoorwaarden van een goede verzuimaanpak op Reggesteyn. Wij gaan daarom bij 
onregelmatigheden in de schoolaanwezigheid tijdig in gesprek met leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) 
en proberen samen met hen de achtergrond van het verzuim te duiden en een passende interventie in 

te zetten. (zie ook: https://www.nji.nl/nl/Download-NJi/Schoolverzuim-aanpakken-een-
wetenschappelijke-onderbouwing.pdf.) 

mailto:toezicht.n@reggesteyn.nl
mailto:opvang.c@reggesteyn.nl
mailto:escaperoom@reggesteyn.nl
mailto:r.dehaan@reggesteyn.nl
https://www.nji.nl/nl/Download-NJi/Schoolverzuim-aanpakken-een-wetenschappelijke-onderbouwing.pdf
https://www.nji.nl/nl/Download-NJi/Schoolverzuim-aanpakken-een-wetenschappelijke-onderbouwing.pdf
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Ongeoorloofd verzuim: Te laat komen en spijbelen  

Een gemiste les is een gemiste kans: jongeren die spijbelen of vaak te laat komen, lopen een groter 
risico het onderwijs zonder diploma te verlaten. En jongeren zonder diploma hebben minder kans op 
een baan. Iedereen tussen vijf en achttien jaar is daarom geheel of gedeeltelijk leerplichtig. 
Met leerlingen die zonder geldige reden afwezig zijn of te laat komen, gaan we in gesprek, waarna een 

passende maatregel volgt. Bij veelvuldig verzuim nemen wij contact op met de ouder(s)/verzorger(s). 
De Reggesteyn vestigingen werken hierbij volgens de Regionale Verzuimkaart Twente en de interne 
vestigingsprotocollen. 
Onze school is verplicht, volgens wettelijk vastgestelde criteria, om ongeoorloofd verzuim door te geven 
aan de leerplichtambtenaar via een melding in DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs). Wij informeren 
tevens de leerplichtambtenaar over de acties die al ondernomen zijn om het verzuim te stoppen.  
Na de melding bij de leerplichtambtenaar treedt de Methodische Aanpak Schoolverzuim (MAS) in 

werking en start de leerplichtambtenaar een verzuimonderzoek. Afhankelijk van de achterliggende 
oorzaken en het type verzuim kunnen verschillende routes worden gevolgd.  
Voordat een melding in DUO wordt gedaan en contact met de leerplichtambtenaar wordt opgenomen 
vinden eerst schoolmaatregelen of interventies plaats om het verzuim van de leerling te verminderen. 
Deze maatregelen staan vermeld in de interne verzuimprotocollen van de Reggesteyn vestigingen. 

Spijbelen en Halt  

Eén van de routes van de MAS is een verwijzing naar Halt. De leerplichtambtenaar kan hiernaar 
verwijzen als een leerling meer dan negen uur in een bepaalde periode ongeoorloofd heeft verzuimd of 
twaalf of meer keer te laat is gekomen en de getroffen maatregelen van school niet helpen. Dan volgt 
een speciale Halt-straf schoolverzuim. De door de leerplichtambtenaar uitgezette acties worden aan 
school teruggekoppeld. (zie verder Bijlage 3: https://www.ingrado.nl/assets/uploads/pdf/Folder_-

Methodische_Aanpak_Schoolverzuim.pdf)  

Leerplichtambtenaren 

De leerplichtambtenaar is gekoppeld aan de gemeente waar de leerling woont. In het terugdringen van 

ongeoorloofd verzuim speelt de leerplichtambtenaar een rol. CSG Reggesteyn heeft te maken met de 
volgende leerplichtambtenaren: 
 

Gemeente Hellendoorn:  
Dhr. K. Stroo Cloeck, 
k.stroo.cloeck@hellendoorn.nl  
T 0548  630629 

Gemeente Rijssen-Holten:  
Mw. W. Rietman en mw. A. Webbink 
w.rietman@rijssen-holten.nl 
a.webbink@rijssen-holten.nl 
T 0548 854854 

Gemeente Wierden:  
Mw. M. de Roo 
mde.roo@wierden.nl 
T 0546 580860 

Gemeente Hof van Twente:  
Dhr. R. Rohaan 
r.rohaan@hofvantwente.nl 
T 0547 857323 

Gemeente Twenterand: 
Mw. M. Hesselink en Mw. D. Oude Luttikhuis 
leerplicht@twenterand.nl 

T 0546 840787 

Gemeente Ommen 
Dhr. B. Verbeek 
bart.verbeek@ommen.nl 

T 06 25042118 
Gemeente Almelo: 
Mw. N. Aalvink 
j.aalvink@almelo.nl 
T 0546 541111 

 

 

Geoorloofd verzuim  

Geoorloofd verzuim is verzuim op basis van:  
- een ziekmelding, door ouder(s) of verzorger(s) binnen 2 dagen na afwezigheid gemeld 
- een bezoek aan huisarts, tandarts, specialist (indien dit niet op een andere tijdstip kan) 

- 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*.  

https://www.ingrado.nl/assets/uploads/pdf/Folder_-Methodische_Aanpak_Schoolverzuim.pdf
https://www.ingrado.nl/assets/uploads/pdf/Folder_-Methodische_Aanpak_Schoolverzuim.pdf
mailto:k.stroo.cloeck@hellendoorn.nl
mailto:w.rietman@rijssen-holten.nl
mailto:a.webbink@rijssen-holten.nl
mailto:mde.roo@wierden.nl
mailto:leerplicht@twenterand.nl
mailto:bart.verbeek@ommen.nl
mailto:j.aalvink@almelo.nl
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• 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 

* Als een leerling verlof wil aanvragen voor één of meerdere lessen, dan moet hiervoor altijd vooraf 
toestemming gevraagd worden, door middel van het invullen van het aanvraagformulier Vakantie en 
Verlof (https://reggesteyn.nl/ouders/verlofaanvraag/. Hierin staan tevens de wettelijke kaders 

beschreven. Het aanvraagformulier is te vinden op de website en tevens te verkrijgen bij de 
toezichthouders (N), Checkpoint (C) en Escaperoom (R). De unitleider beoordeelt de aanvragen. 
Om te beoordelen of de leerling recht heeft op één of meer vrije dagen, gaan we uit van deze wettelijke 
regeling. Ouder(s)/verzorger(s) kunnen tegen een afwijzing van een verlofaanvraag voor hun kind 
schriftelijk in beroep gaan bij de vestigingsdirecteur van de school of bij de leerplichtambtenaar van de 
gemeente waarin de leerling woonachtig is.  

Omgaan met geoorloofd ziekteverzuim  

In het omgaan met geoorloofd ziekteverzuim worden de stappen van de Regionale Verzuimkaart 
Twente gevolgd en speelt de verwijzing naar de jeugdarts een grote rol. Geoorloofd verzuim hoeft niet 
in DUO te worden gemeld, tenzij er (het vermoeden van) achterliggende problematiek speelt en de 
door school uitgezette acties te weinig effect hebben. 

De rol van de jeugdarts bij ziekteverzuim 

Bij ziekte doet een leerling even niet mee in het onderwijsproces. Dit is niet erg als het incidenteel gebeurt, 
maar het kan problematisch worden wanneer het ziekteverzuim lang duurt of regelmatig voorkomt. De 

kans is aanwezig dat er achterliggende problemen spelen. Om daarbij hulp te bieden, werkt onze school 
nauw samen met de jeugdarts. In de advisering en begeleiding bij ziekteverzuim speelt deze jeugdarts 
een belangrijke rol. Wanneer het ziekteverzuim van een leerling voldoet aan de criteria van de ‘Reg ionale 
Verzuimkaart Twente’ (zie bijlage 2) gaat school met ouder(s)/verzorger(s) en leerling in gesprek over 
het ziekteverzuim. Eventueel wordt de leerling ook verwezen voor een consult bij de jeugdarts. Dit consult 
is erop gericht de oorzaken rondom het ziekteverzuim te verhelderen. Indien nodig maakt de jeugdarts 
in afstemming met leerling, ouder(s)/verzorger(s) en school een maatwerkplan waarmee de leerling zo 

goed mogelijk kan blijven deelnemen aan het onderwijs op school. Ook kan de jeugdarts doorverwijzen 
naar meer specialistische hulp. School ontvangt in overleg met leerling en ouder(s)/verzorger(s) een 
terugkoppeling van het consult.  
 
De jeugdartsen van de GGD regio Twente, afdeling JGZ:  
 

➢ Vestigingen Nijverdal:    
Mevrouw S. Kienhuis, s.kienhuis@ggdtwente.nl, T 06 22 84 33 57 

Mevrouw M. Grootenhuis, m.grootenhuis@ggdtwente.nl, T 06 50 06 72 43 

 
➢ Vestiging Rijssen:  

Mevrouw R. Paalman, r.paalman@ggdtwente.nl, T  06 41 55 90 81              

 

Expertise en begeleiding van Ziezon  

Scholen kennen een zorgplicht voor leerlingen en zijn daarmee verantwoordelijk voor het onderwijs aan 
álle leerlingen. Ook voor het onderwijs aan leerlingen die vanwege een ziekte of chronische aandoening 
extra ondersteuning nodig hebben. Onze school kan in deze gevallen een consulent van 
Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZL) inschakelen, die de benodigde hulp kan bieden om aan 

te sluiten op de onderwijsbehoefte van de leerling op dat moment. Hierdoor wordt de doorgaande 
leerlijn van de leerling zo min mogelijk onderbroken, blijft de leerling betrokken bij de klas en houdt 
hij/zij contact met zijn/haar docenten, klasgenoten en (school)vrienden.  
 
De onderwijsconsulent voor onze school is via het SOT in te schakelen: Dhr. Michaël de Waard,  
michael.dewaard@ijsselgroep.nl  

https://reggesteyn.nl/ouders/verlofaanvraag/
mailto:s.kienhuis@ggdtwente.nl
mailto:m.grootenhuis@ggdtwente.nl
mailto:r.paalman@ggdtwente.nl
mailto:michael.dewaard@ijsselgroep.nl
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De Variawet en vrijstelling van onderwijs  

Vanaf 01-08-2018 is het voor scholen voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs mogelijk een 
aanvraag in te dienen voor afwijking van het verplichte aantal minimum uren onderwijstijd in verband 
met lichamelijke of psychische redenen. Een aanvraag daarvoor moet door het bevoegd gezag van de 
school ingediend worden bij de Inspectie van het Onderwijs en moet aan een aantal voorwaarden 

voldoen. De Inspectie van het Onderwijs is bevoegd om in te stemmen met de afwijking van het 
verplichte minimum aantal uren onderwijstijd. Als van deze regeling gebruik wordt gemaakt, is het 
noodzakelijk dat school een OPP opstelt (met akkoord van oude(s)/verzorger(s)) met daarin een 
onderbouwing van de aanvraag en een medische verklaring.  
Voor leerlingen die helemaal niet naar school kunnen, blijft de mogelijkheid bestaan om op basis van 
een verklaring van een arts, volledig vrijgesteld te worden van onderwijs of inschrijvingsplicht. (Zie voor 
de verdere informatie bijlage 4a/b.) 

Schorsen en verwijderen  

Bij acute (onveilige) situaties mag een school een leerling voor maximaal vijf schooldagen schorsen. 

Scholen zijn verplicht om schorsingen van langer dan een dag bij de Inspectie van het Onderwijs te 

melden (via het meldingsformulier schorsing en verwijdering in het Internet Schooldossier). De school 

moet er in die periode voor zorgen dat het onderwijs zoveel mogelijk ononderbroken doorloopt, 

bijvoorbeeld door schoolwerk mee naar huis te geven (zorgplicht ononderbroken ontwikkeling). 

Daarnaast moeten voorgenomen verwijderingen van school ook bij de Inspectie gemeld worden. De 

Inspectie van het Onderwijs controleert of scholen aan de wettelijke voorschriften voldoen en spreken 

scholen of schoolbesturen aan waar dat nodig is. Een schorsing of verwijdering valt onder geoorloofd 

verzuim. Meer informatie is te vinden op: https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/schorsen-en-

verwijderen/schorsen-en-verwijderen-voortgezet-onderwijs en in het protocol schorsen en verwijderen 

CSG Reggesteyn. 

https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/schorsen-en-verwijderen/schorsen-en-verwijderen-voortgezet-onderwijs
https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/schorsen-en-verwijderen/schorsen-en-verwijderen-voortgezet-onderwijs


Bijlage 1: 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  

De 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 

De 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 

 



Bijlage 2: Regionale Verzuimkaart Twente 
https://www.enschede.nl/sites/default/files/verzuimkaart-voortgezet---en-

middelbaarberoepsonderwijs.pdf 

 

Bijlage 3: Methodische Aanpak Schoolverzuim – informatieblad voor scholen 
https://www.ingrado.nl/assets/uploads/pdf/Folder_-Methodische_Aanpak_Schoolverzuim.pdf 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

https://www.enschede.nl/sites/default/files/verzuimkaart-voortgezet---en-middelbaarberoepsonderwijs.pdf
https://www.enschede.nl/sites/default/files/verzuimkaart-voortgezet---en-middelbaarberoepsonderwijs.pdf
https://www.ingrado.nl/assets/uploads/pdf/Folder_-Methodische_Aanpak_Schoolverzuim.pdf
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Bijlage 4a: Variawet werkwijze (bron: SWV 23-01 VO) 

 

Variawet  per 01-08-2018 
 

Inhoud 
Vanaf 01-08-2018 is het ook voor scholen voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs mogelijk een 
aanvraag in te dienen voor afwijking van het verplichte aantal minimum uren onderwijstijd in verband 
met lichamelijke of psychische redenen. Voorheen was dit alleen mogelijk voor het speciaal onderwijs. 
Daarnaast is er een toevoeging van de wet WVO (Wet op het Voortgezet Onderwijs) met aanvullende 
voorwaarden waaraan het bevoegd gezag van een school moet voldoen, wanneer aan deze leerlingen 
minder onderwijstijd wordt aangeboden. 

De inspectie is bevoegd om in te stemmen met de afwijking van het verplichte minimum aantal uren 
onderwijstijd. Dit is in een beleidsregel vastgesteld. 
De beleidsregel regelt onder welke voorwaarden afwijking van de onderwijstijd is toegestaan in de 
sectoren primair en speciaal onderwijs en aan welke aanvullende criteria VO-scholen moeten voldoen 
voor een specifieke groep leerlingen. 
De inspectie beoogt met deze beleidsregel de behandeling van de verschillende aanvragen efficiënt te 
laten verlopen en daarmee ook voor de scholen en instellingen de administratieve lasten zo veel mogelijk 
te beperken. 

Voor leerlingen die helemaal niet naar school kunnen, blijft de mogelijkheid bestaan om op basis van de 
verklaring van een arts, volledig vrijgesteld te worden. 
 
Wat moet je als VO-school regelen om dit aan te vragen? 
Tussen school en ouders moet overeenstemming bestaan over de afwijking van het onderwijsprogramma 
(ondertekening handelingsdeel OPP). 
 

Benodigde gegevens die het bevoegd gezag moet aanleveren bij een aanvraag via het ISD: 
1. Het brinnummer van de school voor voortgezet onderwijs. 
2. De naam en het adres van de school die de leerling bezoekt. 
3. De naam en geboortedatum van de leerling. 
4. Afschrift van een document waaruit blijkt dat ouders instemmen met de aanvraag. 
5. Onderbouwing van de aanvraag waarin het volgende vermeld moet worden: 

a. Voor hoeveel uren per week en gedurende welke periode gedurende het schooljaar de 

afwijking wordt aangevraagd. 
b. Aanleveren van een OPP dat aan de vereisten van de beleidsregel voldoet (zie hieronder 

Ad 5b). 
c. In het voorkomende geval: dat eerder is verzocht om afwijking van de onderwijstijd. 

Ad 5b: 
• Waarom deze afwijking volgens deskundigen (kinder- of jeugdpsycholoog, 

(ortho)pedagoog, kinderpsychiater of arts) noodzakelijk is (onderbouwing). 
• Waaruit de afwijking van het programma van de leerling bestaat en om hoeveel 

uren onderwijstijd per week en over het betreffende schooljaar het gaat. 
• Voor welke periode binnen het lopende schooljaar deze afwijking geldt. 
• Welk onderwijsprogramma de leerling op school volgt en welk onderwijs en/of 

welke ondersteuning aan de leerling wordt geboden gedurende de uren dat deze 
niet op school is. 

• Op welke wijze het planmatig toewerkt naar het volgen van het volledig aantal 
geprogrammeerde uren onderwijs door de leerling. 
 

De aanvraag wordt door het bevoegd gezag ingediend bij de Inspectie via het Internet Schooldossier 
(uploaden aanvraag met bijbehorende bescheiden). Instemming volgt nadat bovenstaande is 

aangeleverd. 
 
Ontwikkelingsperspectief 
De toestemming om af te wijken van de onderwijstijd geldt voor het lopende schooljaar. Na een jaar 
wordt de situatie van de leerling en de aanpak in het OPP geëvalueerd. In beginsel moet een leerling 
binnen een schooljaar weer het volledige schoolprogramma kunnen volgen. Wanneer het binnen dat 
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schooljaar niet gelukt is om de leerling weer het volledige onderwijsprogramma op school te laten volgen, 
moet het bevoegd gezag bij de daarop volgende aanvraag extra motiveren wat het eraan doet om alsnog 
aan dat vereiste te voldoen. 
Wanneer een leerling in het Voortgezet Onderwijs in aanvulling op de ontheffing van de onderwijstijd ook 
examenfaciliteiten (zoals spreiding van het eindexamen of afwijking van het PTA) nodig heeft, dienen 
deze te worden geregeld zoals beschreven op het Examenblad.  Een ontheffing op grond van deze 
beleidsregel dient niet als vervanging van die faciliteiten.  

De beleidsregel is 30 juli 2018 gepubliceerd in de Staatscourant. 
 
Werkgroep OPP 
Marije Brouwer m.brouwer@swv2301.nl 
Lisanne Asveld l.asveld@swv2301.nl 
Bianca van Dijk b.vandijk@swv2301.nl 
Annemarie Been a.been@swv2301.nl 

 

Bijlage 4b: Toelichting stroomschema Variawet Onderwijstijdverkorting (bron: SWV 23-01 VO) 

 
Toelichting Stroomschema Variawet Onderwijstijdverkorting  
 
Categorie A: Dit betreft leerlingen binnen het VSO.  
 
Categorie B: Dit zijn:  

1. leerlingen die onder schooltijd een medische of paramedische behandeling (bijvoorbeeld traject op 
het Roessingh of dagbehandeling Karakter) ondergaan. Voor de tijd van de behandeling hoeft geen 
aanvraag onderwijsverkorting ingediend te worden.  

2. leerlingen die door een medische aandoening niet volledig naar school kunnen.  
Voor beide geldt dat er een bewijsstuk in het dossier moet zijn m.b.t. de behandeling/aandoening (let 
wel: er staat nog niet bij welke expertise degene die het bewijsstuk opstelt moet hebben). Het gaat dus 
om geoorloofd zieke leerlingen die of een behandeling ondergaan en op dat moment niet op school zijn 

of die gedurende een bepaalde periode geen hele dagen naar school kunnen. Wat betreft deze leerlingen 
wordt geadviseerd om altijd een OPP op te stellen, ook al hoeft er geen aanvraag bij de inspectie 
ingediend te worden. De aanpassing(en) in lestijd en programma op school dienen altijd omschreven te 
zijn in een OPP.  
 
Categorie C: Dit zijn leerlingen die opgenomen zijn bij een residentiële instelling en onderwijs volgen op 
een VSO school waar die instelling een formele samenwerkingsrelatie mee heeft. In het 

Samenwerkingsverband 2301 gaat dit o.a. om de leerlingen die opgenomen zijn bij Karakter (Mozaïek) en 
Intermetzo (Veenlanden). Voor deze leerlingen hoeft geen aanvraag ingediend te worden. In het geval 
van het Mozaïek geldt het volgende: In SWV 2301 worden de leerlingen gedurende opname niet meer 
ingeschreven op het Mozaïek, maar blijven ze ingeschreven op de school van herkomst. Dit betekent dat 
de VO school eindverantwoordelijk blijft en dus ook de verklaring vanuit de verantwoordelijk behandelaar 
van de residentiële instelling (in dit geval Karakter) in zijn bezit zou moeten hebben. Met het Mozaïek is 
de werkgroep OPP het volgende overeen gekomen:  

- psychiater/hoofdbehandelaar Karakter ondertekent de verklaring onderschrijding minimum aantal 
onderwijsuren en levert aan bij het Mozaïek  

- Mozaïek bewaart kopie verklaring in administratief dossier van de leerling en stuurt de originele 
verklaring naar de school van herkomst, tezamen met de beëindigingsbrief die wordt verstuurd 
zodra de jongere met ontslag is gegaan en dus geen onderwijs meer volgt op het Mozaïek. De 
school van herkomst ontvangt dus het door de psychiater ondertekende formulier zodra de 
jongere met ontslag is gegaan bij Karakter.  

• Met de Bouwsteen te Hengelo en Onderwijscentrum ‘t Roessingh te Enschede, zijn soortgelijke 
afspraken gemaakt zoals hierboven beschreven.  

N.B. Ook als leerlingen onderwijs volgen op een andere VSO school verbonden aan een kliniek 
(bijvoorbeeld eetkliniek), maar ingeschreven blijven staan bij de eigen VO school, zou er via het contact 
met die VSO school of kliniek gevraagd moeten worden om een dergelijke verklaring.  
 

mailto:m.brouwer@swv2301.nl
mailto:l.asveld@swv2301.nl
mailto:b.vandijk@swv2301.nl
mailto:a.been@swv2301.nl
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Categorie D: Dit zijn leerlingen die niet onder categorie A, B of C vallen en voor wie geldt dat zij niet 
volledig aan het onderwijs deelnemen. Hiervoor moet aanvraag via het Internet Schooldossier (ISD) bij 
de inspectie worden gedaan voor afwijking van het jaarlijks minimum urenaantal onderwijs. In het OPP 
dient deze aanvraag onderbouwd te worden. In de schrijfwijzer OPP is bij "Afwijkingen van het 
reguliere onderwijsprogramma/onderschrijding van onderwijstijd" opgenomen hoe dit gedaan 
kan worden.  
 

Werkgroep OPP  
SWV2301  
Mei 2019 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


