
Druk of klik op de elementen in het 
overzicht om de verdieping te lezen.



Elke school heeft een preventief verzuimbeleid 
om vroegtijdig signalen van (dreigend) verzuim 
op te pakken. Als er dergelijke signalen zijn, 
onderzoekt de school wat er aan de hand is en 
zorgt ervoor dat de leerling naar school gaat. 
Met of zonder extra ondersteuning.  De school 
werkt daarin samen met samenwerkingsverband 

(SPPOH), schoolmaatschappelijk werk (SMW), CJG/
Jeugdgezondheidszorg (JGZ) en Leerplicht (LP). Den 
Haag kent een aantal Absoluut Verzuimers, kinderen 
die in Den Haag wonen maar niet zijn ingeschreven 
op een school en daarvan ook niet zijn vrijgesteld. 
Voor hen is een aparte route ontwikkeld.

Terug naar overzicht



• Minder dan 16 uur in 4 weken? School is alert 
en moet maatregelen treffen.

• Meer dan 16 uur in 4 weken? Wettelijke 
meldplicht.

• Vakantie buiten de schoolvakanties om? Luxe 
verzuim, school moet een DUO-melding doen.

• Vier keer ziek in 12 schoolweken of vanaf 
de 7e schooldag aaneengesloten ziek? 
Zorgwekkend ziekteverzuim.

Terug naar overzicht



Bij twijfels of zorgen gaat de school in gesprek 
met de ouders en de leerling, al dan niet met hulp 
van SMW. Elk verzuim wordt geregistreerd in het 
leerlingenadministratiesysteem van de school dat 
gekoppeld is aan het Verzuimregister van DUO. 
Hoe beter scholen verzuim registreren en melden, 
hoe beter Leerplicht de leerling kan helpen.

Terug naar overzicht



Als na het gesprek met de ouders en de leerling, 
en eventueel extra ondersteuning, het verzuim 
stopt en de leerling weer in de groep terugkeert, 
is er geen noodzaak tot verdere actie. De uitkomst 
van het gesprek en de afspraken legt de school 
vast in het leerlingvolgsysteem.

Terug naar overzicht



Als het ondanks gesprekken met ouders en 
ondersteuning binnen de school niet lukt om 
een oplossing te vinden voor het verzuim, dan 
organiseert de school een MDO (multidisciplinair 
overleg) met de ouders, de intern begeleider, 
de SMW’er en de adviseur van SPPOH. Bij een 
melding van ongeoorloofd verzuim sluit in 

overleg de leerplichtambtenaar aan. Samen brengen 
zij de oorzaken van het verzuim in beeld en maken 
een plan om het op te lossen. Al naar gelang de 
situatie, sluiten de Jeugdarts, het Gezinscoachmaatje 
van het CJG of andere professionals aan die een 
relatie hebben met de leerling.

Terug naar overzicht



Blijkt het om zorgwekkend (ziekte)verzuim te gaan, 
dan kan de school een aanmelding doen bij de 
jeugdarts. De school bespreekt de aanmelding 
eerst met de ouders en JGZ roept dan de leerling 
en de ouders op.

Terug naar overzicht



Doel is steeds om de leerling passend aanbod te 
bieden. Dat is er in 4 varianten:
• Volledig onderwijsaanbod. Regulier waar 

mogelijk en speciaal waar nodig. Op de eigen 
school, eventueel met een arrangement; op 
een andere basisschool of op een S(B)O.

• Combinatie van onderwijs en jeugdhulp. Een 
jeugdhulp-arrangement waarbij de leerling in 
een schoolse setting verblijft.

• Combinatie van jeugdhulp en onderwijs. 
De leerling wordt opgenomen in een 
jeugdzorginstelling in combinatie met onderwijs.

• Vrijstelling van onderwijs. Als een SMA-arts 
bepaalt dat de jongere op medische grond niet 
in staat om onderwijs te volgen, dan volgt een 
vrijstelling op grond van artikel 5 sub a van de 
Leerplichtwet.

Terug naar overzicht



In een aantal gevallen lukt het niet om een 
leerling binnen de afgesproken periode terug 
naar school te laten gaan of tot een passend 
aanbod te komen. Vaak zijn daar meerdere MDO’s 
overheen gegaan en hebben de betrokkenen 
in het MDO binnen hun eigen organisaties 
om advies gevraagd. Het MDO kan dan het 

Expertiseteam Complexe Zorg raadplegen of zich 
wenden naar het Loket Verzuim en Thuiszitters van 
SPPOH. Uiteindelijk is er de mogelijkheid de casus 
naar de Adviestafel te brengen waar experts kunnen 
meehelpen om een passend aanbod voor de leerling 
te vinden.

Terug naar overzicht



De Adviestafel bestaat uit een regisseur JMO 
(jeugdhulp) - in Rijswijk is dit de Teamleider 
Jeugdhulp – en een vertegenwoordiger van het 
SPPOH.
• Ziet de Adviestafel mogelijkheden om de zaak

vlot te trekken? Terug naar MDO met advies
over de vervolgstappen.

• Zijn er discussies met zorginstellingen
over plaatsing? Doorverwijzing naar het
Expertiseteam Complexe Zorg of de Analysetafel
Jeugdhulp om jeugdhulp in te kopen.

• Zijn er discussies met scholen over plaatsing
van een kind? De adviseur SPPOH zoekt een
passende school.

• Is er een blijvend verschil van inzicht of zijn er
onvoldoende financiële middelen? Door naar
de Doorbraaktafel.

Helaas kan het ook zijn dat er wel een passende 
optie is maar geen plek. Dan komt de leerling op 
een wachtlijst. De Adviestafel is te bereiken via 
loketrouteboek@sppoh.nl

Terug naar overzicht
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Aan de Doorbraaktafel nemen de Directeur 
Jeugd (portefeuille JMO) van Den Haag (in Rijswijk 
de directeur Sociaal Domein) en de Directeur 
SPPOH in collegiaal een besluit op basis van 
een ingediende casus van het MDO. Het besluit 
beperkt zich tot toe- of afwijzing met toelichting.

Terug naar overzicht




