‘Het is in het belang van
het kind dat we in actie komen bij
schoolverzuim. Op school bouwen
kinderen sociale relaties op. Veel
afwezigheid werkt verstorend.’

‘Bij zorgwekkend
ziekteverzuim schakel ik
direct de jeugdarts in en
vaak overleg ik ook met
leerplicht.’

‘Minder thuiszitters,
minder vrijstellingen, ieder kind
in beeld. Aan dit doel kan de
verplichte aansluiting op het
Verzuimregister bijdragen.’

‘Het terugdringen van
schoolverzuim en daarmee het
voorkomen van thuiszitten,
begint op de school. Als de
school meldt, hebben we
de leerling in beeld.’

samenwerkingsverband
‘We zouden elke
vrijdag de balans moeten
opmaken: wie was er,
wie niet en waarom
niet?’

‘Ik verwacht dat van
de verplichte, landelijke
registratie een preventieve
werking zal uitgaan.’

‘Schoolverzuim is een
indicator voor ziekteverzuim
later op het werk. Extra reden
dus om stevig in te zetten
op verzuim.’
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DIT IS LIEKE
Geregeld te laat.
Het lukt haar ouders
niet om op tijd op te
staan.

DIT IS RAMON
Zijn vader is chronisch ziek.
Het is handig als Ramon
helpt in huis. Dat doet hij
graag. Naar school gaan
lukt dan niet altijd.

zorgpartners

DIT IS LENA
Zeer onregelmatig
aanwezig op school.
Ouders zijn gescheiden.
Moeder is depressief.
Ze houdt Lena thuis
om niet alleen te zijn.

DIT IS SIL
Altijd afwezig vlak voor
de kerstvakantie. Sil is
een goede leerling, dus
volgens zijn ouders kan
hij best twee dagen
missen.

Wij komen
samen in actie bij
schoolverzuim

‘Met name als er een
spanningsveld is tussen school
en ouders kan leerplicht een
belangrijke rol spelen.
Wij zijn neutraal.’

Want
ieder kind heeft recht op
onderwijs en recht op school

‘Ook bij veelvuldig te
laat komen moet je in actie
komen. Ouders zijn soms
verbaasd dat het zo belangrijk
is dat hun kind op tijd
komt.’
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DIT IS MARVIN
Hij komt niet meer naar
school. Ouders zijn het
niet eens met het advies
voor het voortgezet
onderwijs. En houden
Marvin thuis.
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schoolverzuim kan signaal zijn
van achterliggende problematiek
‘De verplichte
registratie kan helpen
om kinderen tijdig in
beeld te krijgen.’

‘Moeder was boos dat
leerplicht op de stoep stond
omdat ze haar kind veel ziek
meldde. Effect was wel dat het
kind terugkwam naar school en
het verzuim stopte.’

tijdig ingrijpen voorkomt escalatie
alle kinderen nog beter in beeld
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leerplicht
woongemeente
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is het verplicht
ongeoorloofd verzuim
te melden in het
Verzuimregister van DUO
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