
(Bijna) Thuiszitten
Wet- en regelgeving



Leerplicht-
ambtenaar

Wie houdt toezicht op de leerplicht?

� De leerplichtambtenaar houdt toezicht op de naleving van de 
Leerplichtwet. Elke gemeente moet ten minste 1 leerplichtambtenaar 
in dienst hebben. Alle scholen moeten ongeoorloofd verzuim melden 
bij het verzuimloket van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Taken leerplichtambtenaar

� De leerplichtambtenaar controleert of ouders en jongeren de 
leerplicht naleven. Hij geeft voorlichting aan jongeren over waarom 
het belangrijk is om naar school te gaan. Ook licht hij voor over wat de 
gevolgen zijn als leerlingen en ouders de Leerplichtwet overtreden. 
Verder zoekt de leerplichtambtenaar samen met de school en ouders 
naar een oplossing bij problemen met schoolbezoek. En kan hij een 
proces-verbaal opmaken als een leerling spijbelt of niet ingeschreven 
staat op een school.

Taken scholen: schoolverzuim melden

� Sinds april 2017 geldt dat alle scholen verzuim van meer dan 16 uur in 
4 opeenvolgende lesweken moeten melden bij het verzuimloket van 
DUO.

� De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op het uitvoeren van 
de Leerplichtwet door scholen.



Voortijdig 
schoolverlaten 
en verzuim

Definitie

Schoolverzuim

� We spreken van  schoolverzuim wanneer een leerling niet op school aanwezig is op momenten dat hij aanwezig moet 
zijn. Verzuim is geoorloofd wanneer de school toestemming heeft gegeven, of er een geldige reden voor is, zoals ziekte. 
Is dat niet het geval dan noemen we dat ongeoorloofd verzuim (spijbelen) Wettelijk gezien is spijbelen in de leerplichtige 
leeftijd een overtreding van de Leerplichtwet. Regelmatig spijbelen kan een voorbode zijn van voortijdig schoolverlaten 
(vsv).

Thuiszittende leerlingen

� Thuiszittende leerlingen zijn kinderen en jongeren die ongeoorloofd verzuimen. Een jongere die een vrijstelling voor de 
leerplicht heeft ontvangen, is géén thuiszittende leerling. Er zijn twee groepen thuiszittende leerlingen:

� Leer- en kwalificatieplichtige kinderen en jongeren die niet op een school staan ingeschreven, zonder dat daarvoor op 
grond van de Leerplichtwet vrijstelling is gegeven (absoluut verzuim).

� Leer- en kwalificatieplichtige kinderen en jongeren die wel op een school staan ingeschreven, maar langer dan 4 weken 
ongeoorloofd verzuimen (relatief verzuim). Zij heten ook wel thuiszitters.

� Leerplichtigen kunnen om verschillende redenen (tijdelijk) worden vrijgesteld van de leerplicht, bijvoorbeeld omdat ze op 
psychische of medische gronden niet kunnen deelnemen aan (volledig) onderwijs, of omdat ze onderwijs volgen in het 
buitenland. Ouders moeten bij de leerplichtambtenaar een beroep doen op een vrijstelling.

Schooluitval

� Wanneer een leerling zijn opleiding zonder diploma verlaat en evenmin doorstroomt naar een andere onderwijssoort 
spreken we van schooluitval. Een deel van de leerlingen dat uitvalt, begint na verloop van tijd opnieuw aan een opleiding, 
bijvoorbeeld in het voortgezet algemeen onderwijs voor volwassenen (VAVO).

Voortijdig schoolverlaten

� Degenen die niet terug naar school gaan, worden vsv’ers genoemd. Zij zijn niet in het bezit van een mbo niveau 2, havo 
of vwo-diploma en beschikken daarom niet over een startkwalificatie. Verschillende factoren vergroten de kans dat 
jongeren voortijdig de school verlaten, veel spijbelen is daar een van. Schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten hebben 
dus met elkaar te maken, maar zijn niet hetzelfde. In dit dossier komen aspecten van beide onderwerpen aan bod.



Leerplicht

De leerplicht geldt voor kinderen van 5 tot 16 jaar. Een kind is leerplichtig vanaf de eerste dag van 
de maand nadat het 5 jaar is geworden tot het einde van het schooljaar waarin het 16 jaar is 
geworden. 

Vrijgesteld van inschrijving zijn de volgende categorieën leerlingen:

� kinderen die op grond van lichamelijke en/of psychische kenmerken niet in staat zijn om 
onderwijs te volgen. De gemeentelijke leerplichtambtenaar beoordeelt of er reden is het kind 
vrijstelling van leerplicht te verlenen. Bij ongeschiktheid wordt een arts of psycholoog 
ingeschakeld om het kind te onderzoeken;

� degenen die bezwaren hebben tegen de richting van het onderwijs dat binnen redelijke afstand 
van de woning ligt;

� jongeren die in een Nederlandse gemeente staan ingeschreven, maar onderwijs in het 
buitenland volgen;

� gezinnen die een trekkend bestaan leiden, als kermisexploitant of circusmedewerker.

� Ook is het mogelijk vrijstelling van schoolbezoek aan te vragen voor 5-jarigen. Is een kind nog 
geen 6 jaar, dan mag het 5 uur per week thuisblijven. De ouders/verzorgers hebben hiervoor 
geen toestemming nodig, maar dienen dit wel te melden bij de schooldirecteur of het bevoegd 
gezag van de school (schoolbestuur). Deze vrijstelling is eventueel uit te breiden met 5 extra 
uren. Voor deze uitbreiding tot maximaal 10 uur is speciale toestemming van de 
schooldirecteur nodig en deze is uitsluitend bedoeld om overbelasting van het kind te 
voorkomen. 

� Ten slotte zijn er specifieke omstandigheden denkbaar waaronder de ouders vrijstelling van 
schoolbezoek bij de schoolleiding kunnen aanvragen.

Bron: https://www.nji.nl/nl/Voortijdig-schoolverlaten-en-verzuim-Beleid-Wet-en-regelgeving/Leerplicht



Soorten 
verzuim

� De Leerplichtwet onderscheidt absoluut en relatief verzuim. 
Daarnaast is vrijstelling van onderwijs mogelijk. 

� Bij absoluut verzuim is een leerplichtig kind niet ingeschreven op 
een school. Hierop zijn de ouders aan te spreken. Relatief verzuim
houdt in dat een leerling wel staat ingeschreven op een school, 
maar niet aanwezig is tijdens les- of praktijktijd. 

� Bij relatief verzuim wordt ook onderscheid gemaakt tussen luxe 
verzuim en signaalverzuim. 

� Luxe verzuim houdt in dat een leerling tijdens de schoolperiode 
zonder toestemming met vakantie gaat. 

� Signaalverzuim is een gevolg van problemen van de leerling of in 
diens leefomgeving.

� Als een leerling langer dan vier weken niet ingeschreven staat op 
een school (absoluut verzuim) of niet naar school gaat zonder 
geldige reden (relatief verzuim), wordt gesproken van een 
thuiszitter.



Melden van 
schooluitval

� Kortdurend verzuim moeten scholen zelf aanpakken. Wanneer een 
leerling gedurende een periode van vier weken meer dan 16 uur 
zonder geldige reden afwezig is, moet de school dat melden bij het 
digitaal verzuimloket (DUO). 

� Vervolgens meldt DUO de leerling bij de afdeling Leerplicht van de 
woonplaats van de leerling. 

� De Inspectie van het Onderwijs ziet erop toe dat scholen de 
Leerplichtwet naleven. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor het 
naleven van deze wet door ouders en leerlingen. 

� Scholen voor voortgezet onderwijs en instellingen voor middelbaar 
beroepsonderwijs zijn sinds augustus 2009 verplicht om ongeoorloofd 
verzuim te melden bij het digitale Verzuimloket. 

� Dat geldt eveneens voor cursisten van 18 tot 23 jaar. Bij deze groep 
spreken we eveneens van ongeoorloofd verzuim, wanneer zij 16 uur of 
meer per vier weken afwezig zijn zonder toestemming. Deze 
meldingen zet DUO door naar de RMC-functie van de gemeente, 
wanneer de cursist tussen de 18 en 23 jaar is. Verzuim boven de 23 jaar 
wordt niet geregistreerd.

Bron: https://www.nji.nl/Cijfers-schoolverzuim



� Het aantal leerplichtige kinderen en jongeren dat in 2017/2018 niet 
bij een school is ingeschreven (zgn. absoluut verzuim) is opnieuw 
gedaald.

� Het aantal gevallen van absoluut verzuim wisselde de laatste jaren 
nogal. 



� Het aantal langdurig thuiszitters blijft stijgen.

� Van de 4.479 thuiszitters gaat het bij 1.972 meldingen om situaties 
van absoluut verzuim. Het gaat daarbij om leerlingen die nergens 
op een school staan ingeschreven. In de overige gevallen gaat het 
om relatief verzuim langer dan drie maanden. Het langdurig 
absoluut verzuim is sinds 2013/2014 gestegen van 1.411 naar 1.972 
in 2017/2018. Hoewel sinds 2013/2014 het langdurig relatief 
verzuim ook is gestegen, is er sinds 2015/2016 wel sprake van een 
daling: van 2.592 naar 2.507 in 2016/2017  (Ministerie van OCW, 2019).



Thuiszitterspact 
Tilburg

https://www.plein013.nl/wp-
content/uploads/2019/09/Convenant-PO-TZ-pact-
compleet.pdf



Stroomschema 
afwijking 
onderwijstijd � Https://www.onderwijsinspectie.nl/

onderwerpen/onderwijstijd/docum
enten/publicaties/2018/09/24/stroo
mschema-afwijking-van-het-
jaarlijks-minimum-urenaantal



Toelichting:
Stroomschem
a afwijking 
onderwijstijd

Categorie A 

De eerste categorie leerlingen betreft alleen leerlingen in het speciaal onderwijs. Voor deze leerlingen, waarvoor 
een behandeling ter ondersteuning van het onderwijs noodzakelijk is, hoeft geen aanvraag te worden ingediend 
wanneer: 

� het bevoegd gezag kan aantonen dat de commissie voor de begeleiding (voor scholen) dan wel de commissie 
van onderzoek (bij instellingen) samen met de behandelaars van de school de behandeling tijdens schooltijd 
noodzakelijk achten en 

� het bevoegd gezag heeft in het ontwikkelingsperspectief vastgelegd op welke wijze de behandeling 
ondersteunend is voor het onderwijs. 

Een aanvraag is in deze gevallen niet nodig omdat de behandeltijd hiermee is gekwalificeerd als onderwijstijd. 
Bijgevolg kan hierdoor geen afwijking van het minimum aantal uren onderwijs ontstaan. 

Categorie B 

De tweede categorie leerlingen betreft zowel leerlingen in het speciaal onderwijs als leerlingen in het 
basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Het gaat om leerlingen die: 

� tijdens schooltijd een medisch of paramedisch geïndiceerde behandeling moeten ondergaan en om die reden 
gedurende die tijd niet deelnemen aan de in beginsel wel voor die leerling bestemde onderwijsactiviteiten; 

� als gevolg van een chronisch vermoeidheidssyndroom of een andere aandoening op medische grond niet in 
staat zijn de hele schooltijd op school aanwezig te zijn of aan de lessen deel te nemen. 

Toelichting: 

� De omstandigheid dat leerlingen tijdens die (para)medische behandeling (tijdelijk) afwezig zijn of op medische grond niet aan de
lessen kunnen deelnemen, brengt met zich mee dat zij op grond van het bepaalde in artikel 11, onder d, van de Leerplichtwet 1969
gedurende die tijd vrijgesteld zijn van de schoolbezoekplicht. Voor deze en andere zieke leerlingen (bijvoorbeeld door griep, een 
gebroken been of migraine) hoeft geen aanvraag te worden ingediend. Ook zij zijn geoorloofd afwezig op grond van artikel 11, 
onder d, van de Leerplichtwet. 

� Wel is het, gelet op het bepaalde in artikel 12 van de Leerplichtwet 1969, in de hiervoor genoemde gevallen noodzakelijk dat hun
tijdelijke afwezigheid of het tijdelijk niet deelnemen aan het in beginsel wel voor de leerling bestemde onderwijs als ‘geoorloofd 
verzuim’ wordt aangetekend in de verzuimregistratie van de school en dat een bewijsstuk voorhanden is waaruit blijkt op welke
grond en gedurende welke tijd de (tijdelijke) afwezigheid van de leerling of het niet deelnemen aan het onderwijs (para)medisch 
geïndiceerd is. Deze tweede groep leerlingen kan deels samenvallen met de navolgende derde categorie. 



Categorie C 

� De derde categorie leerlingen is de groep leerlingen die een inrichting, een 
gesloten instelling of een residentiële instelling als bedoeld in artikel 71c, lid 1 en 2, 
van de WEC bezoekt waarmee de school een samenwerkingsovereenkomst als 
bedoeld in die bepaling heeft gesloten. Onder deze categorie worden ook de 
leerlingen begrepen die zijn ingeschreven op een basisschool of een school voor 
voortgezet onderwijs en die op grond van artikel 15 WPO resp. artikel 6h WVO 
gedurende een termijn van ten hoogste drie maanden aaneengesloten het 
volledige onderwijsprogramma volgen op een school als bedoeld in artikel 71c, lid 1 
en 2, van de WEC. Voor zolang een leerling uit deze categorie afwezig is, of niet 
aan het reguliere onderwijs van zijn groep deelneemt om een andere reden dan 
een onderwijsondersteunende behandeling of behandeling om (para)medische 
redenen (zie hierboven onder a en b), is het aanvragen van afwijking in beginsel 
aan de orde als door diens afwezigheid voor die leerling het wettelijk 
voorgeschreven minimum aantal uren onderwijs niet wordt gehaald. 

� De inspectie stemt in deze gevallen zonder voorafgaande aanvraag in met 
onderschrijding van het wettelijk minimum aantal uren onderwijs, indien: 

� de school in het bezit is van een verklaring van de verantwoordelijke behandelaar 
van de therapieverzorgende residentiële instelling waaruit blijkt dat de gevraagde 
beperking van het aantal uren onderwijs in het belang van de ontwikkeling van de 
leerling noodzakelijk is en 

� indien uit die verklaring blijkt om hoeveel uren behandeling onder schooltijd het 
gaat en op welke tijdstippen deze plaatsvindt. 



� https://www.ingrado.nl/assets/uploads/Vrijstellingen_3.pdf



� https://www.ingrado.nl/assets/uploads/infographic_MAS_A4.pdf



Leestip

� https://www.nji.nl/nl/Download-NJi/Publicatie-NJi/Dit-ben-ik-
Portretten-van-thuiszitters-PDF.pdf


