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Inleiding 
 
Leidt de herziene Handleiding Strafrechtelijke aanpak schoolverzuim tot uniformiteit en 
eenduidigheid in de aanpak van schoolverzuim? Om hier zicht op te krijgen heeft het 
Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het Ministerie van 
Veiligheid en Justitie het ITS verzocht een procesevaluatie van de Handleiding uit te voeren. In 
deze procesevaluatie stonden de volgende vragen centraal:  
 
1. In hoeverre is de uitvoering van de leerplicht conform de Handleiding strafrechtelijke aanpak 

schoolverzuim?  
2. Als wordt afgeweken van de Handleiding: op welke punten wordt afgeweken en waarom? 
3. Zijn er verbeteringen in de Handleiding of in de toepassing daarvan mogelijk? Zo ja, welke?  
 
Feitelijk doel hierbij was om aan te geven of verschillen bestaan in de verzuimaanpak tussen 
gemeenten. Ondanks dat de Handleiding in grote mate wordt gevolgd, blijkt de aanpak tussen 
gemeenten (en zelfs binnen gemeenten) te verschillen. Op zich is dat ook te verwachten gezien de 
complexiteit van schoolverzuim en de discretionaire bevoegdheid van leerplichtambtenaren. 
 
Een verzoek van het WODC was tevens om na te gaan of er aanwijzingen zijn of de inrichting van 
de leerplichtfunctie sinds het onderzoek van Warmerdam, Lubberman en Stuivenberg uit 20091 is 
veranderd. Het antwoord op deze vraag is volledig opgenomen in bijlage 2 
 
Onderzoeksaanpak 
 
In het onderzoek zijn de volgende activiteiten uitgevoerd: 
• Acht verkennende interviews met negen sleutelinformanten (onder meer onderwijsjuristen en 

vertegenwoordigers van Ingrado, Halt en OM); 
• Dossierstudie van in totaal tachtig dossiers bij twintig leerplichtorganisaties (verspreid over tien 

arrondissementen), inclusief interviews met de betrokken leerplichtambtenaren; 
• Telefonische interviews met tien vertegenwoordigers van het OM en negen van de Raad voor 

de Kinderbescherming; 

                                                   
1 Warmerdam, S., Lubberman, H.J.H. & Stuivenberg, M. (2010). De leerplichtfunctie in Nederland. Onderzoek naar 

uitvoering van de Leerplichtwet door gemeenten. Rotterdam: Ecorys. 



• Groepsgesprek met vijf leerplichtambtenaren om de laatste onduidelijkheden te bespreken en 
de resultaten te toetsen op herkenning en uitvoerbaarheid van verbeterpunten. 

 
Bekendheid en status handleiding 
De Handleiding is bij bijna alle betrokkenen (zowel leerplichtambtenaren, OM als RvdK) in meer 
of mindere mate bekend en wordt door hen ook zinvol geacht. Zo vormt het doorgaans een prima 
richtsnoer voor de aanpak van schoolverzuim in de praktijk en is het bovendien een nuttig 
naslagwerk. De Handleiding heeft er mede toe bijgedragen dat er door de ketenpartners meer 
uniformiteit in de werkwijze wordt ervaren. Achtergrondinformatie in de Handleiding, zoals 
jurisprudentie, wordt nuttig geacht. Een update van het document is zinvol, aangezien de 
‘statische’ Handleiding dateert uit 2012. Informatie kan verouderd of onvolledig zijn. 
De caseload van de leerplichtambtenaar is mede afhankelijk van de werkwijze van de scholen. Als 
scholen een actief beleid hebben op preventie of vroegtijdig stoppen van ongeoorloofd verzuim 
zien leerplichtorganisaties een teruggang in het aantal verzuimmeldingen. Ze besparen hiermee 
kostbare tijd en kunnen zich hierdoor meer richten op de dossiers waarbij ook sprake is van een 
zorgcomponent. 
 
Proces van de Handleiding 
Om in beeld te brengen hoe de Handleiding in de praktijk werkt, is in de dossierstudie ingezoomd 
op het proces bij de verschillende verzuimsoorten en het opstellen van een proces-verbaal. 
 
Signaalverzuim 
De Handleiding gaat in algemene zin sterk uit van een vrij eenduidige situatie: er is verzuim en 
daar treedt een leerplichtambtenaar tegen op. In die situaties werkt de Handleiding goed en wordt 
deze ook gevolgd. De praktijk is echter vele malen weerbarstiger. Het betreft hier vaak complexe 
situaties met achterliggende (zorg)problematiek. We zien dan ook dat leerplichtambtenaren 
regelmatig gebruik maken van hun discretionaire bevoegdheid als het gaat om de beslissing voor 
het opmaken van een proces-verbaal, omdat een duidelijk beslissingskader in de Handleiding 
ontbreekt. Hierdoor constateren we verschillen in de strafrechtelijke aanpak tussen 
leerplichtambtenaren in dezelfde situaties.  
 
Luxe verzuim 
Luxe verzuim is doorgaans een eenvoudige zaak voor de leerplichtambtenaren. De Handleiding 
laat weinig te raden over en kan vrij goed worden gevolgd. Aan de hand van het stappenschema 
stelt de leerplichtambtenaar vast of het al dan niet geoorloofd is. Dit verhoor van de ouders vindt 
regelmatig alleen telefonisch plaats. Het is voor leerplichtambtenaren soms onduidelijk of dit is 
toegestaan. Verder zien we dat de prioriteit en daarmee vervolging van luxe verzuim tussen zowel 
leerplichtorganisaties als arrondissementen (OM) varieert. 
 
Absoluut verzuim 
Het stappenplan in de Handleiding na vastgesteld absoluut verzuim is in de kern vrij eenduidig. 
Als een jongere na een waarschuwing nog steeds niet is ingeschreven, maakt de 
leerplichtambtenaar een proces-verbaal op tegen de ouders. In de praktijk blijkt dit echter niet zo 
te zijn. Dit komt door de vraag van verwijtbaarheid: in welke mate is de ouder verwijtbaar voor 
het niet ingeschreven staan van hun kind? De afdoeningbeslissing is bij absoluut verzuim gericht 
op de ouder(s)/verzorger(s). In het geval van kwalificatieplichtigen ligt de sleutel voor het 
beëindigen van het verzuim juist voornamelijk bij de leerplichtige. Een proces-verbaal tegen de 
leerplichtige behoort in dit geval echter niet tot de mogelijkheden. Een proces-verbaal tegen de 
ouders leidt veelal tot een sepot. Leerplichtambtenaren voelen zich dan ook gedwongen het 



verzuim te gedogen. Daarnaast speelt de vraag in hoeverre een ouder verantwoordelijk kan 
worden gehouden als de school de jongere uit heeft geschreven (wat wettelijk niet is toegestaan 
zonder andere inschrijving). 
 
Proces-verbaal 
Bij het opstellen van een proces-verbaal volgen leerplichtambtenaren doorgaans een met het OM 
afgestemd format. Dit is meestal ook het format uit de Handleiding, met soms enkele 
aanpassingen. Er zijn wel grote verschillen in de hoeveelheid opgenomen informatie in de 
processen-verbaal. Ook bestaat er variëteit tussen OM-arrondissementen aan de aan processen-
verbaal gestelde eisen. 
Een proces-verbaal betekent overigens niet per definitie een strafrechtelijk traject. Zowel de Raad 
voor de Kinderbescherming als het OM geven aan dat zij regelmatig mogelijkheden zien voor 
(civielrechtelijke) hulpverlening en dat leerplichtambtenaren soms (te) sterk geneigd zijn om 
richting een proces-verbaal en daarmee strafrechtelijke vervolging te gaan. Leerplichtambtenaren 
geven echter aan soms juist voor een proces-verbaal te kiezen om hulpverlening af te dwingen. De 
afstemming tussen leerplichtambtenaren, Raad voor de Kinderbescherming en het OM is, ondanks 
een bestaande infrastructuur van overleg, volgens diverse geïnterviewden voor verbetering 
vatbaar. 
 
Conclusies en aanbevelingen 
 
In hoeverre is de uitvoering van de leerplicht conform de Handleiding en wat betekent dit voor 
uniformiteit? Kortweg kunnen we stellen dat de strafrechtelijke aanpak de laatste jaren weliswaar 
uniformer is geworden tussen leerplichtorganisaties, maar dat de aanpak in vergelijkbare situaties 
(voor zover daar van gesproken kan worden) zeker niet altijd gelijk is. Dit is enerzijds een gevolg 
van verschillen tussen leerplichtambtenaren, leerplichtorganisaties, medewerkers van het OM en 
de Raad voor de Kinderbescherming, alsmede rechters om maatwerk te leveren. De eigenstandige 
positie van de leerplichtambtenaar en diens discretionaire bevoegdheid ligt daar bijvoorbeeld al 
aan ten grondslag. Anderzijds is het een gevolg van ontbrekende kaders in de Handleiding. Zo 
heeft de Handleiding geen handreikingen voor het onderzoek naar de oorzaak van ongeoorloofd 
verzuim, de mogelijkheden van hulpverlening en de onderliggende afwegingen voor de beslissing 
om over te gaan tot een proces-verbaal hetzij vervolging. Inpassing van onder andere het 
taxatiemodel waarmee de Raad voor de Kinderbescherming de mogelijkheden voor hulpverlening 
inschat, zou hieraan deels tegemoet kunnen komen. 
 
Alvorens de Handleiding strafrechtelijke aanpak aan te passen doen de verschillende partners er 
goed aan vast te stellen wat het doel is van de Handleiding. We hebben geconstateerd dat de 
Handleiding in zijn huidige vorm sterk gericht is op een strafrechtelijke aanpak, terwijl juist het 
opzetten van / bemiddelen bij hulpverlening ten bate van verzuimaanpak als centrale route wordt 
beschouwd, ook door het OM. De essentiële en primaire rol van zorg in het beëindigen van 
verzuim met achterliggende problematiek wordt door alle ketenpartners onderschreven. De vraag 
is dan of de Handleiding de huidige focus op strafrecht moet behouden, of beter veralgemeniseerd 
kan worden tot een Handleiding aanpak schoolverzuim. Wij raden aan de Handleiding in een 
dergelijk breder kader te positioneren en dus breder te trekken dan de verantwoordelijkheid van 
het OM. In de Handleiding kan dan de rol van de betrokkenen (ouders, scholen, 
leerplichtambtenaren, Raad voor de Kinderbescherming en het OM) beter worden uitgewerkt op 
het terrein van melding door de school, inrichting verzuimonderzoek, 
hulpverleningsmogelijkheden, afwegingen en doel bij afdoeningbeslissing en aanscherping van 
het model-proces-verbaal (denk aan toelichting op begrippen). Daarnaast dient er meer aandacht 



te zijn voor communicatie en heldere afspraken tussen leerplichtambtenaren, OM en de Raad voor 
de Kinderbescherming. 
 
Overzicht van aanbevelingen en ‘quick wins’ 
Naast voornoemde aanbevelingen zijn in dit onderzoek aan het eind van de hoofdstukken 3 en 7 
ook meer concrete en specifieke verbeterpunten (‘quick wins’) ten aanzien van de Handleiding 
opgenomen. In bijlage 1 treft u een puntsgewijs overzicht van de aanbevelingen en ‘quick wins’ 
aan. 
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