
Nieuwe regeling te laat komen/verzuim vanaf schooljaar 2020-2021

Vanaf 12x te laat of 12 lesuren verzuim kunnen jongeren naar Halt verwezen worden door de 
leerplichtambtenaar. Dit gebeurt ook regelmatig. Het blijkt dat er een preventieve werking vanuit gaat. 

Van 12 naar 16
Tot nu toe werd voor een Haltverwijzing uitgegaan van de 3-6-9-12-regeling. Een regulier proces-verbaal is pas 
mogelijk vanaf 16 uur in 4 weken. Om het aantal uren van de Haltverwijzingen aan te laten sluiten bij de systematiek 
van een regulier proces-verbaal is er (landelijk) voor gekozen de HALT regeling op te hogen naar 4-8-12-16.  
Deze werkwijze wordt ook beschreven in de Methodische Aanpak Schoolverzuim (MAS)1.

De nieuwe regeling ziet er als volgt uit: 
•   Een jongere is 4 keer te laat en/of heeft 4 uur verzuimd: de school geeft een waarschuwing en passende 

sanctie aan de jongere. Ouder(s)/verzorger(s) worden hierover geïnformeerd.

•   Het verzuim stopt niet en er is sprake van 8 keer te laat en/of 8 uur verzuim: er volgt een preventief gesprek 
met de leerplichtambtenaar tijdens het spreekuur op school.

•   Het verzuim loopt door naar 12 keer te laat en/of 12 uur verzuim: er wordt door de school een melding 
gedaan via DUO. De leerplichtambtenaar houdt een officieel waarschuwingsgesprek met de jongere en 
eventueel ouder(s)/verzorger(s). Ouder(s)/verzorger(s) zijn door school geïnformeerd dat er gemeld wordt  
bij de leerplichtambtenaar. 

•   Het verzuim loopt op naar 16 keer te laat en/of 16 uur verzuim: er wordt door de school een nieuwe  
DUO-melding gedaan. De leerplichtambtenaar kan dan besluiten de jongere naar Halt te verwijzen.  
De jongere wordt opgeroepen en indien de jongere onder de 16 jaar is ook minstens 1 van de ouders/
verzorgers. 

Niet zo maar naar Halt
Een Halt-traject kan alleen worden ingezet als de school voldoende maatregelen heeft genomen, die niet tot 
resultaat hebben geleid. Ook dienen de ouder(s)/verzorger(s) door de school hierover te zijn geïnformeerd. 
Om naar Halt gestuurd te kunnen worden is het belangrijk dat de jongere en ouder(s)/verzorger(s) instemmen met 
de Haltverwijzing. Als een jongere ouder dan 16 jaar is, is de instemming van ouder(s)/verzorger(s) niet nodig. 
Wanneer ouder(s)/verzorger(s) en/of de jongere niet instemmen, wordt meegedeeld dat bij voortduring van het 
verzuim direct proces-verbaal wordt opgemaakt en Halt geen optie meer is. Maar de leerplichtambtenaar kan ook 
besluiten om direct een proces-verbaal op te maken. Dit is uiteraard afhankelijk van het aantal uren verzuim. Een 
proces-verbaal kan alleen opgemaakt worden vanaf 16 uur ongeoorloofd verzuim in 4 weken. Een Halt-verwijzing 
vanwege schoolverzuim kan per jongere maar éénmaal gedurende de hele schoolloopbaan plaatsvinden.

¹  MAS is de Methodische Aanpak Schoolverzuim ontwikkeld door de ketenpartners Openbaar Ministerie, Raad voor de Kinderbescherming, 

 Halt, Ingrado en VNG


