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Het volgen van onderwijs is één van de 
belangrijkste rechten voor kinderen om zich 
te ontwikkelen. Zodra een jongere langdurig 
verzuimt, kan de leerplichtambtenaar de  
Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) 
consulteren over de meest effectieve aanpak. 
Als de leerplichtambtenaar proces-verbaal 
(PV) opmaakt dan doet de RvdK onderzoek 
naar de oorzaken van het verzuim en adviseert 
vervolgens het Openbaar Ministerie (OM)  
en/of de kinderrechter over de aanpak die  
het beste is voor de jongere.

Schoolverzuim 

Oorzaken voor de daling 
Effectieve inzet van jeugdhulp 
voor achterliggende problematiek 
bij schoolverzuim in plaats van
louter inzet van strafrecht.

Maatwerk Achter langdurig schoolverzuim gaat vaak inge-

wikkelde (gezins-)problematiek schuil. De RvdK zet in op vrijwil-

lige hulpverlening  om de jongere terug naar school te laten gaan. 

Het verzoeken om  een kinderbeschermingsmaatregel of toepas-

sen van straf is pas aan de orde als het echt niet anders kan.

Instroom schoolverzuim De instroom van 

het aantal schoolverzuimzaken met PV tegen de jongere 

bij de RvdK, neemt de laatste jaren gestaag af. 

Instroom schoolverzuimzaken 
in relatie tot aantal 12 tot 18-jarigen in Nederland.

Samenwerking De RvdK werkt intensief samen met de 

leerplichtambtenaar, gemeentelijke jeugdzorg, stichting Halt ,  

het Openbaar Ministerie (OM) om een jongere weer naar  

school te krijgen of een vorm van passend onderwijs te bieden. De 

Methodische Aanpak Schoolverzuim (MAS) is hiervoor opgesteld.

Taakstraffen 2018 
opgelegd vanwege school-  

verzuim onderverdeeld 

in geslacht en leeftijd.
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Nog maar 2 op de 1.000 
jongeren in Nederland krijgt 
jaarlijks een proces-verbaal 
wegens ongeoorloofd 
schoolverzuim
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