
Verwijzen voor de  
Halt-straf schoolverzuim

Schoolverzuim kan een voorbode zijn van schooluitval of zelfs van crimineel 
gedrag. Het is daarom belangrijk schoolverzuim vroegtijdig te signaleren en 
aan te pakken. 
De Methodische Aanpak Schoolverzuim is een handleiding voor leerplicht  
om te komen tot een aanpak om de jongere terug te leiden naar passend 
onderwijs. De Halt-straf schoolverzuim is één van de mogelijkheden.  
In deze Halt-interventie krijgen jongeren die veelvuldig verzuimen inzicht in 
de oorzaak en de gevolgen van hun gedrag en worden zij gemotiveerd weer 
structureel onderwijs te gaan volgen. Hun ouders worden nadrukkelijk bij  
de straf betrokken.

Wat houdt de Halt-straf schoolverzuim in?
•  Drie gesprekken bij Halt met jongere en ouders.
•  Een digitale leeropdracht maken over het spijbelgedrag.
•  Vervolgopdracht(en) maken.
•  Een (excuus)gesprek op school of thuis, waarin afspraken worden 
 gemaakt voor de toekomst.
•  Soms krijgt de jongere ook een werkopdracht.

Halt bepaalt de inhoud en omvang van de straf. Deze is afhankelijk van het
aantal verzuimde uren en de leeftijd van de jongere. Halt baseert zich daarbij
op de Richtlijn & Kader voor Jeugd en Adolescenten, inclusief Strafmaat Halt
en de Methodische Aanpak Schoolverzuim. 

https://www.halt.nl/media/1208/methodische-aanpak-schoolverzuim-mas.pdf
https://www.om.nl/organisatie/beleidsregels/overzicht-0/index/@96102/richtlijn-kader/
https://www.halt.nl/media/1208/methodische-aanpak-schoolverzuim-mas.pdf


Wanneer verwijzen naar Halt?
Voordat naar Halt wordt verwezen, hebben de leerling en zijn/haar ouders al  
een waarschuwing gekregen van school en van leerplicht. Gaat het verzuim  
door, dan gelden de volgende criteria:
•  De jongere is van 12 t/m 17 jaar oud.
•  De jongere en ouders stemmen in met de Halt-interventie.
•  De jongere is niet eerder naar Halt verwezen i.v.m. schoolverzuim.
•  Minimaal verzuim: 9 uur of 12 keer te laat.
•  Maximaal verzuim: 60 uur of 60 keer te laat.

Er kan niet naar Halt verwezen worden bij: 
•  Ernstig motivatiegebrek of langdurig c.q. blijvend verzuim.
•  (Zwaardere) emotionele, lichamelijke en/of gedragsproblemen waarvoor  

nog geen toereikende hulp wordt ingezet.

Hoe verwijzen naar Halt?
1  Leerplicht ontvangt tweede verzuimmelding van school.
2  Leerplicht checkt zo nodig bij Halt of jongere eerder een Halt-verwijzing 

leerplicht heeft gehad.
3  Leerplicht heeft gesprek met jongere en ouder(s) over Halt-verwijzing  

en legt toestemming d.m.v. handtekening op verwijzing vast. Als ouder  
niet aanwezig is, vraagt leerplicht telefonisch toestemming en vermeldt 
resultaat op verwijzing.

4  Halt ontvangt binnen 7 dagen na verhoor van leerplicht: door BOA  
ondertekende PV en verzuimoverzicht school.

5  Leerplicht licht school in over Halt-verwijzing. 
6  Jongere volgt Halt-straf schoolverzuim.
7  Halt meldt af loop zaak aan leerplicht.
8  Leerplicht licht school in over af loop.

Meer informatie?
Halt heeft teams in het hele land.
Op halt.nl vindt u meer informatie over  
de Halt-interventies  en de contactgegevens  
van de Halt-teams.
Zie ook: www.halt.nl/verwijzers.
De jongeren op de foto zijn modellen.
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