
Verwijzen naar Halt voor schoolverzuim

Meer informatie?
Neem contact op met de Halt-medewerker in de 
gemeente, de relatiemanager van de regio waarin je 
werkt of kijk op www.halt.nl voor meer informatie. 

Vroegtijdig schoolverzuim kan leiden tot langdurig schoolverzuim. Het is daarom belangrijk om dit vroeg te 
signaleren en aan te pakken. Daar heeft een jongere recht op. Een verwijzing naar Halt is een mogelijkheid om 
een jongere weer te motiveren om naar school te gaan. Daarom zijn leerplichtambtenaren voor Halt 
belangrijke samenwerkingspartners. De jongere doorloopt bij Halt een pedagogisch leertraject op maat.

Gemiddeld drie gesprekken.
Het inzetten van leeropdrachten en eventueel 
vervolgopdrachten.
Een gesprek op school of thuis, waarin 
afspraken worden gemaakt voor de toekomst.

Waarom verwijzen naar Halt?
In de Halt-interventie wordt aandacht besteed aan 
reflectie, sociale vaardigheden, excuus, herstel en 
handelen in  de toekomst. De jongere krijgt inzicht 
in de oorzaak en gevolgen van het verzuimgedrag. 
De Halt-interventie bestaat uit:

Tijdens de Halt-interventie worden de ouders actief 
betrokken.

Wanneer de jongere de Halt-interventie positief 
afrondt, volgt geen justitiële documentatie. 

De Halt-interventie kan ook worden ingezet 
wanneer er al vrijwillige hulpverlening loopt. Halt 
stemt dan af met de betrokken hulpverlening. 
Eventueel kan Halt ook doorverwijzen naar de 
aanvullende hulpverlening.
Er kan ook een vertrouwenspersoon uit de eigen 
omgeving worden ingezet. Hiervoor werkt Halt 
samen met Stichting JIM.

Leerplicht ontvangt de tweede verzuimmelding 
van school.
Leerplicht controleert zo nodig bij Halt of de 
jongere eerder naar Halt is verwezen voor 
schoolverzuim.
Leerplicht heeft gesprek met de jongere en de 
ouders over de Halt-verwijzing en vraagt 
toestemming voor verwijzing. Vermeld de 
toestemming op de verwijzing.
Halt ontvangt binnen 7 dagen een door een 
leerplichtambtenaar met BOA-bevoegdheid 
ondertekende verwijzing.
De jongere doorloopt de Halt-interventie.
Halt meldt de afloop van de zaak aan de 
leerplichtambtenaar. 

Hoe verwijzen naar Halt?

De jongere is 12 tot en met 17 jaar oud.
De jongere stemt in met de verwijzing naar Halt 
(onder 16 jaar ook de ouders).
De jongere is niet eerder naar Halt verwezen 
voor schoolverzuim.
Minimaal verzuim: 9 uur of 12 keer te laat.
Maximaal verzuim: 60 uur of 60 keer te laat.

Ernstig motivatiegebrek of langdurig 
schoolverzuim.
(Zwaardere) emotionele, lichamelijke en/of 
gedragsproblemen waarvoor nog geen 
toereikende hulp wordt ingezet.

Wanneer verwijzen naar Halt?
Verwijzen naar Halt is mogelijk wanneer de jongere 
een waarschuwing heeft gekregen van de school of 
de leerplichtambtenaar. Als het verzuim aanhoudt, 
gelden de volgende criteria:

Er kan niet naar Halt worden verwezen bij:

https://jimwerkt.nl/

