Raad voor de Kinderbescherming
Ministerie van Justitie en Veiligheid

Schoolverzuim:
wat zijn de gevolgen?
Als je veel van school wegblijft, kan je school een leerplichtambtenaar inschakelen. Die kan dan een proces-verbaal
opmaken. Dat doet hij omdat je tot je achttiende jaar
verplicht bent onderwijs te volgen, tenzij je al een havo-,
vwo- of mbo niveau 2-diploma hebt.
> Wat doet de Raad voor de Kinderbescherming?
Onderwijs is belangrijk voor je ontwikkeling en een kans op een
goede baan. Als je een proces-verbaal hebt gekregen vanwege
je schoolverzuim, wordt daarom de Raad voor de Kinder
bescherming (RvdK) ingeschakeld. De RvdK doet onderzoek naar
jou en je situatie. Daarna adviseert de RvdK de officier van justitie
in een rapport over de straf en/of hulp die het beste bij jou past.
De officier van justitie of de rechter is degene die de straf oplegt.
> Het onderzoek
Voor het onderzoek ontvang je een uitnodiging van de RvdK om
met een medewerker te komen praten. Dit is de raadsonderzoeker.
Hij wil behalve met jou ook met je ouders, mensen van je school
en anderen uit je omgeving praten. De raadsonderzoeker wil
namelijk weten of je problemen hebt die te maken hebben met
je schoolverzuim. Zo kan hij inschatten wat in jouw situatie de
meest passende straf voor je is en welke hulp je nodig hebt
om weer naar school te gaan. Dit hangt af van jouw situatie.
Bijvoorbeeld hoe lang en hoe vaak je hebt gespijbeld, waarom
je dat deed, of je wel of niet weer naar school gaat en hoe het
verder met je gaat (thuis, in je vriendenkring maar vooral op
school).
> Het rapport
De belangrijke informatie uit het onderzoek komt in een rapport
te staan. Er staat in wat de RvdK vindt van jouw situatie en wat
jij, je ouders en andere mensen uit je omgeving ervan vinden.
Verder geeft de RvdK aan wat eventueel een passende straf voor
jou is. Je moet er namelijk wel van leren. Ook staat in het rapport
of je begeleiding bij het oplossen van je problemen nodig hebt.
De RvdK stuurt het rapport aan de officier van justitie of aan de
rechter en eventueel aan hulpverleninginstanties. Jij en je ouders
ontvangen het rapport ook.

> Straf of hulp
De officier van justitie of de rechter bepaalt of je een straf en/of
hulp krijgt. Hij kijkt hierbij naar het advies van de RvdK. Wat
voor soort straf of hulp je krijgt, hangt af van je situatie. Je kunt
bijvoorbeeld een geldboete of (verplichte) begeleiding van de
jeugdreclassering krijgen. Je kunt ook een taakstraf opgelegd
krijgen. Meer informatie over taakstraffen vind je in de brochure
Als je een taakstraf hebt gekregen… Deze vind je op de website
www.kinderbescherming.nl.
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