
VERZUIM OVER 
DE GRENS

Voor basisscholen en middelbare scholen 

Inschrijving op een Nederlandse school 
Schoolbezoek in Nederland wordt getolereerd door de Duitse overheid. De voorwaarden hiervoor zijn dat 
het schoolbezoek in Nederland van het kind is gestart op vierjarige leeftijd en er is een bewijs van 
inschrijving ingediend bij de Duitse school waar de leerling ingeschreven had moeten staan.
De inschrijving wordt gedurende de volledige leerplicht eenmalig gecontroleerd door de Duitse overheid. 
Wordt dit inschrijfbewijs niet ingediend, dan onderneemt de Duitse overheid actie. 

Contactgegevens Jugendamt
Graftschaft Bentheim
Adres: van-Delden-Straße 1-7, 48529 Nordhorn
Contactpersoon: Oliver Winter
Telefoonnummer: 05921-961461
E-mailadres: oliver.winter@grafschaft.de

Emsland
Adres: Ordeniederung 1, 49716 Meppen                                                             
Contactpersoon: Pia Menke      
Telefoonnummer: 05931 44-1401
E-mailadres: pia.menke@emsland.de

Contactgegevens Schulamt
Graftschaft Bentheim
Adres: Stadtring 22, 48529 Nordhorn
Contactpersoon: Dini Berens    
Telefoonnummer: 0049 5921/ 961702   
E-mailadres: dini.berens@grafschaft.de

Emsland
Adres: Ordeniederung 1, 49716 Meppen                    
Contactpersoon: Pia Menke      
Telefoonnummer: 05931 44-1401
E-mailadres: pia.menke@emsland.de

Werkwijze bij ongeoorloofd schoolverzuim in Nederland
1. De school spreekt ouders, en indien nodig de leerling, aan op het ongeoorloofd schoolverzuim. Maakt de 
school zich zorgen over het welzijn van de leerling? Dan kan de school de meldcode huiselijk geweld en 
kindermishandeling toepassen, maar meldt niet bij Veilig Thuis. Zorgen over deze leerlingen kunnen 
rechtstreeks gemeld worden bij het Jugendamt van de desbetreffende deelgemeente in Duitsland. 

 2. De school stuurt een waarschuwingsbrief aan de ouders en indien nodig de leerling. 

 3. Bij aanhoudend ongeoorloofd schoolverzuim, kan de school in overleg met het schoolbestuur, een contract 
met ouders (en indien nodig de leerling) opstellen. In het contract staat dat het ongeoorloofd schoolverzuim 
moet stoppen, omdat anders de verwijderingsprocedure wordt opgestart. 

 4. Indien het ongeoorloofd schoolverzuim niet stopt, wordt de leerling uitgeschreven van de Nederlandse 
school. De leerling moet vervolgens door ouders ingeschreven worden op de verantwoordelijke school in 
Duitsland. De Nederlandse school meldt de uitschrijving bij het Schulamt van de desbetreffende 
deelgemeente. Het Schulamt onderneemt vervolgens actie volgens de wetgeving in de desbetreffende 
deelstaat in Duitsland. 
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