2021/2022
MBO Verzuimkaart 18-/18+
Geoorloofd verzuim
Acties door school bij ongeoorloofd
verzuim & overig verzuim
(risico op VSV)
Gesprek voeren met jongere door mentor **
•	Problematiek op school en persoonlijke situatie
bespreken (zg ouders/verzorgers betrekken in overleg
met jongere)
•	Extra ondersteuning binnen school gewenst?
Vroegtijdig hulp inschakelen (intern en extern, bv.
Jeugdarts; GGD)
•	Bij
uren ongeoorloofd verzuim indien nodig
verzuimbrief versturen
Vervroegd melden bij RMC via DUO verzuimloket
• Minder dan 16 uur verzuim -> vervroegd melden als:
		 - Vermoeden van ongeoorloofd verzuim en
overig verzuim
		 - Twijfels over ziekteverzuim (na melding leerplicht
ambtenaar/RMC)
		 - Frequent te laat komen
Altijd melden bij RMC via DUO verzuimloket
•	Vanaf 16 uur ongeoorloofd verzuim binnen een periode
van 4 weken
•	4 weken aaneengesloten verzuim (landurig relatief
verzuim 18- of RMC verzuim 18+)

Geen actie (wel registreren)

Verzuimmelding bij RMC via
DUO Verzuimloket
• Invullen verzuimspecificatie
•	Naam, e-mail en telefoonnummer van mentor **
• Welke acties zijn door school reeds uitgevoerd?
• Is actie RMC/leerplichtambtenaar) gewenst?

Geen actie RMC gewenst
(RMC neemt melding voor
kennisgeving aan)

Actie RMC gewenst
• Jongere wordt uitgenodigd voor een gesprek
•	Als jongere 18+ niet verschijnt stuurt RMC een
waarschuwingsbrief
•	Als jongere 18- niet verschijnt wordt hij/zij
opnieuw uitgenodigd voor een gesprek
•	Bij achterliggende problematiek wordt met
toestemming van de jongere verwezen naar
schoolse en/of lokale zorgstructuur /RMC
consulent gemeente
•	Terugkoppeling van afspraken naar jongere/
ouders/verzorgers en contactpersoon school

• Luxe verzuim

Definities
• Geoorloofd verzuim: Verzuim op basis van geldige reden zoals: ziekmelding, verleend verlof en gewichtige omstandigheden
• Ongeoorloofd verzuim: Verzuim zonder geldige reden en vakantie-luxeverzuim
•	Overig verzuim: Veelvuldig geoorloofd verzuim / niet nakomen van afspraken / risico dat jongere vroegtijdig school verlaat (VSV-er)
Voor meer informatie en beslisboom kijk op: https://duo.nl/zakelijk/verzuim/verzuim/soorten-verzuim.jsp
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Stap 1
School
Te laat, verzuim.

• Registreert in eigen schoolsysteem.

(interventies)

RMC

• Geen actie

Stap 2
• De mentor** gaat een gesprek aan met de jongere over het verzuim. Dit kunnen
meerdere gesprekken zijn. Er wordt gesproken over de oorzaak van het verzuim en er
(interventies)
wordt gekeken naar een oplossing hiervoor. Per jongere worden afspraken gemaakt.
Ouder(s)/verzorger(s) worden bij 18- betrokken.
• De mentor gaat na of er bij de jongere sprake is van problematiek op school of in de
persoonlijke situatie die van invloed is op het verzuim.
• Voor extra ondersteuning verwijst de mentor de jongere door naar een advies en
begeleidingspunt binnen de school. Dit moet goed bewaakt worden door de mentor.
• Indien nodig wordt een verzuimbrief verstuurd door de mentor bij 8 uur verzuim.
• Bij overig verzuim (met risico op voortijdig schoolverlaten) wordt zo snel mogelijk een
verzuimmelding gemaakt bij DUO.

School
Minder dan 16 uur
ongeoorloofd verzuim
in een periode van
4 weken. Of bij overig
verzuim meer dan
16 uur in een periode
van 4 weken.

RMC

• Actie als vervroegde verzuimmelding gedaan is via DUO verzuimloket.
RMC stemt af met school over passende interventie.

School

• Als alle acties van stap twee zijn doorlopen, doet de mentor een verzuimmelding via het
verzuimloket van DUO.
• De mentor informeert RMC in de verzuimmelding over de genomen acties, afspraken en
vermoedelijke oorzaak. De stappen die zijn gezet bij stap 2 worden vermeld.

Stap 3
Vanaf 16 uur of meer
ongeoorloofd verzuim
in een periode van
4 weken.

(interventies)

RMC

• Verzuimmelding komt binnen via verzuimloket (eerste melding).
• Administratie van woongemeente zet verzuimmelding met benoemde acties door
naar consulent. De consulent kan zo het vervolggesprek met jongere zorgvuldig voeren.
• Jongere wordt uitgenodigd op het spreekuur van de consulent. Als de jongere >18 jaar
niet verschijnt dan stuurt RMC consulent de jongere een waarschuwingsbrief. Is de
jongere < 18 jaar dan vindt er altijd een gesprek plaats door RMC in woongemeente.
• Bij achterliggende problematiek wordt met toestemming van de jongere verwezen
naar schoolse en/of lokale zorgstructuur/RMC consulent woongemeente.
• Terugkoppeling (van zorg) afspraken naar jongere, ouder(s)/verzorger(s) en mentor.

Stap 4
• Mentor meldt herhaald verzuim bij het verzuimloket van DUO.
(interventies) • Mentor houdt blijvend contact met jongere en ouder(s)/verzorger(s) en informeert RMC
in de melding over de genomen acties, afspraken en vermoedelijke oorzaak.

School
Meerdere
verzuimmeldingen.

RMC

• Administratie woongemeente krijgt verzuimmelding via verzuimloket DUO
(tweede melding of meerdere meldingen).
• Jongere en ouder(s)/verzorger(s) wordt uitgenodigd op spreekuur van consulent
woongemeente.
• Met toestemming van jongere verwijzen naar schoolse en/of lokale zorgstructuur /
RMC consulent woongemeente bij achterliggende problematiek

* Voor RMC kan ook leerplicht worden gelezen.
** Voor mentor kan ook coach, studieloopbaanbegeleider of trajectbegeleider worden gelezen.

