
 

 
 
 
 

 
 

VERZUIM 
 
 

Richtlijnen 
 

Standaardisatie 
 
 
 

“Scalda registreert en begeleidt verzuimende studenten om 
te voorkomen dat onze studenten onopgemerkt uit het onderwijs 
verdwijnen (voortijdige schoolverlaters) en om deze studenten te 

stimuleren en te begeleiden om alsnog een startkwalificatie te halen..” 
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De registratie van verzuim 
 
 

Verzuim wordt geregistreerd middels de aan - en afwezigheid registratie middelen 
zoals deze op de onderwijslocaties aanwezig zijn. Het is cruciaal dat verzuim, 
inclusief te laat komen goed wordt geregistreerd. Alleen zo ontstaat er inzicht in 
verzuimgedrag en is er een stevige basis om actie te ondernemen. 
 
Dit betekent dat docent/mentor, vanwege zijn interactie voor en rondom de lessen 
met de student, primair verantwoordelijk is voor de aan- en afwezigheidsregistratie.  
De verzuimcoördinator is verantwoordelijk voor de afhandeling van de ontstane 
verzuimmeldingen en maatregelen. 

 

Randvoorwaarden voor een effectieve aanpak van het verzuim 
 

• De aan- en afwezigheid dient door de docent/mentor correct en op tijd (bij  
aanvang les) vastgelegd te worden met de hem ter beschikking gestelde 
middelen. 

• De onderwijsclusters van Scalda dienen te beschikken over een nauwkeurige 
applicatie t.b.v. verzuimregistratie; 

• Taken- en verantwoordelijkheid dienen helder en uitvoerbaar te zijn. 
• Taak- en rolverdeling van ROC en de gemeente zijn helder omschreven; 
• Afspraken en wederzijdse verplichtingen dienen nageleefd te worden door alle 

betrokkenen. 
 
 

Communicatie 

 
Vanuit ieder cluster is er één aanspreekpunt 

(verzuimcoördinator of anderszins) 
die de contacten met STAD onderhoudt.
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Het verwerken van de verzuimregistraties 
Een sluitende registratie staat of valt met de snelheid en zorgvuldigheid waarmee 
verzuim gemeld wordt. 
 
 

De verzuimregistratie kent 2 hoofd activiteiten: 
 

A. De registratie van verzuim.  
Het verwerken en opvolgen van de aan- en afwezigheidsregistratie.  

 
B. Het melden van verzuim.  

Het extern aan leerplichtambtenaar, RMC of IB Loket melden van verzuim.  
 

 
Het verzuim kan praktisch opgedeeld worden in 2 hoofdgroepen, te weten; 

 
 

1. Geoorloofd verzuim: 
Afwezig van lestaken, echter met een gegronde redenen 
 

2. Ongeoorloofd verzuim 
Afwezig van lestaken, helaas met een ongegronde redenen. 
Hier kunnen we 4 deelgebieden benoemen: 

I. Absoluut verzuim 
II. Relatief verzuim 

Hieronder valt ook Luxe verzuim 
III. Te laat komen. 

 
Specifieke beschrijvingen vindt u terug in de bijlage begrippenlijst en de verzuimkaart. 
 

 



 

Pagina 5 van 9 
 

 

Wat is geoorloofd verzuim? 
Van geoorloofd verzuim kan bv. sprake zijn in de volgende “gewichtige” gevallen: 

 
 Een huwelijk van familie t/m de 3e graad van de student (ouders, (over)grootouders, 

broers/zusters, ooms/tantes (max. 1 dag als het huwelijk binnen de woonplaats wordt 
gesloten en max. 2 dagen als het huwelijk buiten de woonplaats wordt gesloten). 

 Een 12 ½ , 25-, 40-, 50- en 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders 
(max.1 dag). 

 Een 25-, 40 of 50-jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders (max. 1 dag). 
 Gezinsuitbreiding (max. 1 dag). 
 Verhuizing (max. 1 dag). 
 Ernstige ziekte van ouders, grootouders, broers of zusters (duur i.o.m. directie). 
 Overlijden van (inclusief begrafenis/crematie): 

o ouders (1e  graads bloed- en aanverwanten) (max. 4 dagen). 
o grootouders, broers of zusters (2e  graads bloed- en aanverwanten) (max. 2 

dagen). 
o (bet)overgrootouders, (oud)ooms, (oud)tantes, neven en nichten (3e en 4e  

graads bloed- en aanverwanten) (max. 1 dag). 
 Op basis van door Scalda bepaalde gewichtige redenen met uitzondering van 

vakantieverlof. Hierbij valt te denken aan wettelijke verplichtingen vb. voorkomen voor 
een rechtbank, het nakomen van een medische afspraak voor zover dat niet buiten 
schooltijd kan. 

 

Voorwaarden welke Scalda hieraan stelt: 
- In al deze gevallen geldt als voorwaarde dat het verlof moet zijn aangevraagd 

voorafgaand aan de gebeurtenis door betrokkene of de ouders/verzorgers bij 
minderjarigheid,  bij de Mentor die het verlof vervolgens al dan niet toekent.  

- In eerste instantie beoordeelt de mentor de redelijkheid van het verzoek.  
- Bij afwezigheid van deze kan de verzuimcoördinator of Teamleider deze taak 

waarnemen.  
- De student vult een zogenaamd absentieformulier in dat bij de servicebalie kan 

worden afgehaald.  
- Het door de mentor ondertekende formulier moet nog dezelfde dag ingeleverd worden 

bij de servicebalie.  
- De geoorloofde afwezigheid wordt vervolgens door de verzuimcoördinator in de 

aanwezigheidsregistratie opgenomen. 
- Verlofaanvragen met terugwerkende kracht worden niet in behandeling genomen. 

De volgende situaties zijn geen gewichtige omstandigheden: 
- Familiebezoek in het buitenland; 
- Vakantie in een goedkope periode of vakantie in verband met een speciale 

aanbieding, of vakantie i.v.m. een gewonnen prijs of vakantie bij gebrek aan andere 
boekingsmogelijkheden; 

- Eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers-) drukte; 
- Verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn; 
- Een verjaardag van een familielid; familie-uitjes; 
- Een nationale feest- of gedenkdag van een ander land; 
- Deelname aan sportieve of culturele evenementen door bijzondere talenten buiten 

schoolverband, waardoor men moet verzuimen. 
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Ongeoorloofd verzuim 
 

Al het verzuim dat niet gemeld is en waarvoor geen toestemming is gegeven met als 
resultaat dat er lesuren verzuimd worden.  
Ongeoorloofd verzuim wordt in de aanwezigheidsregistratie gezien als tekortkomingen  
ten opzichte van het geprogrammeerde rooster. 
 
Hiervan is sprake in de volgende gevallen: 

- spijbelen (lesuren of dagen, reden is onbekend of achteraf gemeld); 
- te laat komen (bij aanvang van het lesuur,  school- en / of praktijk dag); 
- vrije dag/vakantie zonder voorafgaande toestemming (‘luxe-verzuim’); 
- alle andere vormen van ‘geoorloofd verzuim’ die niet voorafgaand aan de 

gebeurtenis zijn aangevraagd. 
 

Te laat komen  
 
Bij het te laat komen registreert de docent dit digitaal in het aan- en afwezigheids 
registratie systeem, dan wel handmatig middels een ‘te laat’-formulier.  
Deze tijden (minuten, uren) tellen uiteindelijk mee in het aantal verzuimde uren van de 
student. De geregistreerde tijdseenheden “te laat”wegen ook mee in de 
verzuimregistratie en melding aan het IB Loket.  
Te laat betekent een aantal minuten per lesuur.  
Ter illustratie:  één lesuur te laat in geval van blokuren bestaat niet, dan is men 1 uur 
ongeoorloofd afwezig. Bij een blokuur het tweede uur 10 minuten te laat vertaald zich 
daarmee in ; 1 uur ongeoorloofd afwezig en 10 minuten te laat. 

(Langdurige) Ziekte 
 

Afwezigheid door ziekte moet uiteraard wel gemeld worden door student / ouders / 
verzorgers (voor 10.00uur) om niet als ongeoorloofd afwezig (verzuimpleger) betiteld 
te worden. 

 
Een speciale vorm van geoorloofd verzuim is verzuim wegens (langdurige) ziekte. Ook 
in dit geval geldt dat de ziekmelding moet zijn gebeurd conform de hiervoor geldende 
voorschriften. In de aanwezigheidsregistratie wordt de afwezigheid door de 
verzuimcoördinator als ‘ziekte’ gekenmerkt.. 
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Speciale vormen van ongeoorloofd verzuim: 

Absoluut verzuim oftewel Voortijdig Schoolverlater (VSV) 
als een jongere niet meer is ingeschreven maar wel leerplichtig is, maar is niet gestart 
met de opleiding en de student is niet (meer) in een andere onderwijsinstelling 
ingeschreven. Dit laatste geval is voor het Scalda alleen dan relevant wanneer de 
student bekend is. In geval van aanmelding en terugtrekking zonder te zijn gestart met 
de opleiding en zonder nieuwe bestemming, wordt betrokkene gemeld bij het RMC 
(indien deze onder de doelgroep valt). Een ingeschreven student kan alleen dan 
worden uitgeschreven wanneer voldaan is aan de voorwaarden zoals beschreven in 
verzuimmeldingen aan derden (blz 8)  is beschreven. 
 
Aanbeveling: 
 
Het verdient de aanbeveling om i.s.m. het RMC naar een situatie toe te werken dat 
men 1 dag per week op locatie is om proactief op te treden mbt potentiële VSV-ers. 

Schorsing:  
de student is door de directie voor één of meerdere dagen geschorst van de opleiding. 
In de aanwezigheidsregistratie wordt dit door de verzuimcoördinator vermeld als 
‘geschorst’. Het is van belang dit ook te beschouwen als ‘ongeoorloofd verzuim’ i.v.m. 
de melding aan de leerplichtambtenaar. 
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Verzuimmeldingen aan derden 
 

Absoluut verzuim 
Het ROC is verplicht om iedere in- en uitschrijving (tot 18 jaar) binnen vijf werkdagen 
te melden bij de leerplichtambtenaar.  
 
Een student mag worden uitgeschreven: 
 
• als deze aansluitend op een andere school kan worden ingeschreven; 
• als deze is vrijgesteld van de inschrijvingsplicht (vb. studenten die in het 

buitenland onderwijs volgen); 
• als deze niet meer leer-/en of kwalificatie plichtig is. 

 
Is aan één van deze voorwaarden voldaan, pas dan mag de student worden 
uitgeschreven. 

 
De genoemde redenen gelden ook voor die studentens die ingeschreven zijn in een 
opleiding bij het Scalda, maar hiermee niet gestart zijn. Deze worden bij de gemeente 
gemeld als ‘ingeschreven’, maar kunnen enkel als ‘uitgeschreven’ worden gemeld, 
indien aan één van deze voorwaarden is voldaan. 
 
De melding van in- en uitschrijvingen gebeurt door STAD op de wijze die met de 
gemeenten is overeengekomen. 

 

Relatief verzuim 
Spijbel- en verzuimgedrag dient per april 2009 gemeld te worden bij het digitaal 
verzuimloket van de dienst DUO. Dit loket zorgt er voor dat de melding bij de 
woongemeente van de student terechtkomt.  
In schrijnende gevallen is het ten alle tijden aan te bevelen dit met LPA en/of RMC 
vooraf bespreekbaar te maken. 
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Wijze van melden 
 

In het onderstaande schema is opgenomen hoe en wanneer en aan wie gemeld 
kan/moet worden. Dit overzicht betreft zowel het absoluut als het relatief verzuim.  
 
Deels gaat het om wettelijke verplichtingen. Deels gaat het om Scalda eigen keuzes. 
Dit laatste is met name het geval waar het gaat om wie de melding verzorgt.  

 
Alle meldingen door de STAD, de verzuimcoördinator of de zorgcoördinator gebeuren 
onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag. Meldingen aan de IB-groep 
gebeuren d.m.v. het MA-formulier (melding van afwezigheid).  
 
Bij melding aan de student en de ouders/verzorgers wordt tevens aangegeven dat 
deze melding bij de IB-groep, gevolgen kan hebben voor de studiefinanciering of voor 
de tegemoetkoming studiekosten. 
 
Noot: Omwille van de volledigheid is in dit overzicht nog vermeld dat bij afwezigheid 
van een student die niet meer onder de leer-/kwalificatieplicht valt (want 18 jaar of 
ouder), maar nog wel onder de RMC-doelgroep, in geval van ongeoorloofde 
afwezigheid van ten minste een maand, gemeld moet worden bij het RMC. 

 
 

wat wanneer melden door wie  melden aan 
Inschrijvingen <5 werkdagen STAD LPA 

Uitschrijvingen <5 werkdagen Coach, TL, UBA LPA 

Uitschrijvingen (18+) <5 werkdagen STAD/UBA RMC 

Licht verzuim n.v.t. Mentor/SLB-er Student /ouders/ 
coördinator 

Matig verzuim Conform beschrijving Cluster en STAD LPA, ouders 

Hardnekkig verzuim Conform beschrijving Cluster en STAD LPA 
3 x te laat (= 3 lesuren verzuim) in 
periode van 6 maanden 3e keer Mentor / Coach Student , ouders 

6 x te laat in periode van 6 
maanden 6e keer Mentor / Coach 

LPA,  Ouders 

Coördinator 
9 x te laat in periode van 6 
maanden 9e keer Mentor/Coach / TL LPA 

15 x te laat in schooljaar 15e keer Mentor/Coach / TL LPA 

Ongeoorloofd verzuim uiterlijk 5e werkdag na 5 tot 
8 weken verzuim Cluster en STAD 

IB-groep 

student/ouders 

Schorsing langer dan 1 dag of 
verwijdering dezelfde dag Directie LPA 

Ongeoorloofd verzuim bij 18+ -er 
zonder startkwalificatie 

aaneengesloten periode van 
max. 1 maand Stad / Cluster RMC 

Ziekteverzuim 3e keer binnen 30 dagen Directie LPA / RMC 

Bij repeterend ziekteverzuim of plaatsvervangend  ziekteverzuim (i.p.v.overig verzuim) 
preventief melden aan RMC ten behoeve van preventief onderzoek aan huis door RMC 
medewerker. 
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