Visie verzuim 18+:
Gelijke monniken,
gelijke kappen
We missen iedereen die verzuimt
Het recht op onderwijs van jongeren staat centraal.
Onderwijs en overheid beschermen dat recht onder
meer door schooluitval tegen te gaan met een gezamenlijke aanpak van verzuim. Uitgangspunt: we missen
iedereen die verzuimt! Niet pas na 4 weken, maar al na
1 uur. Net als later op de werkvloer: we missen je als je
er niet bent en ondernemen actie.

Visie: voorkomen is beter dan genezen
Door het recht op onderwijs te beschermen stellen we
jongeren in staat om een startkwalificatie te behalen. Een
succesvolle schoolloopbaan, resulterend in een (start)
kwalificatie, bevordert duurzame arbeidsparticipatie,
economische zelfstandigheid en participatie in de
samenleving. Onderwijs en gemeenten hebben een
gezamenlijke verantwoordelijkheid om jongeren hierin
te stimuleren en te ondersteunen. Ouders/verzorgers
spelen een cruciale rol.
Voorkomen is beter dan genezen. Voorkomen dat een
jongere uitvalt uit het onderwijs is effectiever dan een
jongere terugleiden als hij al uitgevallen is. Voor een
preventieve aanpak is verbinding nodig van onderwijs
met andere domeinen, zoals arbeidsmarkt en (jeugd)
zorg. En die preventieve aanpak vraagt speciale
aandacht voor de jongeren voor wie een startkwalificatie
niet haalbaar is.

bij welke omvang het verzuim gemeld wordt, is hierbij
van belang. In de verzuimagenda MBO-RMC leggen
onderwijs en gemeenten vast hoe zij de signalen met
elkaar delen en welke actie van RMC gewenst is.

Effectief oppakken van verzuim
Met een verzuimagenda geven onderwijsinstellingen
en RMC-regio’s gehoor aan hun gemeenschappelijke
opdracht: alle jongeren verlaten het onderwijs met een
startkwalificatie. Onderwijs doet dit vanuit de verantwoordelijkheid in het kader van passend onderwijs;
gemeenten/RMC vanuit hun verantwoordelijkheid om
voortijdig schoolverlaten terug te dringen en jongeren
te stimuleren een startkwalificatie te behalen.
Het onderwijs investeert in een passend onderwijsaanbod, een preventieve verzuimaanpak en in een
ondersteuningsstructuur, de RMC-functie legt op
bestuurlijk, beleids- en uitvoerend niveau verbindingen
met andere gemeentelijke domeinen zoals jeugd(zorg)
en arbeidsmarkt.

Landelijke richtlijn

VERZUIM 18+

Om als onderwijs en overheid preventief en effectief te
kunnen (samen)werken, is een richtlijn wenselijk. Die
richtlijn begint met de afspraak elkaar te informeren over
verzuim en dreigend voortijdig schoolverlaten. Een norm

Richtlijn verzuim 18+
1. Signaleren en melden

Onderwijs

We missen alle studenten die verzuimen op het MBO.
Hierbij is van belang dat de betrokken professionals met
de jongere en met elkaar afstemmen wie welke actie
onderneemt.
• Verzuimsignalen 18+ zo snel mogelijk wanneer actie
van RMC gewenst is en maximaal na 4 weken
aaneengesloten verzuim melden via het DUO
Verzuimloket. De verzuimagenda MBO en RMC
geeft hiervoor richting.
• OCW en DUO maken het mogelijk dat studentenregistratiesystemen van het MBO gekoppeld worden
aan het DUO Verzuimloket. De administratieve last
wordt hierdoor verminderd, wat de kwaliteit van de
signalen bevordert.
• Het DUO Verzuimloket faciliteert het MBO en
RMC om een kwalitatief goede melding te doen.
De verzuimmelding bevat minimaal de volgende
informatie:
a) de zorg van het MBO over de student:
- is er sprake van onderwijs overstijgende
problematiek?
- is de startkwalificatie in gevaar?
- dreigt de student het onderwijs voortijdig
te verlaten?
b) reeds ondernomen acties om het verzuim te
stoppen en gemaakte afspraken tussen school
en student
• RMC pakt de verzuimmelding op als er sprake
is van een van de zorgen onder a.

• signaleert en registreert verzuim;
• gaat in gesprek met de student en schat in of er
sprake is van onderwijs gerelateerd of
Onderwijs overstijgend verzuim;
• maakt afspraken met de student om het verzuim
te stoppen (indien nodig ouders hierin betrekken),
begeleiding intensiveren, ondersteuningsstructuur
van de school inschakelen etc.);
• meldt het verzuim bij het DUO Verzuimloket binnen
4 maximaal weken aaneengesloten verzuim. Aan de
hand van de informatie uit het verzuimsignaal
onderneemt RMC actie;
• alle verzuim dat een risico in zich heeft van voortijdig
schoolverlaten wordt direct gemeld, dat kan al vanaf
het eerste uur.

2. Verantwoordelijkheden en acties

RMC
• onderneemt actie als er sprake is van onderwijs
overstijgende problematiek, dreigend voortijdig
schoolverlaten of als de startkwalificatie in gevaar
komt. De actie kan bestaan uit een gesprek met de
student en/of ouders/verzorgers, verbinding leggen
met domeinen (jeugd)zorg, arbeidsmarkt/sociale
zaken, etc.;
• koppelt de ondernomen acties en gemaakte
afspraken altijd terug naar het MBO.

DUO
• levert aan de RMC-regio maandelijks een overzicht
van alle verzuimsignalen van de MBO-instellingen in
hun regio.
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Onderstaande acties bevorderen een effectieve verzuimaanpak. Ze benoemen ieders inzet vanuit de eigen
verantwoordelijkheid en dienen als vertrekpunt voor de
op te stellen verzuimagenda MBO-RMC.

