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AAR 

In het onderwijs = 
 
1. Een afspraak, wat gaan we doen? (les) 
2. De betrokken personen die de afspraak 

samen hebben (docent en deelnemers) 
3. Een plaats (gebouw en ruimte) 
4. Een agenda met tijd en eindtijd (ook wel 

rooster) 

Wie? 
De docent 
 
Wat? 
Of de deelnemers aanwezig zijn en/of op tijd op 
het geplande tijdstip, ook wel onderwijstijd 

Onderwijstijd? Wat is dat? 
Kern van de wet onderwijs is dat er sprake moet 
zijn van: 
 
-realistisch geplande  onderwijs uren die 
verantwoord kunnen worden 
 
Deze geplande uren  (de afspraken) zijn het 
resultaat van een onderwijsprogramma, dat valt 
onder een kwalificatie. 

De kwalificatie kent een kwalificatieplicht. 
Verzuim (niet op de afspraak komen) is slechts 
toegestaan in gedefinieerde omstandigheden. 
 
Conclusie; AAR stopt hier.  
Er dient nu een vertaalslag gemaakt te worden 
van eventuele geregistreerde afwezigheid naar 
verzuim. 
 
 
 

Is AAR  de start van het proces van registreren 
van aanwezigheid en/of afwezigheid op 
onderdelen van de kwalificatie: 
 
verzuim/aanwezigheid op 
-Geplande onderwijstijd (rooster/agenda) 
-Open leercentrum (zelfstudie) 
-BPV (andere soort afspraak voortkomend uit 
kwalificatie leren en werken) 
 

Rooster 

Stakeholders 
extern 

De volgende drie stappen in het proces zijn te onderscheiden: 
 
i. Verwerving van de gegevens: hoe verzamelen instellingen voldoende 
gegevens rond de aan- en afwezigheid van deelnemers? 
ii. Aggregatie van de gegevens: hoe en met welke frequentie verwerken 
instellingen de gegevens tot bruikbare overzichten? 
iii. Interventie: welke actie onderneemt de school op basis van de gegevens? 
Op welke wijze worden pedagogische maatregelen getroffen en voldoen 
scholen aan hun wettelijke meldingsverplichtingen rond verzuim? 
 
(bron; inspectie van het onderwijs, december 2011, melding van verzuim) 

Accountant 
Controle protocol 

MinOCW  



AAR Rooster 

Aggregatie 
Absentie = verzuim 

Interventie 
LVS 

voorkomen VSV 

Technisch: 
- Uitwisselbare informatie 
- Te valideren informatie 
 
Stakeholders: 
- Deelnemers en docenten 
- Mentoren (SLB) 
- Management 
- Ouders/verzorgers 
- BPV bedrijven (BBL) 
- Toezichtkader 

Technisch: 
- Op te vragen informatie 

 
Stakeholders: 
- Mentoren (SLB) 
- Trajectbegeleiders 
- RMC 
- Toezichtkader 



De belangrijkste reden voor het Nova College om AAR goed in te regelen, is voorkomen 
van uitval. De ervaring leert dat uitval vaak vooraf gegaan wordt door verzuim. 
 
En ook bekostiging… € dus. 
 De drie stappen in het proces van AAR naar Interventie vormen een reeks. Als aan een 
stap niet wordt voldaan, kan de instelling niet waarborgen dat deelnemers tijdig worden 
gemeld bij de leerplichtambtenaar of RMC-functionaris.  

Wat heeft de inspectie geconstateerd in 2011 bij 15 onderzochte ROC’s? 
Onder verwerving van gegevens wordt verstaan de wijze waarop een 
instelling de aan- of afwezigheid registreert. Deze registratie is 
systematisch, inzichtelijk en vindt frequent genoeg plaats.  
De aggregatie van de gegevens is compleet en vindt tijdig plaats om 
interventies te kunnen plegen binnen de wettelijk gestelde termijnen. 
De verwerving en aggregatie staan ten dienste van interventies.  



Vervolg conclusie Inspectie; 
 
Waar de administratieve borging niet adequaat is, houden niet alle docenten de aan- en 
afwezigheid systematisch genoeg bij om van een in redelijkheid dekkend systeem te kunnen 
spreken. 
 
De succesvolle instellingen onderscheiden zich voorts doordat ze investeren in een eenduidige 
verzuimaanpak door alle betrokken docenten. 
 
In een dergelijke samenhang komen de verschillende sporen bijeen en wordt de som meer dan de 
afzonderlijke delen.  
 
Aan- of afwezigheidsregistratie is hier niet alleen een administratief proces, maar is tevens het 
fundament voor versterking van begeleiding en vergroting van de binding met de deelnemers.  
 
 



Wat is er nodig om het proces van AAR naar 
interventie te ondersteunen? 



AAR? Wat deden we ook alweer?  
 
1. Verwerving van de gegevens 
 
Wat hebben we daar voor nodig? 
 
2.  
 
 
 
 
 

AAR.. Wanneer registreren we? 
Vooraf 
ziekmelding, omstandigheid 
het melden vooraf van niet kunnen komen op de afspraak met valide reden (verzuim), op basis van  agenda/rooster. 

Tijdens 
in de les registreren wie er aan en/of afwezig is 
de feitelijke constatering of iemand op de afspraak is gekomen of niet 

Achteraf 
na de les registreren wie er aan en/of afwezig was 
zelfde als tijdens… 

Correctie 
een voorafmelding die niet is doorgekomen en achteraf valide bleek, afwezigheid 
wordt verzuim (met valide reden) 

AAR.. Hoe registreren we? 
 
Geplande onderwijstijd (rooster/agenda): 
- Docent registreert in de les 
- Heeft de beschikking over LVS om eventueel gebeurtenissen te melden 
- Docent registreert op papier en verwerkt achteraf 
- Cursisten melden zich met pasjes aanwezig, de docent valideert (les afsluiten) 
 
OLC tijd 
- Cursist registreert met pasje binnenkomst en verlaten OLC (prikklok) 
- Op zowel onderwijslocaties intern als extern (TATA Steel OLC) 

 
BPV tijd 
- aanname is cursist is op BPV. Absentie wordt door BPV bedrijf gemeld aan 
betreffende CA. Deze verwerkt in de BPV geplande uren de absentie 
 



Lukt het allemaal? 
 
Nou, nee niet helemaal.  
 
Wat hebben we hier aan gedaan? Het spel… 
 
- Wedstrijd Units, wie haalt het hoogste percentage AAR? 
- Wedstrijd Units, wie haalt het hoogste percentage gevulde LVS? 
- Maîtres op interne en externe locaties, geprogrammeerd op OLC 

en Onderwijstijd (agenda/roosters) als Pilot 
 
Wat willen we nog gaan doen? 
- We halen tussen de 85 en 90 % AAR op dit moment 
- Inventariseren van de overige 15 – 10 %.. Waar zit dit in? 



De 80% aandacht voor de 10%.. 
 
- Lesuitval wegens absentie docent 
- Roosterwijzigingen die niet op tijd konden worden 

doorgevoerd 
- Toch vsv… waarom, we hebben het zo goed 

geregeld? 
 
Oplossingen 
- Overnemen van lessen collegae 
- Collega zelf nieuwe les laten inplannen voor de 

groep (individueel roosteren) 
- Afhechting cyclus proces aandacht geven 

(aggregatie) 
 

 
 



Het spel… 
 
- Units 
- Cursisten 
 
 
 



Het Spel… 
 
Cursisten… 
 

Waarom niet alle pasjes alvast scannen in 1 
telefoon? Is iedereen aanwezig… Toch? 



Als we dat nu toch kunnen… 
 
Kunnen we dit ook: 
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Conclusie  
 
 
 
 
 
1. Minimale vereisten voor AAR op orde 
2. Mutaties van 1, maakt registratie van afspraken lastig 
3. Gevolg, AAR onvolledig, 1 is niet  altijd op orde 
4. Registratie AAR is verantwoordelijkheid docent 

 
 

Bron: 
Inspectierapport 2011 
Kennisnet AAR 
Ervaringen Nova College 
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Succesvol is gebleken: 
 
i. Eenduidige AAR aanpak, iedereen weet hoe en 

wat wanneer te registreren (90% AAR moet 
haalbaar zijn) 

ii. Op zoek blijven naar (technische) oplossing 
overige 10% vanwege mutaties 

iii. Spel element bij zowel Management als cursist 
iv. Eenduidige Verzuim aanpak (de cyclus), AAR is 

onderdeel 
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