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Verzuimende leerlingen
beter in beeld

Van meldingregister naar 
verzuimregister



Aanleiding

Onderwijsinstellingen en gemeenten 

melden verzuim ieder op hun eigen manier

 Gevolg: landelijk geen sprake van een uniforme aanpak van verzuim

Bij de ene leerling:

- Wordt het verzuimgedrag sneller geconstateerd;

- En sneller actie ondernomen door de leerplichtambtenaar.

Oplossing

Een uniforme werkwijze om relatief verzuim te melden
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Uniforme werkwijze om relatief verzuim te melden

Voordelen

- Verschillende categorieën van verzuim zijn straks duidelijker;

- DUO geeft via het nieuwe systeem sneller een signaal af, 
vermoeden langdurig relatief verzuim (voorheen ‘thuiszitter’)

- Administratieve lastenverlichting voor onderwijsinstellingen: 
herhaalmeldingen verminderen.

 Insteek:

Alle verzuimende leerlingen moeten zo snel mogelijk de 
opleiding weer hervatten

Geen verscheidenheid meer in aanpak
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Centraal Verzuimregister

De nieuwe werkwijze zorgt voor aanpassingen in het Meldingenregister

 Centraal Verzuimregister met uniforme registratie van gegevens

Daarnaast

Softwareleveranciers van onderwijsinstellingen en gemeenten voeren 
functionele en procesmatige aanpassingen door

Pilot
In een pilot wordt de nieuwe werkwijze 
uitgedacht en geoefend in een pilot.

Ervaringen zijn positief!



Implementatie

1 augustus 2016

Onderwijsinstellingen en gemeenten kunnen verzuim melden 
volgens de nieuwe werkwijze.

Mogelijk is uw softwarepakket nog niet aangepast, treed dan in 
overleg met uw softwareleverancier.

Binnenkort:

wordt de nieuwe werkwijze definitief vastgesteld en verspreid

5



6

Voorbeeld wijzing

Definitie thuiszitter

WAS

• een leerling die 4 weken achtereen ongeoorloofd (vrijwel) 
continu verzuimt

IS

• een leerling die OF 4 weken achtereen ongeoorloofd 
(vrijwel) continu verzuimt OF niet staat ingeschreven, 
geen vrijstelling heeft en geen startkwalificatie heeft

De oude term thuiszitter wordt: langdurig relatief verzuimer
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Ondersteuning in implementatie

• Komende periode wordt nadrukkelijk gecommuniceerd over de 
nieuwe werkwijze, bijvoorbeeld in e-zines en nieuwsbrieven

• Nieuwe werkwijze wordt op een ‘productkaart’ verspreid

• In het najaar vinden training in het land plaats

• Verzuimloket biedt ondersteuning voor vragen
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