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Actualiteiten DUO

Sessies nieuwe werkwijze verzuim

Terugmeldingen bekostiging 2017 beschikbaar

Startstuderen.nl nu ook voor MBO

OCW

-Studentenreisproduct MBO 18-

-Tijdelijke regeling voorziening leermiddelen
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Sessies nieuwe werkwijze verzuim

• 40 sessies 1000 deelnemers                 FAQ

• Webloket gereed sinds 1 augustus. M2M eind oktober

• Veranderingen:

- Van verzuimloket naar verzuimregister

- Alleen voor 18-

- Beginnend en signaal verzuim = Overig Verzuim

- Frequentie herhaalmeldingen gelijk

- Datum einde van verzuim vullen

- Aansluitende verzuimperiodes

- Langdurig relatief Verzuim(er)

- Melding prioriteit meegeven
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Proceskaart Langdurig Relatief Verzuim
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Sessies nieuwe werkwijze verzuim

• Registreer eerst de eerste melding (16 uur in 4 weken) en vul hierbij de 

einddatum in. 

• Wanneer de leerling continu blijft verzuimen, registreer dan aansluitend op 

de 1e melding een herhaalmelding 

• Na 4 herhaalmeldingen: DUO stuurt een signaal (rapportage) naar instelling 

en gemeente over potentieel Langdurig Relatief Verzuim (LRV)

• Als instelling constateert dat er sprake is van LRV, registreer aansluitend op 

de laatste herhaalmelding de melding LRV met einddatum leeg.

• Zodra de leerling weer op school is – LRV melding + einddatum
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Terugmeldingen bekostiging beschikbaar

• Nog tot 9 oktober!

• Inloggen via Entree

• De terugmelding bekostigingsgrondslagen (TBG) is ook vanaf 22 

september beschikbaar op Instellingsinformatie

• ‘

• Ofb met de rijksbijdrage voor 2017 in oktober beschikbaar
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OCW zaken - Studentenreisproduct MBO 18-

Voltijd inschrijving

Nederlandse nationaliteit of verblijfsvergunning

niveau 1 of 2     gift      niveau 3 of 4     lening

Keuze tussen week- of weekendkaart

Folder en brief bijgesloten
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OCW zaken – Tijdelijke regeling voorziening leermiddelen

Tijdelijke regeling voor 2016 compensatie wegvallen WTOS

€ 5.000.000        met dezelfde verdeelsleutel als voor bekostiging

Geen aparte aanvragen en geen controles

Definitie minimagezin is ter beoordeling van het bevoegd gezag

De instelling moet een aanvraagprocedure vaststellen en bekend 
maken.

Brief bijgesloten
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Vragen?


