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Sessies nieuwe werkwijze verzuim 

 

Gebruik soorten verzuim 

Er is geen beginnend en signaal verzuim meer, maar één categorie waar deze onder 

gemeld kunnen worden, namelijk Overig verzuim 

 

Frequentie herhaalmeldingen gelijk 

Na de eerste melding van 16 uur in 4 weken, mag de herhaalmelding wekelijks gedaan 

worden bij continu verzuim ipv na elke 16 uur. Dit is afgestemd met onderwijsinspectie 

 

Datum einde van verzuim vullen 

Bij het doen van de verzuimmelding mag de einddatum direct gevuld worden. Als er een 

herhaalmelding gedaan wordt, dient de voorgaande een einddatum te krijgen. Bij de 

eerste melding van 16 uur kan daarom altijd een einddatum gevuld worden 

 

Aansluitende verzuimperiodes 

Bij herhaalmeldingen dient de begindatum van de herhaalmelding gelijk te zijn aan de 

einddatum van de vorige melding + 1 dag. Hierdoor kan er geen overlap ontstaan van 

meldingen 

 

Proceskaart  
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Registreer eerst de eerste melding (16 uur in 4 weken) en vul hierbij de einddatum in. 

De einddatum telt mee als verzuimdag. Bijvoorbeeld vandaag naar school, gisteren 

einddatum verzuim. 

 

Wanneer de leerling continu blijft verzuimen, registreer dan aansluitend op de 1e 

melding een herhaalmelding en vul hierbij de einddatum in. Een herhaalmelding gaat om 

maximaal 1 week en om minimaal 16  uren (mag ook meer uren zijn). 

 

DUO stuurt een signaal naar instelling en gemeente over potentieel Langdurig Relatief 

Verzuim (LRV) in de vorm van een rapportage. 

 

Indien de instelling constateert dat er sprake is van Langdurig Relatief Verzuim, 

registreer dan aansluitend op de laatste herhaalmelding de melding Langdurig Relatief 

Verzuim (LRV) en laat de einddatum leeg. 

 

Vul, zodra de leerling weer op school is, bij de melding Langdurig Relatief Verzuim (LRV) 

de einddatum in. Bijvoorbeeld vandaag naar school, gisteren einddatum verzuim. 

 

FAQ 

Wanneer is een leerling een Langdurig Relatief Verzuimer?   

Als de leerling gedurende 4 weken ongeoorloofd afwezig is. 

Wat is het verschil tussen een thuiszitter en een Langdurig Relatief Verzuimer? 

Een thuiszitter kan een Langdurig Relatief Verzuimer zijn of een Absoluut Verzuimer. 

Geldt de nieuwe werkwijze ook voor 18+ leerlingen? 

Nee, geldt alleen voor 18-.  

Wat zijn de mogelijkheden qua verzuim voor 18+? 

Het blijft mogelijk om voor een 18+ leerling een RMC18+ melding op te voeren. 

Daarnaast kan ook ‘Overig verzuim’ en ‘Luxe verzuim’ worden geregistreerd. 



Terugmeldingen voor bekostiging 2017 

U moet hiervoor inloggen met Entree. Deze .dat bestanden zijn beschikbaar van 22 

september tot en met 9 oktober 2016.  

 

De terugmelding bekostigingsgrondslagen (TBG) is ook vanaf 22 september beschikbaar 

op Instellingsinformatie. De TBG vindt u onder Bekostigingsinformatie. U ziet ook de 

instellingsaandelen in de landelijke totalen voor de entreeopleidingen en de 

basisberoeps-, vak- middenkader en specialistenopleidingen.  

 

Het Overzicht financiële beschikkingen (Ofb) voor de rijksbijdrage 2017 treft u dit keer 

niet aan.  

 

Vanaf 22 september staat op de pagina Bekostigingsinformatie onder 

Instellingsinformatie een toelichting op de berekeningswijze en op de voorlopige 

budgetten voor 2017. Aan de hand van de uitleg en de gegevens uit het TBG kunt u de 

hoogte van de rijksbijdrage voor 2017 bepalen.  

 
In oktober 2016 krijgt u het Ofb met de rijksbijdrage voor 2017. 

 

 

OCW:  Studentenreisproduct Mbo 18- 

Vanaf 1 januari 2017 kunnen ook mbo'ers jonger dan 18 een studentenreisproduct 

krijgen. Hiermee reis je gratis of met korting met het openbaar vervoer. Student bepaalt 
zelf of hij het reisproduct wilt aanvragen. 

Voorwaarden: 

een voltijdopleiding (bol). Voor een deeltijd- of bbl-opleiding kun je geen 

studentenreisproduct krijgen. 
de Nederlandse nationaliteit hebt of een verblijfsvergunning type II, III of IV.  

Kiezen uit een week- of een weekendabonnement.  

Doe je mbo niveau 1 of 2, dan is je studentenreisproduct automatisch een gift.  

Doe je niveau 3 of 4, dan is je studentenreisproduct een lening (ongeveer € 100,- per 

maand). Alleen als je binnen 10 jaar een diploma haalt voor niveau 3 of hoger, wordt je 

reisproduct een gift. 

 

Bijlage: Brief en folder 
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OCW: Tijdelijke regeling voorziening leermiddelen 

Het gaat om een tijdelijke regeling die alleen voor 2016 zal gelden ter compensatie voor 

het feit dat de WTOS is komen te vervallen en er geen studentenreisproduct voor 

deelnemers jonger dan 18 jaar in het MBO bestaat. Omdat op 01-01-2017 het 

studentenreisproduct voor 18- in het MBO wordt ingevoerd en daarmee de kosten voor 

de deelnemers aanzienlijk zullen dalen vervalt de regeling weer per 01-01-2017.  

 

Er zitten geen controles in het proces. Er is een totaalbudget van € 5.000.000 

beschikbaar gesteld. De verdeling over de instellingen zal via de zelfde verdeelsleutel 

gebeuren als die voor bekostiging gebruikt wordt. Of een gezin als minimagezin gezien 

https://www.duo.nl/zakelijk/middelbaar-beroepsonderwijs/inloggen/
https://www.duo.nl/zakelijk/instellingsinformatie.jsp


kan worden is ter beoordeling van het bevoegd gezag, in de regeling is geen definitie van 

de term opgenomen. Er vinden vanuit DUO dan ook geen controles op inkomen e.d. 

plaats. Het bevoegd gezag kan de hulp van de stichting leergeld inschakelen als ze dat 

nodig achten, maar dit is niet verplicht. 

 

Leerlingen kunnen niet rechtstreeks rechten ontlenen aan de regeling. De mbo-instelling 

bepaalt zelf op welke wijze ze wil vaststellen aan welke leerlingen de middelen ten goede 

komen. De instelling moet daarbij een aanvraagprocedure vaststellen en die bekend 

maken. Daarin kan de instelling aangeven hoe zij hiermee omgaat. In die 

aanvraagprocedure kunnen criteria en termijnen gesteld worden. Dit kan bijvoorbeeld 

inhouden dat aanvragen gedaan moeten zijn voor een bepaalde datum en dat aanvragen 

van na die datum niet meer meedoen. Als het aantal aanvragen het beschikbare budget 

overschrijdt dan kan de instelling er voor kiezen om hiervoor uit eigen middelen budget 

vrij te maken. De instelling kan er echter ook voor kiezen om de bijdragen aan de 

betreffende studenten naar rato te verlagen en slechts een deel van de benodigde 

leermiddelen beschikbaar te stellen. 

 

 

Er hoeven door de instellingen geen aanvragen te worden gedaan aangezien het budget 

evenredig in de bekostiging wordt opgenomen. De schoolkosten die een deelnemer moet 

maken zijn daarom eigenlijk niet relevant. Het is aan het bevoegd gezag van de instelling 

om te bepalen hoe ze de beschikbaar gestelde middelen gaan inzetten.  

De regeling noemt twee manieren om de deelnemers financieel te ondersteunen: 

-  de instelling schaft spullen aan en geeft deze in bruikleen (evt. tegen een 

geringe vergoeding) 

-  De instelling schiet kosten voor aan de deelnemer en int deze zelf weer via 

een betalingsregeling o.i.d. 

 

Bijgevoegd:  Brief 
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