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Actualiteiten DUO 
 
 
Ketendag MBO 
Onderwerpen: 

• BRON zaken en 2021 
• Omkeerregeling – 1-8-2021 ipv 1-1-2021 
• MBO-Verklaringen – 1-8-2021  
• E-Herkenning 
• Vrijstellingen en NT2 
• Centraal Aanmelden  en VVA 
• Update RIO 
• STAP Regeling 

 
Stoppen Internet Explorer 
Vanaf 1 januari 2021 ondersteunt DUO Internet Explorer niet meer. Na 1 januari werkt 
de browser nog wel, maar mogelijk ervaart u verminderde functionaliteit en 
gebruiksgemak. 

DUO adviseert u om gebruik te maken van bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Edge. Gebruik 
1 van deze veilige browsers om: 
- handleidingen en instructies op de DUO-website te raadplegen 
- bestanden op Mijn DUO op te halen 

 
E-Herkenning 
Komt uitgebreid aan de orde op de saMBO-ICt Gebruikersdag op 8 februari 
Gebruiken jullie al een E-Herkenningsmiddel? 
Zo ja, welke en waarvoor? Graag doorgeven 
Peter.buurman@duo.nl 
 
 
Verzuim/VSV Zaken 

Fysiek en afstandsonderwijs: melden verplicht 
Voor het online of afstandsonderwijs binnen het verplichte onderwijsprogramma en voor 
een student georganiseerd onderwijsprogramma gelden dezelfde regels voor verzuim 
melden als bij fysiek onderwijs.  

Eerder melden dan 16x4 
Door de combinatie van fysiek en afstandsonderwijs, is het signaleren van ongeoorloofd 
verzuim lastiger. Hierdoor kan het langer duren voor een student 16 uren in 4 weken 
ongeoorloofd afwezig is. Maakt u zich zorgen over een student, dan mag u ook eerder 
melden. Gebruik hiervoor de optie ‘overig verzuim’. 

Thuisquarantaine: niet melden bij DUO 
Blijft een jongere thuis vanwege corona-gerelateerde gezondheidsklachten of 
thuisquarantaine, dan hoeft de school hier géén verzuimmelding van te doen bij DUO. 
Bekijk samen met de jongeren of afstandsonderwijs ook mogelijk is. 
 
Instellingen of vestiging gesloten gesloten wegens Corona 
Meld de sluiting bij het meldpunt schoolsluiting.  
https://www.onderwijsinspectie.nl/actueel/nieuws/2020/10/15/start-meldpunt-mbo-
schoolsluiting-vanwege-corona 
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Mondkapjes 
Veelgestelde vragen op: 
https://www.ingrado.nl/ledenservice/qa/wat_als_een_leerling_op_school_ge
en_mondkapje_wil_dragen 
 
 
Veelgestelde vragen 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-
scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/middelbaar-
beroepsonderwijs-mbo 
 
Smileys 
Soms smileys/emoticons gebruikt in teksten bij verzuimmeldingen. 
NIET DOEN 
Kan het systeem niet aan. 
 
 
Ketendag Verzuim/VSV 
Vanaf 2021 5x per jaar 
Gemeenten/Leerplicht 
OCW / Inspectie 
Ketenpartners (Raden, Ingrado) 
Scholen PO/VO/MBO 
Beleid, regelgeving en uitvoering bespreken met de hele keten 
Meedoen? 
Peter.buurman@duo.nl 
 
 

https://www.ingrado.nl/ledenservice/qa/wat_als_een_leerling_op_school_geen_mondkapje_wil_dragen
https://www.ingrado.nl/ledenservice/qa/wat_als_een_leerling_op_school_geen_mondkapje_wil_dragen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/middelbaar-beroepsonderwijs-mbo
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/middelbaar-beroepsonderwijs-mbo
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/middelbaar-beroepsonderwijs-mbo
mailto:Peter.buurman@duo.nl

	Fysiek en afstandsonderwijs: melden verplicht Voor het online of afstandsonderwijs binnen het verplichte onderwijsprogramma en voor een student georganiseerd onderwijsprogramma gelden dezelfde regels voor verzuim melden als bij fysiek onderwijs.
	Thuisquarantaine: niet melden bij DUO Blijft een jongere thuis vanwege corona-gerelateerde gezondheidsklachten of thuisquarantaine, dan hoeft de school hier géén verzuimmelding van te doen bij DUO. Bekijk samen met de jongeren of afstandsonderwijs ook...

