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Wat doet domein Verzuim (1)

• Verzuimmeldingen en vrijstellingen

• School  melden verzuim bij DUO
• DUO routeert verzuimmelding naar gemeente voor afhandeling

• Gemeente  melden vrijstellingen bij DUO

• DUO  rapporteren over verzuimmeldingen en vrijstellingen 
• naar gemeente, RMC-regio’s en instellingen
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Wat doet domein Verzuim (2)

• Gegevensleveringen en rapporteren

• Leveren gegevens over in- en uitschrijvingen aan RMC’s
• RMC-leveringen (P-levering)
• Personen zonder startkwalificatie 12-23 jaar

• Leveren rapportages absoluut verzuim
• Leerplichtige/kwalificatieplichtige leeftijd
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Wat doet domein Verzuim (3)

• Gegevensleveringen en rapporteren

• Leveren rapportages over VSV
• N&R (namen en rugnummers) 

• Landelijke definitie (regeling VSV 2020-2024)
• Voor RMC, gemeente en instelling
• Jaarlijks, definitieve gegevens uit DUO-registers

• A-rapportages
• Landelijke definitie (regeling VSV 2020-2024)
• Voor RMC, gemeente en instelling
• Maandelijks
• Tussentijdse info/tussentijdse cijfers

 Actuele stand nav inschrijvingen/uitschrijvingen in DUO-registers

• Worden vernieuwd, want: niet alles wordt gebruikt, en: erg veel 
rapportages
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Vernieuwing A-rapportages

• Wat blijft: 
• Startpopulatie (A05)
• workload (A04)
• aantallen en percentages(A06)

• Wat vervalt: 
• detail-rapportages over 

• uitschrijvingen (A01/A11)
• her-inschrijvingen (A02/A12)
• (verlaat) behaalde startkwalificaties (A07/A17)

• Deze info komt terug in de basisrapportages
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Vernieuwing A-rapportages

 Aanpassing in workload (A04/A14)
 Extra gegeven ‘datum vanaf’

 Aanpassing startpopulatie (A05)
 Extra gegeven ‘Startkwalificatie behaald’

 Én, onveranderd
 overzicht absoluut verzuim (A50, apart PvL) 
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Vernieuwing A-rapportages

• Afstemming

o Beschreven in Programma van Levering
o Huidig PvL: Programma van Levering A-Rapportages (duo.nl)
o Concept-vernieuwing: gereed voor afstemming

o OCW, RMC/Gemeente + instelling
o Besproken op ketendag Verzuim
o Besproken op MBO-ketendag

• Insteek: per rapportagejaar 2021/2022 (vanaf november 2021)

• Vragen/opmerkingen: via Peter Buurman
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https://duo.nl/zakelijk/images/pvl-maandrapportages-absoluut-verzuim.pdf
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