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Deze Frequently Asked Questions is een overzicht van 

veelgestelde vragen én antwoorden als het gaat om de 

werkwijze om relatief verzuim te melden.

In de zomer van 2016 is de werkwijze voorzien van enkele 

wijzigingen waardoor verzuimende leerlingen nóg sneller in 

beeld komen. Hierdoor kan de onderwijsinstelling, in 

samenwerking met de gemeente, nóg sneller actie ondernemen 

om verzuimende leerlingen weer terug te begeleiden naar 

school. 

Deze FAQ is nadrukkelijk relevant voor vo- en mbo-instellingen 

en gemeenten. 
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1. Blijft het mogelijk om, na de 1e geconstateerde 16 uur ongeoor-
loofd verzuim en ná de herhaalmeldingen, binnen 5 werkdagen te 
melden? Of moet dit nu op de dag zelf dat de termijn gecon stateerd 
is?

 In alle gevallen geldt dat zodra 16 uur ongeoorloofd verzuim is 
geconstateerd dit  binnen 5  werkdagen gemeld moet worden.

2. Moeten we uitgaan van klokuren of van lesuren?
• De po-scholen melden bij 16 klokuren. 
• De vo-scholen melden in lesuren (mits dit lesuur korter dan of gelijk 

aan 60 minuten is). Als een lesuur meer dan 60 minuten bedraagt, 
wordt omgerekend naar klokuren en bij 16 klokuren gemeld. 

• De mbo-instellingen melden in klokuren. Slechts in die gevallen 
waarin alle opleidingen van een ROC zijn georganiseerd in lesuren, telt 
u met lesuren.

3. Hoe moeten we omgaan met de registratie van verzuim van 
leerlingen die met de noorderzon vertrokken zijn?

 Zolang de leerling staat ingeschreven op school, moet u verzuim 
melden. Zodra u de leerling uitschrijft, kan dat niet meer. Advies voor 
de school is om wet- en regelgeving in acht te nemen bij de uit-
schrijving (bijvoorbeeld artikel 8 van het Besluit bekostiging WPO). 
Ook kunt u over het moment van uitschrijven afspraken maken met 
de leerplichtambtenaar en (bij het voortgezet onderwijs) met de 
inspecteur van het onderwijs. 

4. Kunnen we iets bedenken om de schoolhoppers ( leerlingen die 
telkens van school veranderen en voortdurend verzuimen) in kaart 
te brengen? 

 Zolang een leerling staat ingeschreven, meldt u ongeoorloofd 
verzuim, zodat de leerplichtambtenaar daarna actie kan ondernemen. 
Als de leerling niet op een school staat ingeschreven én nog geen 18 is, 
dan komt hij op de lijst absoluut verzuim. Deze lijst gaat naar de 
gemeente. Op deze manier heeft de gemeente een totaaloverzicht van 
zowel relatief als absoluut verzuim en kan zodoende actie onder-
nemen. Ook als de leerling steeds van school verandert. 
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5. Bij een bbl-opleiding op het mbo moet het schoolverzuim gewoon 
gemeld worden. Hoe zit dat precies als het gaat om stages?

 Het stagebedrijf hoort bij ongeoorloofd verzuim de school hiervan in 
kennis te stellen. De school kan  het verzuim dan melden, ook over de 
periode dat de leerling stage loopt.

6. De accountant controleert bij geoorloofd verzuim of er bewijs-
stukken van bijvoorbeeld psychische problemen aanwezig zijn. Is  
dat privacy-technisch haalbaar?

 Een accountant hoort geen medische gegevens te krijgen of te vragen. 
Wel kan hij vragen of een schoolarts of onafhankelijke arts bevestigt 
of de leerling ziek is. De aard van de ziekte is voor de accountant niet 
van belang.

7. Wanneer po en (v)so aangesloten zijn op het verzuimloket van 
DUO, is het dan mogelijk de verantwoording via het verzuimregis-
ter te laten verlopen?

 Wij nemen aan dat hier bedoeld wordt de verantwoording via de art. 
25 enquête (leerplichtenquête) die jaarlijks plaatsvindt. Het is de 
bedoeling dat in de toekomst DUO een aantal gegevens voor de 
enquête centraal levert. De enquête zal voorlopig niet volledig kunnen 
vervallen.

8. Is een school wettelijk verplicht de ouders op de hoogte te stellen 
van het feit dat er een verzuimmelding is  gedaan aan DUO?

 Hoewel het verstandig is om ouders altijd op de hoogte te stellen van 
ongeoorloofd verzuim, is er geen sprake van een wettelijke plicht. Het 
is aan te raden om in ieder geval in de schoolgids op te nemen dat 
ongeoorloofd verzuim gemeld wordt bij de leerplichtambtenaar. In 
het mbo geldt de wettelijke verplichting om het verzuimbeleid op te 
nemen in de onderwijsovereenkomst.

9. Als school willen we het luxe verzuim graag vooraf melden: ouders 
delen de school mee dat ze toch gaan, wat er ook gebeurt. Is dat 
een optie?

 Nee, als een ouder dit zegt, hoeft hij het nog niet te doen. Bij een 
melding dient sprake te zijn van daadwerkelijk verzuim.
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10. Hoe gaan we binnen verzuim om met particulier onderwijs? 
(Intergrip)

 Alle verzuim van leer- en kwalificatieplichtige leerlingen moet gemeld 
worden. Ook van leerlingen die particulier onderwijs volgen. Als de 
school niet is aangesloten op het verzuimloket van DUO, meldt u het 
verzuim rechtstreeks bij de leerplichtambtenaar.

11. Hoe registreren we verzuim van Nederlandse leerlingen die in het 
buitenland studeren of buitenlandse leerlingen die in Nederland 
studeren?

 Als een leerling in Nederland woont en in het buitenland naar school 
gaat, moet hij een vrijstelling van inschrijving op grond van art. 5, lid c 
van de Leerplichtwet 1969 aanvragen. Omdat de leerling een vrij-
stelling heeft, is er geen sprake van ongeoorloofd verzuim. Een 
leerling die in het buitenland woont, valt niet onder de Nederlandse 
leerplichtwet.

12. Hoe moeten we omgaan met de registratie van verzuim van 
asielzoekers?

 Leer- en kwalificatieplichtige asielzoekers die ongeoorloofd verzuimen  
moet gewoon gemeld worden.

13. Kan er ook een nieuwe verzuimsoort toegevoegd worden met de 
naam ‘twijfelachtig ziekteverzuim’? Bijvoorbeeld: ouders melden 
een kind ziek, maar de schoolarts zegt dat een kind niet ziek is.

 Als de school het vermoeden heeft dat er geen sprake is van ziekte, 
dan kunt u dit melden onder overig verzuim. Het kan zijn dat u hier 
afspraken over gemaakt hebt met de gemeente.

14. Wat moet u leveren en wat mag u leveren om absoluut verzuim te 
verminderen? Dit in het kader van het opleveren van verzuimstaten 
aan het OM. Ook leerplicht heeft vaak inzicht nodig in geoorloofde 
afwezigheid als zij aan de slag gaan met een melding.

 Gegevens over geoorloofd verzuim mag DUO gezien de wet- en 
regelgeving niet ontvangen. 
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15. Is het mogelijk om meerdere schoolinschrijvingen te voorkomen?
 Nee, op dit moment niet. Dit meldt DUO wél aan beide scholen met 

het verzoek samen de juiste inschrijving te bepalen en dit in BRON 
goed te registreren.

16. Wij willen graag inzicht krijgen in de voorgeschiedenis van verzuim 
van een leerling. Kan dat?

 De woongemeente heeft, mits het verzuim is gemeld, de historie. 

17. Kunnen thuiszitters zichtbaar gemaakt worden in het 
verzuimregister?

 Thuiszitters (in de definitie van Langdurig Relatief Verzuim (LRV) en 
niet ingeschreven staan bij een instelling (absoluut verzuim)) meldt u 
niet als één categorie in het verzuimregister. Als een persoon ten 
onrechte niet ingeschreven staat (tot 18 jaar) krijgt de gemeente deze 
informatie via de maandrapportage A50. 

18. Wat is het wettelijke kader van deze wijziging?
 Het bestaande wettelijk kader is niet aangepast. Wel is per 1 januari 

2017 het PO door een aanpassing in de LPW verplicht om verzuim 
centraal te melden. Om verzuim beter in beeld te krijgen en de leerling 
beter te kunnen volgen, is vanuit het ministerie van OCW de wens 
geuit om de procesgang strakker te maken binnen de bestaande 
wettelijke kaders.

19. Kunnen leerlingen zonder een geldig GBA-adres niet gemeld 
worden?

 Die kunnen wél gemeld worden. De school heeft in BRON een adres 
opgegeven: dit adres wordt gebruikt.
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20. Nadat een student 4 weken heeft verzuimd en wij dat bij het 
verzuimloket van DUO gemeld hebben, ontvangen wij van DUO een 
rapportage van potentieel langdurig relatief verzuim. Wij moeten 
aangeven of het inderdaad langdurig relatief verzuim is.  
1. Wat is de reden van deze stap? We hebben immers al gemeld dat de 
student verzuimt. 

 Dit klopt, maar bij DUO is niet met zekerheid vast te stellen dat hij  
4 weken continu verzuimt. Vandaar de vraag om de melding om te 
zetten als LRV’er. Zo komt LRV in beeld en kan passende actie worden 
ondernomen.

 2. Op welke manier moeten wij reageren/hoe is de werkwijze?
 Na 4 herhaalmeldingen van maximaal 1 week geeft DUO een signaal in 

de vorm van een rapportage dat het hier om een potentieel LRV’er 
gaat. Deze herhaalmeldingen zijn aansluitend. Het betreft hier dus 
continu verzuim.

 Op dat moment kan de school een LRV-melding opvoeren (zonder 
einddatum). De reden hiervan is dat het ministerie van OCW en 
gemeenten de LRV-ers in kaart willen krijgen. Dat kan alleen op deze 
manier. DUO kan zelf niet bepalen of een leerling voldoet aan de 
criteria om als LRV’er te worden aangemerkt, omdat iemand wel elke 
week kan verzuimen maar bijvoorbeeld 3 lessen van de 6 per dag wel 
volgt. Hij kan dan wel 16 uur per week missen, maar komt ook 
regelmatig en is dus geen LRV’er. 

21. Kan het mogelijk gemaakt worden dat LRV niet gemeld kan worden 
zonder 4/5 voorgaande 16-uurs meldingen?

 Het gaat erom dat de leerling 28 dagen continu, dus onafgebroken, 
ongeoorloofd verzuimt. Cruciaal is dat deze 28 dagen aansluiten in de 
registratie. Het aantal voorafgaande 16-uurs meldingen is van 
ondergeschikt belang.

22. Luxe verzuim: wanneer moet dat gemeld worden? Na 8 uur of na  
16 uur?

 De duur van het luxe verzuim is niet van belang. Als de verzuimdag 
minder dan 8 uur is, moet dit ook gemeld worden. Voor luxe verzuim 
geldt geen urengrens. Ook moet deze verzuimsoort ‘direct’ gemeld 
worden, net als het wettelijk verzuim. De termijnen van melden zijn 
gelijk.
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23. Hoe moet worden omgegaan met verzuim rond de 
school vakanties?

 De laatste schooldag voor de vakantie en de eerste schooldag na de 
vakantie worden wettelijk gezien als twee opeenvolgende 
schooldagen. 

24. Hoe registreren we een leerling die een lesweek van 10 uren heeft 
en deze allemaal verzuimt?

 Als hij in de tweede week 6 uur verzuimt, dan  opvoeren als 16 uur per 
4 week.  Als hij blijft verzuimen steeds melden en na 4 weken wordt hij 
een LRV’er. Er zullen dan minder dan 4 meldingen zijn voorafgaand 
aan de LRV melding.

25. Hoe registreren we leerlingen met langdurig psychische klachten?
 Ziekteverzuim is geoorloofd verzuim en hoeft daarom wettelijk gezien 

niet gemeld te worden. Als er twijfels zijn over de aard van het 
verzuim, of als er lokale afspraken zijn gemaakt over het melden van 
langdurig ziekteverzuim bij leerplicht, dan kunt u melden in de 
categorie ‘overig verzuim’. 

26. Is het afsluiten van een melding verplicht bij het registreren van  
16 uur per 4 week?

 Het is niet verplicht om een einddatum in te vullen. Mogelijk op lange 
termijn wel. 
Een melding kan door de gemeente worden afgesloten zodra de 
school een einddatum verzuim heeft ingevuld.

27. Hoe registreren we de 3-6-9-12 regel over te leerlingen die te laat 
komen?

 Het betreft hier geen wettelijk verplicht te melden verzuim. Daarom 
kunt u dit verzuim alleen registreren onder overig verzuim.

28. Moet overig verzuim opgesplitst worden in meer of minder dan  
16 uur?

 Nee, overig verzuim is geen wettelijk te melden verzuim en hoeft u 
daarom niet op te splitsen in aantallen uren.
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29. Voorbeeld: een leerling is in 16 uur per 4 weken zo slim om 1 uur 
naar school te gaan en daarna weer te verzuimen. Hoe moet dit 
geregistreerd worden?

 Ga hier ‘slim’ mee om. Het doel is ten slotte om ook deze leerlingen 
weer naar school te krijgen. Maak hier zo nodig afspraken over met de 
gemeente.

30. Waar registreren we schorsing? De leerplichtambtenaar wil dit wel 
graag ontvangen.

 Schorsing kunt u niet registreren via DUO, omdat het geen verzuim is 
en er geen wettelijk voorgeschreven plicht is om het te melden bij de 
leerplichtambtenaar.

31. Waarom pas melden bij 16uur? Gemeenten en scholen willen al veel 
eerder ingrijpen. Sommige leerlingen weten dit en spijbelen maar 
15 uur in 4 weken.

 Wanneer er sprake is van 16 uur ongeoorloofd verzuim in 4 weken 
geldt de wettelijke verplichting om te melden. Spijbelen onder de 16 
uur kan onder overig verzuim opgevoerd worden.

32. Waarom luxe verzuim melden voor 18+ als men toch al weinig met 
verzuim van 18+ kan?

 Het is wettelijk niet verplicht om dit te melden. Mogelijk zijn er in uw 
regio afspraken met de gemeente over het melden van dit type 
verzuim. Er zijn onderwijsinstellingen die geen onderscheid in leeftijd 
willen maken in een klas. Dit is voor de docent lastig (bij wie wel en bij 
wie niet melden) en kan tussen leerlingen ook discussies opleveren.

33. Wanneer moet een gemeente status K (ter kennisgeving aan-
genomen) precies gebruiken?

 Dit is aan de gemeente. Wij adviseren om samen met de scholen hier 
heldere afspraken over te maken.

34. Waarom wordt er een einddatum verzuim gevraagd? 
 Om inzicht te krijgen in de verzuimperiode van een leerling en 

bijvoorbeeld langdurig relatief verzuim op tijd te kunnen signaleren.
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35. Hoe moeten we omgaan met een einddatum met terugwerkende 
kracht: moet deze opgevoerd worden?

 Als een leerling vorige week weer na school is gegaan, maar de 
einddatum was nog niet genoteerd, dan voert u de werkelijke 
einddatum alsnog op. 

36. Is het mogelijk, na de eerste initiële melding 16 uur in 4 weken, al 
meteen een LRV melding aan te maken als de instelling verwacht 
dat het verzuim lang gaat duren?

 Nee, een LRV-melding kan pas als de leerling 4 weken verzuimd heeft. 
Daarvoor is hij nog geen LRV’er.

37. Moeten we  ‘no showers’  begin van het schooljaar melden als  
16 uur in 4 weken of onder overig verzuim?

 Als de leerling wel is ingeschreven, maar ongeoorloofd verzuimt, moet 
u  dit wettelijk gezien meldenn na 16 uur in 4 weken. Als u afspraken 
heeft met de gemeente om al eerder melding te maken, dan doet u dit 
onder ‘overig verzuim’. 

38. Wat is het verschil tussen een einddatum verzuim en het afsluiten 
van verzuim? 

 De einddatum van een verzuimmelding wordt bepaald en opgevoerd 
door de school. Het afsluiten van een verzuimmelding doet de 
gemeente. 

39. Een herhaalmelding heeft nu als verzuimsoort 16u in 4 weken. Kan 
deze verzuimsoort niet veranderd worden in ‘herhaalmelding’?  
Zo weten gemeenten dat het om een herhaalmelding gaat.

 Dit zal wordt aangepast in een volgende release.

40. Hoe registreren we leerlingen die thuis zitten, ingeschreven zijn en 
wachten op passend onderwijs?

 Als leerlingen moeten wachten op passend onderwijs en in die tijd 
verzuimen, dan is dat ongeoorloofd verzuim (behalve als de leerling 
ziek is en ook ziek gemeld staat, dat is geoorloofd verzuim). Als het 
langer dan 4 weken aaneengesloten is, is sprake van langdurig relatief 
verzuim. Oftewel: niet melden bij overig verzuim, maar bij wettelijk 
verzuim 16 uur en na 4 weken aaneengesloten bij LRV.
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41. Kan de verzuimsoort 16 uur in 4 weken bij 18+ toegevoegd worden?
 Dit wordt meegenomen in de lange termijn release. Het is is geen 

wettelijk verplicht te melden verzuim.

42. Situatie: 
Voor een student is bijvoorbeeld 1x een 16-uurs melding gedaan en 
twee herhaalmeldingen. Vervolgens verzuimt de student 3 weken 
niet. Na 3 weken verzuimt de student weer 16 uur. Is dit een eerste 
melding van 16 uur? Of is dit een herhaalmelding? Met andere 
woorden: is iedere melding na een 16-uurs melding een 
herhaal melding?

 Dit is geen herhaalmelding, maar een nieuwe 16 uur in 4 weken. In dit 
geval is het geen continu verzuim en hebben we het niet over een 
Langdurig Relatief Verzuimer.

43. Hoe kunnen gemeenten herhaalmeldingen herkennen?  Worden 
die (door)genummerd?  Krijgen die een apart kenmerk mee?

 Nee, een herhaalmelding is alleen te herkennen aan de periode 
waarover de melding gaat. Een herhaalmelding sluit aan op een 
voorgaande 16 uur in 4 weken melding waarbij de leerling continu 
verzuimd heeft.

44. Veel onduidelijkheid over herhaalmeldingen. Moet dat continu 
afwezigheid zijn? Is het ook een herhaalmelding als het maar 16 uur 
in een week is?  

 Een herhaalmelding betekent continu afwezig. Als een leerling in die 
week 16 uur afwezig is en bijvoorbeeld 10 uur wél aanwezig, dan is het 
niet continu en is er geen sprake van een herhaalmelding. Dan 
gewoon een nieuwe melding 16 uur per 4 weken. De leerling is in dit 
geval ook geen Langdurig Relatief Verzuimer, dat is pas na 4  weken 
aaneengesloten verzuim. Leerlingen die in een week 32 uur les hebben 
en daarvan 30 uur afwezig zijn en 2 uren wel op school zitten, worden 
in dit geval gewoon opgevoerd als herhaalmelding omdat we ook 
deze ‘slimme’ leerlingen in beeld willen hebben.
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45. Kan het proces van herhaalmeldingen gebruikersvriendelijker 
gemaakt worden? Bijvoorbeeld het aantal inzichtelijk maken en 
eventueel automatisch een nieuwe laten verschijnen.

 Dit is een mogelijkheid die een softwareleverancier kan inbouwen 
voor een school. Voor het Verzuimloket is dit een punt dat we toe 
kunnen voegen aan de wensenlijst.

46. Moeten uren ook gespecificeerd worden bij herhaalmeldingen?
 Bij een herhaalmelding is er sprake van  continu verzuim, dus uren 

hoeft u niet specificeren. In het geval van een herhaalmelding zijn alle 
lessen gemist. Een herhaalmelding gaat om maximaal 1 week en om 
minimaal 16 uren (mag ook meer uren zijn). 

47. Hoe verloopt de implementatieplanning? Wanneer worden wij 
geacht als zo te werken?

 Er wordt zo gewerkt vanaf 1 augustus 2016. De aansluiting van de 
sector po op het verzuimregister vond gefaseerd plaats met als data  
1 januari 2017 en 1 april 2017.

48. Is deze nieuwe werkwijze afgestemd met de Inspectie voor het 
Onderwijs?

 Ja, dit is besproken en afgestemd met zowel OCW als de Inspectie. 

49. In hoeverre is contact geweest met de samenwerkingsverbanden 
om de definitie ‘thuiszitter’ te bespreken?

 De termen ‘thuiszitter’, ‘absoluut verzuimer’ en ’LRV’er’ komen uit de 
leerplichtbrief van februari 2016 naar de Tweede Kamer.

50. Is dit met leerplicht Amsterdam afgestemd?
 Ja, leerplicht Amsterdam is bekend met deze werkwijze.

51. Krijgen de samenwerkingsverbanden ook rapportages?  Dat 
verlangen ze wel. De scholen moeten per 6 weken ook de ‘thuis-
zitters’ melden aan de samenwerkingsverbanden. Waarom doet 
DUO dat niet?

 De samenwerkingsverbanden vo krijgen binnenkort rapportages op 
aantallen niveau. Op leerling niveau mag dit niet.
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52. Waar gaat de rapportage LRV heen, wie ontvangt deze?
 Naar scholen en gemeenten; degene die geautoriseerd is om rappor-

tages op te halen.

53. Wanneer komen de eerste LRV-rapportages?
 Vanaf het moment dat bij uw school of gemeente een geval van vier 

herhaalmeldingen is geweest.  

54. Hoe worden de vakanties in de weeklevering afgehandeld?
 Hier kan DUO geen rekening mee houden.

55. Kan er een signaal vanuit DUO komen na bepaalde periode als het 
gaat om het openstaan van en LRV melding?

 Hier wordt verder naar gekeken voor de doorontwikkeling van de 
verzuimregistratie van DUO op de lange termijn.

56. Kunnen maandrapportages een naam krijgen in plaats van een 
nummer?

 Voorlopig niet, DUO neemt dit punt mee voor de doorontwikkeling op 
de lange termijn.

57. Hoe kan iemand geautoriseerd worden voor het ophalen van (LRV) 
rapportages van Mijn DUO? Bij scholen is dit vaak centraal belegd 
en niet direct bij degene die verzuim meldt (bleek in Amsterdam)

 Dit moet de school/instelling zelf oppakken. Iedere school/instelling 
heeft iemand die beheerder is om autorisaties te regelen. Autoriseren 
gebeurt via de DUO-site. De school/instelling regelt dit zelf via de 
betreffende beheerder.

58. Kan de rapportage LRV ingedeeld worden per vestiging / locatie van 
de VO instelling?

 Dit moet de school zelf organiseren.

59. Kan er automatisch een einddatum ingevuld worden? Of iets wat 
het proces gemakkelijker maakt?

 Dit is iets voor de doorontwikkeling op lange termijn, momenteel is 
dit niet ingebouwd.
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60. Het invullen van een telefoonnummer van een contactpersoon is bij 
ons verplicht. Dit is niet handig. De softwareleverancier is ProData. 
Kan dit anders?

 Dit zou niet moeten. Blijkbaar is dit zo ingebouwd door de betreffende 
softwareleverancier. Het telefoonnummer van een contactpersoon 
hoeft bij DUO niet verplicht doorgegeven te worden. Het is 
verstandig om in dit geval contact op te nemen met de betreffende 
softwareleverancier en aan te geven dat het niet handig werkt.

61. Kan de mogelijkheid ingebouwd worden in het meldingsregister 
dat een school met 1 klik terug kan naar het beginscherm? Nu moet 
een school telkens per pagina terug klikken.

 We hebben dit op de wensenlijst voor doorontwikkeling geplaatst. 

62. Is het mogelijk het veld voor het telefoonnummer tot een verplicht 
veld te maken, zodat de belangrijkste telefoonnummers erin staan?

 Dit is niet mogelijk, omdat het voor mensen niet verplicht is een 
telefoonnummer te hebben.

63. Kan het aantal handelingen op het loket worden verminderd? 
 Nee, de meeste handelingen zijn nodig om autorisatie te bepalen.

64. Kan het aantal tekens bij het veld ‘toelichting’ vergroot worden? 
Met name bij overig verzuim.

 Dit kan standaard opgehoogd worden naar 1900 tekens. Dit is een 
item dat op de wensenlijst voor doorontwikkeling van de verzuim-
registratie is gezet.

65. Kan de toelichting per verzuimende dag verplicht gemaakt worden? 
Nu is dat optioneel.

 Nee, dit kunnen we niet verplicht stellen.

66. Kunnen bijlagen of verzuimstaten worden toegevoegd aan het 
verzuimloket?

 Dit punt nemen we mee in de lange termijn voorstellen.
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67. Kunnen de helpteksten per invoerveld verbeterd worden?
 We kunnen de helpteksten uitbreiden. Het gaat hier in dit geval om de 

i-tjes bij de invoervelden. Dit punt nemen we mee in de lange termijn 
voorstellen.

68. Nu staat alleen BRIN-code in het overzicht van het loket. In het 
verleden was dat de naam van de school. Dat is beter.

 Dit is in het verzuimloket nooit zo geweest. Dit is misschien zo 
ingebouwd in het pakket van uw softwareleverancier.

69. Kan na het opvoeren van een verzuimmelding de optie ‘verzenden 
van kopie mail’ automatisch op ‘Ja’ gezet worden? Automatische 
mailtjes worden niet meer verstuurd.

 Dit is na de laatste release van het verzuimloket standaard op ‘nee’ 
komen te staan. Dit wordt weer aangepast naar standaard ‘ja’.

70. Kan het meldingsnummer gelijk blijven voor meldingen van 
dezelfde leerling? Of is het mogelijk een soort dossiervorming te 
maken? 

 Meldingsnummers zijn uniek en dat kan niet veranderd worden. Het 
vormen van een dossier is een item wat op de wensenlijst komt te 
staan. Dit zou op basis  van het bsn kunnen.

71. Waarom staat bij soort verzuim in het verzuimloket Langdurig 
Verzuim (18-) in plaats van Langdurig Relatief Verzuim (18-)?

 Dit wordt aangepast.

72. Kan er een herhaalmeldingsknop op het loket komen? Naast het 
kopiëren van een melding?

 Dit is een item dat op de wensenlijst staat.

73. Het detailoverzicht bij gemeente is niet meer te vinden op het 
loket?

 Dit zit nu in het proces van het verzuimloket. Vroeger was dit een 
aparte knop.
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74. Elke pagina heeft nu een printknop. Is het mogelijk dat er één 
printknop komt aan het einde, waar vervolgens de totale melding 
naar voren komt?

 Dit is een item wat we op de wensenlijst hebben geplaatst.

75. Het eruit klappen is toch weer veel langs gekomen. Ook die 15 
minuten schijnen niet lang genoeg te zijn, men is vaak met meer 
dan 2 dingen bezig. Een melding vanuit de beveiligde site dat de 
verbinding zo verbroken wordt, zou zeer wenselijk zijn.

 Dit is een item dat we op de wensenlijst hebben geplaatst.

76. Kan bij een verzuimmelding in het scherm zichtbaar worden 
hoeveel en welke meldingen de betreffende leerling op zijn naam 
heeft staan?

 Dit is een item wat we op de wensenlijst hebben geplaatst.. Het 
betreft het toevoegen van een nummer in het scherm van de 
verzuimmelding. Bij het zoeken naar een leerling kan het aantal 
meldingen ook getoond worden. 

77. Het opvragen van een leerling is niet overal gelijk in het loket. 
Bijvoorbeeld: het zoeken op achternaam van een leerling komt niet 
overal terug. Kan dit aangepast worden?

 Klopt, dit is een item wat we op de wensenlijst hebben geplaatst.

78. Het printen vanuit het verzuimloket voor gemeenten is nu  
3 pagina’s in plaats van 2 pagina’s. Kan dit aangepast worden?

 Dit item hebben we op de wensenlijst geplaatst.

79. De lijst in de terugkoppeling is te breed voor het scherm en het 
vergt veel tijd om het passend te krijgen. Kan dit werkbaarder 
worden gebouwd?

 In het doorontwikkelen van verzuim wordt ook de terugkoppeling 
onder de loep genomen.



17 

80. Bij kleinere scholen hoeft niet vaak gemeld te worden. Als dat dan 
wel moet, is het op de site van DUO altijd een zoektocht om het 
verzuimloket te vinden. Kan dat niet eenvoudiger?

 Dit punt wordt meegenomen in de ontwikkeling van de zakelijke 
website van DUO.

81. Waarom moet het wachtwoord periodiek worden gewijzigd? 
 Dit zijn beveiligingsrichtlijnen.

82. Kunnen signaleringen toegevoegd worden als het gaat om 
afwijkingen bij een verzuimmelding? Bijvoorbeeld: openstaande 
melding zonder inschrijving, openstaande melding bij oude BRIN 
met melding bij nieuwe BRIN.

 Dit kan door een softwareleverancier worden ingebouwd. Voor het 
verzuimloket kan dit op de wensenlijst geplaatst worden.

83. Kan er automatisch een einddatum gevuld worden bij de melding 
als een leerling verhuist (vanuit BRON)?

 Dit komt op de wensenlijst en wordt verder (juridisch) geanalyseerd. 

84. Wie sluit de melding en het dossier? Gemeenten geven aan dit zelf 
liever te doen in overleg met de scholen. Scheelt ook extra 
handelingen.

 Nu is het zo dat de school de einddatum opvoert en de gemeente de 
afsluitdatum. De school weet immers wanneer de leerling weer op 
school verschijnt. De gemeente krijgt vervolgens een signaal dat het 
dossier afgesloten kan worden.

85. Kan DUO afspraken maken met het OM over wat nodig is voor een 
dossier? 

 Nee, in essentie is dit niet de rol van DUO. DUO verzorgt alleen de 
verzuimregistratie. DUO is wel bereid te onderzoeken of de informa-
tievelden zo kunnen worden aangevuld dat de informatie voor het 
dossier gemakkelijk te genereren is. 
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86. Sommige scholen doen pas een melding nadat contact is geweest 
met leerplicht?

 Uiterlijk 5 werkdagen na het bereiken van 16 uur ongeoorloofd 
verzuim moet  u een melding doen. Het bevoegd gezag is hiervoor 
verantwoordelijk.

87. Mag een leerplichtambtenaar de urenspecificatie ophalen zoals de 
school deze aanbiedt? Vraag vanuit een Eduarte school. Ze bieden 
de uren wel aan, maar moeten alsnog de uren naar de gemeente 
sturen.

 Dat kan, als dit bij het opvoeren van verzuim correct wordt verstuurd 
door de softwareleverancier. Ook in het verzuimloket zijn de verzuim-
de uren (details) terug te vinden.  

88. De terugkoppeling vanuit de leerplichtambtenaar is summier, de 
school kan hier in het gesprek met de leerling weinig mee. Kan hier 
niet meer informatie komen te staan?

 Dat kan, de leerplichtambtenaar is verantwoordelijk voor de  inhoud 
van de terugkoppeling.

89. Kan er in de instructie worden meegenomen dat de oude school de 
meldingen moet afsluiten, zeker bij schoolovergang?

 Dit punt nemen we mee in de ontwikkeling van een 
gebruikershandleiding. 

90. Hoe kunnen we te laat komen het beste registreren: kan daar een 
standaard voor komen?

 Momenteel kunt u te laat komen registreren onder overig verzuim. 
Een standaard meldmogelijkheid voor te laat komen is er niet. Dat 
item hebben we op de wensenlijst geplaatst. 

91. Kan de einddatum verzuim niet verplicht gemaakt worden als je 
een 16u per 4 weken aanmaakt?

 Dit item hebben we op de wensenlijst geplaatst. Advies is om de 
einddatum altijd in te vullen. Om een Langdurig Relatief Verzuim 
melding op te voeren is de einddatum van de voorliggende herhaal-
meldingen (16 uur in 4 weken) al verplicht.



19 

92. Verzoek van meerdere scholen: kan op een A4 duidelijk gemaakt 
worden wat wettelijk is als het gaat om het melden van verzuim, 
wat gemeentelijk is en wat wenselijk is?

 DUO kan de wettelijke soorten verzuim op een A4 zetten. Echter, 
Ingrado heeft op hun website ook een factsheet staan. Zie: http://
www.ingrado.nl/assets/uploads/Schoolverzuim_begrippen_WEB.pdf 

 Ook wordt duidelijkheid geboden in de bijlage van de ‘Methodische 
aanpak schoolverzuim’ , zie: http://www.ingrado.nl/assets/uploads/
Methodische_Aanpak_Schoolverzuim_(MAS).pdf 

 Deze is opgesteld door Ingrado, Halt, het OM, VNG en de Raad voor de 
Kinderbescherming. De afspraken tussen scholen en gemeenten 
kennen wij niet en daarin is DUO ook geen partij in. 

93. Verzoek om gedurende de flow in het verzuimloket een mogelijk-
heid ‘no show’ of ‘te laat’ te kiezen, waardoor een groot deel van 
de flow wegvalt omdat deze niet meer relevant is.

 Dit item hebben we toegevoegd aan de wensenlijst.

94. Kunnen extra contactgegevens toegevoegd worden? Bijvoorbeeld 
e-mailadressen en extra telefoonnummers? In situaties van 
gescheiden ouders is dit bijvoorbeeld handig. 

 Dit kan en hebben we toegevoegd aan de wensenlijst.
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