Verzuimkaart RMC
RMC subregio Vallei (18-23 jaar)
Handleiding voor wettelijk en signaalverzuim
*OBBOWVMMJOHPQEFMFFSQMJDIUXFUSFHFMUEF3.$XFUIFU
registreren van niet-leerplichtige deelnemers tot 23 jaar
die nog geen startkwaliﬁcatie hebben behaald. Daarnaast
DSF§FSUEFXFUFFOSFHJPOBMFBBOQBLUFSCFTUSJKEJOHWBO
WPPSUJKEJHTDIPPMWFSMBUFO%F3FHJPOBMF.FMEFO$P²SEJOBUJFGVODUJFT 3.$ōT IFCCFOEFUBBLIFUBBOUBMKPOHFSFO
dat uitvalt of dreigt uit te vallen in beeld te brengen en te
houden. Bovendien hebben ze tot taak voortijdig schoolverlaters, indien het niet mogelijk blijkt een ander passend
traject te vinden, via trajectbegeleiding terug te leiden naar
het onderwijs, zodat alsnog een startkwaliﬁcatie kan worden behaald. (www.rmcnet.nl).
Een havo- of vwo-diploma of een mbo-diploma vanaf

niveau 2 is een startkwaliﬁcatie. Een vmbo-diploma is dat
niet. Aan het recht op onderwijs zijn duidelijke plichten
verbonden; voor leerlingen, ouders of verzorgers, scholen
en de gemeente.
De gemeente houdt toezicht op de naleving van de Leerplicht- en kwaliﬁcatiewet. Vroegtijdig signaleren en door de
leerplichtambtenaar MBO tijdig te informeren kan samen
worden bepaald wat nodig is om het (mogelijk) verzuim op
te heffen of te voorkomen.
%FBGEFMJOHFOMFFSQMJDIU3.$WBOEFSFHJP7BMMFJ #BSOFWFME &EF 7FFOFOEBBM 4DIFSQFO[FFM 3FOTXPVEF 3IFOFO 
Nijkerk en Wageningen) hebben in samenwerking met het
onderwijs en de hulpverlening de verzuimkaart opgesteld.

Wettelijk verzuim
Absoluut verzuim

Omschrijving

School

Leerplicht/RMC

Een leerling staat niet (meer) inge-

Ŕ *OPGVJUTDISJKWJOHCJOOFO

Ŕ Start onderzoek

schreven op een school

dagen digitaal melden aan de
Dienst Uitvoering Onderwijs
(DUO)

3FMBUJFGWFS[VJN

Verzuim tot 16 uur van de lestijd

Ŕ Aanmelden bij preventief spreek-

gedurende een periode van 4 we-

uur of melden bij leerplichtamb-

ken. (geen ziekte). Bijv. veelvuldig

tenaar.

te laat.

Ŕ *OHFTQSFLNFUMFFSMJOH FOFWU

Verzuim van 16+ uur van de lestijd

Ŕ Melden bij leerplichtambtenaar

Ŕ Start onderzoek > leerling oproepen

ouders)
en digitaal melden in DUO

gedurende een periode van 4 we-

ouder) oproepen en evt. door-

Ŕ Ouders op de hoogte stellen van

ken. (geen ziekte)

Ŕ Start onderzoek > Leerling (en
verwijzen

de melding. (middels gesprek
ouders?)
Ŕ &WFOUVFFMBBONFMEFO;"5

Ziekte
Frequentie

School

Leerplicht

ŔXFLFO

"BONFMEJOH;"5

Hulpverlening koppelt afspraken of niet

5e ziekmelding in een schooljaar

*OHFTQSFLHBBONFUMFFSMJOH FOPVEFST

verschijnen terug aan school + leerplicht

Leerling voldoet niet aan bovenstaande

Zo nodig aanmelden bij schoolarts, hulp-

3.$JOEJFOOPEJHPVEFSTMFFSMJOHPQSPF-

criteria maar ziekmelding is reden tot zorg

verlening of melden bij leerplichtambte-

pen voor een gesprek

naar

Bij ongeoorloofd ziekteverzuim volgt de
reguliere procedure
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Te laat komen
Frequentie

School

YUFMBBUPQTDIPPM PG

*OHFTQSFLNFUMFFSMJOH

Leerplicht

naar schoolprotocol)
YUFMBBUPQTDIPPM

Melden bij leerplichtambtenaar, met daarbij een

Leerling oproepen voor een gesprek (kopie uitnodi-

verzuimoverzicht en achtergrondinformatie

ging naar school)
'PSNFMFXBBSTDIVXJOHHFWFO FWFOUVFFMNFUWFSXJK[JOH)"-5PGWFSXJK[JOH[PSH
Afspraken terugkoppelen aan school

Contactgegevens
Gemeente Ede, Veenendaal, Scherpenzeel, Renswoude en Rhenen
Centraal meldpunt leerplicht (te Veenendaal) info@leerlingenvallei.nl (0318) 538 940
Gemeente
Lp Barneveld
Lp Nijkerk
Lp Wageningen
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Telefoon
14 0342 (netnummer niet
nodig) of (0342) 495 902
14033 (netnummer niet nodig)
of 06-25080544
(0317) 49 29 11

Email
leerplicht@barneveld.nl
leerplicht@nijkerk.eu
leerplicht@wageningen.nl

Bezoekadres
3BBEIVJTQMFJO 
&3#BSOFWFME
,PMLTUSBBU 
",/JKLFSL
Olympiaplein 1,
6707 EN Wageningen
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