
MELDINGSKAART           VERZUIM
ONGEOORLOOFD VERZUIM MELDEN

De leerling gaat zonder toegekend verlof 
buiten de schoolvakanties om op vakantie.

De leerling spijbelt of komt te laat. 

U bent verplicht dit verzuim te melden. 

Een lesuur spijbelen en te laat komen telt als 
1 uur mee voor de melding 16 uur in 4 weken.

LUXE VERZUIM

SPIJBELEN EN 
TE LAAT KOMEN

 KLOK- OF LESUREN?
• Bij po en so meldt u bij 16 klokuren.
• Bij vo en vso meldt u bij 16 lesuren. 
 Duurt een les langer dan 60 minuten, dan meldt u bij 16 klokuren. 
 Zijn de lessen 60 minuten of korter? Dan rekent u in lesuren. 
 Varieert de duur van de lessen? Dan rekent u in lesuren.
• Bij mbo meldt u bij 16 klokuren.
 Zijn alle opleidingen van uw ROC georganiseerd in lesuren? Dan rekent u met lesuren.

MELDINGEN VOOR ALLE LEERLINGEN* (18  EN 18 )

De leerling verzuimt minder dan 
16 uur in 4 weken.

De leerling verzuimt minimaal 
16 uur in 4 weken.

De leerling is minimaal 4 aaneengesloten 
schoolweken (28 kalenderdagen) continu 
afwezig.

NIET VERPLICHT
U bent niet verplicht dit verzuim te melden, 
maar als u zich zorgen maakt, kunt u na overleg 
met de leerplichtambtenaar tóch een melding doen.

VERPLICHT
• U bent verplicht om elke 16 uur in 4 weken 
 te melden. 
• Bij continue afwezigheid moet u elke week 
 een herhaalmelding doen. 
• Na 4 keer volgt de melding 
 Langdurig Relatief Verzuim (LRV).

VERPLICHT
• U doet verplicht de melding 
 Langdurig Relatief Verzuim (LRV).

OVERIGE 
VERZUIM-MELDING
bij spijbelen of te laat komen

16 UUR IN 4 WEKEN

LANGDURIG RELATIEF 
VERZUIM (LRV)  

MELDINGEN VOOR LEERLINGEN 18

*  U kunt de term 'leerling' ook lezen als 'student'.

De leerling verzuimt minder dan 
4 aaneengesloten schoolweken 
(28 kalenderdagen).

De leerling is minimaal 4 aaneengesloten 
schoolweken (28 kalenderdagen) continu 
afwezig.

NIET VERPLICHT
U bent niet verplicht dit verzuim te melden, maar  
als u zich zorgen maakt, kunt u na overleg met 
de RMC-trajectbegeleider tóch een melding doen.

VERPLICHT
• Doe binnen 5 werkdagen een RMC Verzuim
 18+-melding bij DUO. 
• Blijft de leerling na 28 kalenderdagen afwezig?
 Doe een vervolgmelding.

RMC VERZUIM 
18+-MELDING 

MELDINGEN VOOR LEERLINGEN 18
ZONDER STARTKWALIFICATIE

'Werkversie school jaar 21/22'  

DUO


