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Procedure verzuim tijdens coronaperiode 
 

Actie school 

Scholen kunnen via DUO melden dat leerlingen niet zijn ingelogd (onder de noemer ‘overig verzuim’). 

De school blijft in eerste instantie verantwoordelijk voor het aanspreken van de ouders/leerling.  

 

Het Regionaal Bureau Leerlingzaken (RBL) kan het verzuim oppakken als  de school communiceert 

naar ouders/leerling dat: 

 absentie wordt bijgehouden; 

 niet inloggen tijdens de digitale lessen (een vorm van) schoolverzuim is; 

 leerlingen die ziek zijn of met geldige reden niet kunnen inloggen, gemeld moeten worden door 

ouders bij school; 

 bij een melding van schoolverzuim aan het RBL de telefoonnummers van ouders/leerling 

beschikbaar worden gesteld aan het RBL.  

Het niet inleveren van huiswerk is geen vorm van schoolverzuim. 

 

Actie van de school bij verzuim: 

 contact opnemen met ouders/leerling; 

 nagaan wat de reden is van het niet inloggen/het verzuim; 

 waarschuwen dat er  een melding van verzuim bij het RBL, ofwel leerplicht, wordt gedaan. 

 

16 uur schoolverzuim:  

 meldt de school bij DUO onder ‘overig verzuim’ 

 stuurt een verzuimoverzicht aan het RBL 

 geeft de telefoonnummers van de ouders/leerling 

 

Actie RBL  

Actie Regionaal Bureau Leerlingzaken naar aanleiding van verzuimmelding via DUO door school: 

 contact met school opnemen voor achtergrondinformatie en nagaan of school de noodzakelijke 

stappen heeft genomen.; 

 schriftelijke waarschuwing naar ouders/leerling (kan ook per email); 

 bellen of een videogesprek met de ouders/leerling; 

 bij geen contact: deurbezoek (gesprek kan niet in huis plaatsvinden) door een leerplichtambtenaar. 

 

Het RBL wil de school ondersteunen om leerlingen bij de les te houden. Wij zullen samen met school 

een maatwerkoplossing vinden voor leerlingen die meer persoonlijk contact, structuur en eventueel 

een vorm van schoolgang nodig hebben. 

 

Scholen kunnen met vragen contact opnemen met hun eigen leerplichtambtenaar. 

Het Regionaal Bureau Leerlingzaken Gooi en Vechtstreek is telefonisch bereikbaar op 035-6926620 of 

per email via info@rblgv.nl. 
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