Verzuimkaart Regionaal Meld- en Coördinatiepunt voortijdig schoolverlaters (RMC) voor 18 tot 23-jarigen
RELATIEF VERZUIM (SPIJBELEN)
Aanleiding

Actie school

Actie RMC consulent

Bijzonderheden

Ongeoorloofde afwezigheid bij
> 16 uur in de afgelopen 4 weken

Tijdens elk gesprek bespreekt de mentor het verzuimoverzicht
met de jongere en/of ouders en/of stuurt periodiek het
verzuimoverzicht naar jongere/ouders

Persoonlijk contact door RMC met jongere en
school en/of hulpverleningsinstanties

Gesprek bij gemeente, op school of
huisbezoek door RMC

Aanleiding

Verzuimmelding naar RMC via DUO

Bij herhaald verzuim: RMC neemt verdere
begeleiding van de leerling over

Actie school

Actie RMC

Bijzonderheden

LANGDURIG VERZUIM / UITSCHRIJVING / VERWIJDERING
Langdurig verzuim/

Uitschrijving/verwijdering

De directie/het bestuur van de onderwijsinstelling is verplicht
degene bij DUO te melden die in een aaneengesloten periode
van tenminste 4 weken zonder geldige reden niet volgt
De directie/het bestuur van de onderwijsinstelling is verplicht
degene bij DUO te melden:
- op wie de Leerplichtwet niet meer van toepassing is, die de
leeftijd van 23 jaar nog niet heeft bereikt én niet in het bezit is
van een startkwalificatie
- en/of bij de school/instelling wordt uitgeschreven of van de
school/instelling wordt verwijderd

RMC kan een bemiddelende rol spelen
tussen jongere en school. En controleert de
inspanningsverplichting van school om een
passend alternatief voor de leerling te vinden.
Daarnaast kan de trajectbegeleider samen met de
jongere op zoek gaan naar een andere opleiding/
werk of andere vorm van dagbesteding

LANGDURIG, TWIJFELACHTIG, REGELMATIG ZIEKTE VERZUIM
Signaal vanuit de periodieke
controle

Melding via coördinator en/of mentor in ZAT of interne
leerlingbegeleiding.

RMC consulent kan pas actie ondernemen na
onafhankelijk advies door een ARBO- of Jeugdarts

School controleert periodiek genoemd
ziekteverzuim
(bijvoorbeeld meer dan 2 weken tussen 2
vakanties of elke week 1 dag)

Voorlichting

RMC trajectbegeleider als gastspreker - informatie
aan studenten/docenten over schoolverzuim en
VSV

Op verzoek van school

Mentorlessen

RMC trajectbegeleider bezoekt eerstejaars
studenten (alle niveaus) in mentor les

Op verzoek van school

OVERIGE DIENSTEN RMC

Is een scholier of student van 18 jaar of ouder langer dan 5 weken ongeoorloofd afwezig?
Dan heeft dat gevolgen voor de studiefinanciering en de tegemoetkoming scholieren.
Zie: https://duo.nl/zakelijk/verzuim/verzuim/soorten-verzuim.jsp

Voor meer informatie en contact: https://www.regiorivierenland.nl
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