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1.

Inleiding

Als student bij SVO vakopleiding food heb je te maken met regels rondom verzuim. Het kan voorkomen dat je door
ziekte, privé- of werkomstandigheden een lesuur of lesdag moet missen. We spreken dan over verzuim met een geldige
reden, oftewel geoorloofd verzuim. Verzuim zonder geldige reden noemen we ongeoorloofd verzuim. Afhankelijk van
je leeftijd en/of vooropleiding gelden er verschillende regels. In dit informatieboekje beschrijven we de verzuimregels
binnen SVO.
Heb je nog vragen, of is iets niet duidelijk? Vraag het dan aan je mentor. Hij kan je antwoord geven. Deze regeling is
onderdeel van het studentenreglement.
Namens het bevoegd gezag,
SVO vakopleiding food
Houten, 1 augustus 2015
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2.

Algemeen

Door het ondertekenen van je onderwijsovereenkomst, heb je verklaard een opleiding te volgen. Onderdeel daarvan is
dat je verplicht bent om de lessen volgens het rooster te volgen. Het uitgangspunt is dat je niet verzuimt en dit geldt voor
alle studenten. Ongeoorloofd verzuim (dus zonder geldige reden) en regelmatig te laat komen, eerder weggaan of het
missen van bepaalde lesuren is niet toegestaan.
Voor leerplichtige en kwalificatieplichtige studenten gelden aanvullende wettelijke regels. Ook voor studenten die geen
startkwalificatie hebben en die jonger zijn dan 23 jaar gelden aanvullende regels.
Dat betekent niet dat een student die buiten de genoemde groepen valt, wel mag verzuimen. We hanteren voor iedere
student dezelfde richtlijnen. Als er geen aanvullende wetgeving op een student van toepassing is, blijft het verzuimbeleid
van de school geldig.
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3.

Wetgeving

Voor studenten binnen het mbo gelden de Leerplichtwet 1969 en de RMC-wetgeving. We lichten deze twee wetten apart
toe.

3.1

Leerplichtwet 1969

Tot 16 jaar geldt de volledige leerplicht. Dit betekent dat je verplicht naar school moet. Vanaf de dag dat je 16 wordt, gaat
de volledige leerplicht over in de kwalificatieplicht. De kwalificatieplicht geldt als je nog geen startkwalificatie hebt. Een
startkwalificatie wil zeggen dat je minimaal een diploma hebt op mbo niveau 2, havo of vwo. Deze kwalificatieplicht geldt
tot de dag waarop je 18 wordt (of tot het moment dat je alsnog een startkwalificatie behaalt voordat je 18 jaar oud bent).

3.2

RMC-wet

Deze RMC-wet beschrijft het voortijdig school verlaten (VSV) Er is sprake van VSV als je:
- jonger bent dan 23 jaar, geen startkwalificatie hebt en:
• vier weken zonder geldige reden geen onderwijs volgt;
• ongediplomeerd uitstroomt of verwijderd wordt van school.
In dat geval neemt bijna altijd een verzuimambtenaar contact met je op. De verzuimambtenaar gaat het gesprek met je
aan om te kijken of je alsnog een diploma kan halen. Dit vergroot jouw kansen op werk. Deze regelgeving is bedoeld
om jeugdwerkeloosheid te voorkomen en je voor de toekomst een zo goed mogelijke kans op de arbeidsmarkt te geven.
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4.

Verzuimsoorten en de bijbehorende acties

Er bestaan verschillende soorten verzuim. Deze lichten we toe en we beschrijven per verzuimsoort de acties die je moet
ondernemen.

4.1

Absoluut verzuim

Als je leer- of kwalificatieplichtig bent en niet staat ingeschreven bij een onderwijsinstelling is er sprake van absoluut
verzuim. Artikel 19 van de Leerplichtwet beschrijft dat controle hierop plaatsvindt door de gemeente. Alle onderwijsinstellingen, dus ook SVO, melden de in- en uitschrijvingen. Wij mogen een leer- of kwalificatieplichtige student pas
uitschrijven, als deze is ingeschreven bij een andere school. Je kunt jezelf als leer- of kwalificatieplichtige niet zomaar
uit laten schrijven.

4.2

Relatief verzuim

Relatief verzuim is verzuim zonder geldige reden voor studenten jonger dan 18 jaar die leer- of kwalificatieplichtig zijn.
Dat geldt zowel voor de lessen op school als voor je aanwezigheid op je werkplek (BBL) of stageplek (BOL). Wanneer
je in een periode van vier weken zestien uur of meer verzuimt zonder geldige reden, is SVO verplicht dit verzuim te
melden. Dat doen we via het verzuimloket van DUO en voor iedereen jonger dan 23 die geen startkwalificatie heeft of
leerplichtig is. Na deze melding neemt de verzuimambtenaar contact op met jou en/of je wettelijke vertegenwoordiger.
Wanneer je jonger bent dan 18 jaar kan ongeoorloofd verzuim een boete en/of doorverwijzing naar bureau HALT opleveren. De leerplichtambtenaar van je woonplaats beslist daarover.

4.3

VSV verzuim

Voor studenten zonder startkwalificatie in de leeftijd van 18 tot 23 geldt dezelfde wettelijke verplichting als bij relatief
verzuim. Bij verzuim van zestien uur of meer in een periode van vier weken melden we dit via het verzuimloket van DUO.
Dat geldt ook voor uitstroom zonder diploma. Ook dan kan een verzuimambtenaar contact met je opnemen.

4.4

Luxe verzuim

Onder luxe verzuim verstaan we vakantie, verlof en familiebezoek buiten de schoolvakanties om, zonder toestemming
van school. Dit is ongeoorloofd verzuim. Je leest hier meer over in het hoofdstuk vakanties.

4.5

Ziekteverzuim

Als je leer- en of kwalificatieplichtig bent, moet je ouder of wettelijke vertegenwoordiger jou ziekmelden. Dit mag je niet
zelf doen. Dat is zo vastgelegd in de Leerplichtwet. Als je langer dan vier weken achtereen ziek bent, stelt de mentor een plan van aanpak op. Samen kijken jullie op welke wijze je de achterstand kunt inhalen, zodat je de opleiding
binnen de afgesproken duur kunt afronden. Als het niet mogelijk is om de opleiding tijdig af te ronden, kan in overleg
besloten worden om je uit te schrijven. Bij leerplichtige studenten onder de 18, kan dit alleen met toestemming van de
leerplichtambtenaar.
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4.6

Te laat komen en eerder weggaan

Je bent te laat als je meer dan vijf minuten later dan afgesproken aanwezig bent. Als er geen geldige reden is voor het
te laat komen, valt dit onder ongeoorloofd verzuim. Of er sprake is van geoorloofd of ongeoorloofd verzuim is afhankelijk van de reden. De mentor of docent zal deze reden beoordelen. Voor eerder weggaan, geldt hetzelfde. Wanneer je
te vaak te laat komt of eerder weggaat, heeft dat consequenties. Dit varieert van een mondelinge waarschuwing, een
melding bij de leerplichtambtenaar tot zelfs schorsing of verwijdering. Uiteraard hopen we dat het niet zo ver zal komen.
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5.
5.1

Verlof
Vakanties

Voor studenten die onder de leerplicht of kwalificatieplicht vallen, gelden specifieke regels rond verlof buiten de reguliere
schoolvakanties om.

Verlof van tien dagen of minder
Voor leerplichtige studenten geldt dat de directie van SVO één keer per jaar toestemming mag verlenen voor vakantieverlof buiten de schoolvakanties. Het gaat om een maximum van tien dagen per schooljaar. Dit verlof mag overigens
niet in de eerste twee weken van het schooljaar vallen. De toestemming mag de school alleen verlenen wanneer je
ouders of verzorgers door de specifieke aard van hun beroep alleen vakantie kunnen houden buiten de schoolvakanties
om. (Leerplichtwet 1969, art. 13a) Een verlofaanvraagformulier kun je bij de mentor aanvragen.

Verlof van meer dan tien dagen
Verlof van meer dan 10 dagen mag alleen na toestemming door de leerplichtambtenaar. Ga er vanuit dat alleen in echte
uitzonderingsgevallen toestemming gegeven zal worden.

5.2

Feestdagen

Naast de erkende Christelijke feestdagen kun je op basis van religieuze gronden ook verlof aanvragen. Hiervoor volstaat een mededeling van de wettelijke vertegenwoordiger. Dit hoeft niet formeel via een verlofaanvraag. Hieronder
volgt een opsomming van de feestdagen met het aantal dagen verlof wat daarbij hoort. Uiteraard zul je aannemelijk
moeten maken dat je de betreffende religie ook aanhangt. Carnaval is géén religieuze feestdag!
Religie

Feest

Lengte

Verlof toegestaan

Islam

Offerfeest

tot 3 dagen

1 dag

Suikerfeest

1 dag

1 dag

Holifeest

1 dag

1 dag

Divalifeest

1 dag

1 dag

Krishna Janamashtmi

2 dagen

2 dagen

Navratri

tot 9 dagen

1 dag

Maha Shivratri

1 dag

1 dag

Pasen (Pesach)

2x 2 dagen

2x 2 dagen

Wekenfeest (Sjawoe’ot)

2 dagen

2 dagen

Joods Nieuwjaar (Rosh Hasjana)

2 dagen

2 dagen

Grote Verzoendag (Jom Kippoer)

1 dag

1 dag

Loofhuttenfeest (Soekot)

1x 2 en 1x 3 dagen

1x 2 en 1x 3 dagen

Slotfeest (Sjemini Atseret)

1 dag

1 dag

Vreugde der Wet (Simchat Tora)

1 dag

1 dag

Hindoeisme

Jodendom
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5.3

Bijzonder verlof

Bij bijzondere of gewichtige omstandigheden kun je bijzonder verlof aanvragen. Dit is begrensd tot maximaal tien
schooldagen per schooljaar. Een schooljaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli.
Voor leerplichtige en kwalificatieplichtige studenten verloopt de aanvraag via hetzelfde formulier als vakantie buiten
schoolvakanties om. Dit moet binnen twee dagen na het ontstaan van de verhindering voorgelegd worden aan de directie van SVO. Voor alle andere studenten geldt dat de toestemming via de mentor of teamleider verloopt.
Voorbeelden van bijzonder verlof zijn:
• Ambtsjubilea (25, 40 en 50 jaar)
•	Huwelijksjubilea ( 12½, 25, 40, 50, 60, 70 jaar) van bloed- een aanverwanten tot en met de vierde graad. Ten
hoogste één dag.
• Bijwonen van een huwelijk van bloed- en aanverwanten tot de 4e graad (één dag, bij uitzondering twee dagen)
• Overlijden bloedverwanten in de 1e graad. (maximaal vier dagen)
• Overlijden bloed- en aanverwanten in de 2e graad (maximaal twee dagen)
• Overlijden bloed- en aanverwanten in de 3e of 4e graad (maximaal één dag)
• Verhuizing (maximaal één dag)
• Voldoen aan wettelijke verplichtingen, als dit niet buiten de schooluren kan (de benodigde duur)
•	Ernstige ziekte van ouders of verzorgers of bloed en aanverwanten tot en met de 4e graad (duur in overleg met
directie)
• Overige calamiteiten zijn naar het oordeel van de directie
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6.

Verzuim en leerbedrijf

Ook verzuim bij de werkgever of het stagebedrijf gedurende het volgen van praktijkonderwijs valt onder lestijd en deze
regelgeving. Bij te laat komen en ongeoorloofd verzuim informeert SVO altijd de werkgever en/of wettelijke vertegenwoordiger.
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7.

Wat doet de leerplichtambtenaar?

Het doel van de leerplicht is om het schoolbezoek te herstellen. De leerplichtambtenaar kan doorverwijzen naar hulpverlening en/of begeleiding. Iedere gemeente heeft een eigen leerplichtambtenaar en omdat we als SVO landelijk werken,
kan er verschil zitten in de werkwijze. Het doel is altijd om je te helpen. Maar als je daar niet voor openstaat kan de
leerplichtambtenaar ook maatregelen opleggen. Het stoppen van de Kinderbijslag is een voorbeeld van zo’n maatregel.
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8.

Uitzonderingen

Niet alle gevallen zijn in een algemene regeling te vatten. Uitzonderingen op de regel bestaan en
het is aan het oordeel van de mentor, teamleider of directie van SVO om in dit soort gevallen te
besluiten. Uitzonderingen op deze regeling worden altijd vastgelegd in je schooldossier.
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