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Informatie over afwezigheid in de les, bij BPV of bij een examen 
 

Als je ingeschreven staat als student bij mbo Menso Alting Zwolle ben je aanwezig bij de lessen, toetsen, 

beroepspraktijkvorming, excursies etc. die worden georganiseerd voor jouw leerjaar. Dat is een 

verplichting; jouw succes op school begint met je deelname aan de lessen en activiteiten. De 

Leerplichtwet geeft hiervoor de kaders.  

 

Slechts in een paar gevallen is verzuim onder schooltijd toegestaan, als het op tijd is gemeld. Ben je 

boven de 18 jaar (18+ student) dan ben je hiervoor zelf verantwoordelijk. Ben je een student onder de 18 

jaar (18- student), dan heeft een ouder/ verzorger hierin een rol!  Een overzicht:  

 

Geoorloofd verzuim 

 

Ziekte 

Als je wegens ziekte niet in de les, bij beroepspraktijkvorming (BPV) of bij een examen kan zijn, dan moet 

dit zo snel mogelijk, maar uiterlijk op de dag zelf vóór 08.30 uur gemeld worden. 

 18- student: Je ouder/verzorger meldt je ziek via een absentiemelding in het ouderportaal van 

Eduarte, het onderwijsinformatiesysteem dat we gebruiken (zie bijlage) of bij de daartoe 

aangewezen persoon op school. Volg je BPV? Naast de ziekmelding op school, geef je zelf de 

ziekmelding ook door aan de contactpersoon van het leerbedrijf. Als je weer beter bent, dan geeft 

je ouder/verzorger, dit door bij de daartoe aangewezen persoon op school.  

 18+ student: je verzorgt zelf je ziekmelding via een absentiemelding in het studentenportaal van 

Eduarte of bij de daartoe aangewezen persoon op school. Volg je BPV? Naast de ziekmelding op 

school, geef je de ziekmelding ook door aan de contactpersoon van het leerbedrijf. Als je weer 

beter bent, dan geef je dit door bij de daartoe aangewezen persoon op school.  

 

Ga je tijdens de schooldag of een BPV-dag ziek naar huis dan meld je je zelf af.    

 18- student: je meldt je ter plekke ziek bij de daartoe aangewezen persoon en je ouder/verzorger 

meldt dit achteraf via een absentiemelding in het ouderportaal van Eduarte of bij de daartoe 

aangewezen persoon op school. Volg je BPV? Dan meldt je je ziek bij de contactpersoon van het 

leerbedrijf. Als je weer beter bent, dan geeft je ouder/verzorger, dit door bij de daartoe aangewezen 

persoon op school. 

 18+ student: je meldt je ter plekke ziek bij de daartoe aangewezen persoon en/of via een 

absentiemelding in het studentenportaal van Eduarte. Volg je BPV? Dan meldt je je ziek bij de 

contactpersoon van het leerbedrijf. Als je weer beter bent, dan geef je dit door bij de daartoe 

aangewezen persoon van school. 

 

Bezoek (huis)arts, specialist, tandarts, fysiotherapeut, e.d.  

Als je door een bezoek aan de (huis)arts, specialist, tandarts, fysiotherapeut, e.d. niet in de les, bij BPV of 

bij een examen kan zijn, dan moet je dit uiterlijk 2 dagen voor verhindering melden. Een spoedafspraak 

moet je op de dag zelf vóór 08.30 uur melden.  

 18- student: je ouder/verzorger meldt jou af via een absentiemelding in het ouderportaal van 

Eduarte of bij de daartoe aangewezen persoon op school. Volg je BPV? Naast de absentiemelding 

op school, geeft je zelf de melding ook door aan de contactpersoon bij het leerbedrijf.  

 18+ student: je meldt je absentie via een absentiemelding in het studentenportaal van Eduarte of 

bij de daartoe aangewezen persoon op school. Volg je BPV? Naast je absentiemelding op school, 

geef je de melding ook door aan de contactpersoon bij het leerbedrijf.  
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Verlofaanvragen  

Een huwelijk in de familie, verlof na overlijden van een familielid, een religieuze feestdag, vakantie buiten 

de schoolvakanties om (alleen in uitzonderlijke omstandigheden en als dit vanwege werk niet in een 

schoolvakantie mogelijk is) kan een reden zijn om vrij te krijgen. Toestemming voor verlof moet uiterlijk 2 

dagen (vakantieverlof 8 weken) voor verhindering aangevraagd worden bij de directeur.  

 18- student: je ouder/verzorger doet een verlofaanvraag in het ouderportaal van Eduarte of bij de 

daartoe aangewezen persoon op school. Volg je BPV? Na toestemming geeft je dit ook door aan 

de contactpersoon van het leerbedrijf.  

 18+ student: je doet een verlofaanvraag via het studentenportaal van Eduarte of bij de daartoe 

aangewezen persoon op school. Volg je BPV? Na toestemming geef je dit ook door aan de 

contactpersoon van het leerbedrijf. 

 

Ongeoorloofd verzuim en meldplicht 

Je bent als student verplicht om elke schooldag volgens het lesrooster naar school te gaan. Als dit niet 

gebeurt en er geen afmelding of een te late afmelding bij school is, dan is er sprake van ongeoorloofd 

verzuim. 

 

Als school zijn wij verplicht ongeoorloofd verzuim te melden bij het verzuimloket van de Dienst Uitvoering 

Onderwijs (DUO). De schoolleiding doet een verzuimmelding zodra je als student zonder startkwalificatie 

in totaal 16 uur les- of praktijktijd in 4 opeenvolgende lesweken afwezig bent geweest of, gedurende 4 

opeenvolgende lesweken 10 keer te laat was in de les. 

 

Voorkomen van uitval 

Wij werken met alle andere scholen, gemeenten en instellingen samen om te voorkomen dat studenten 

voortijdig de school verlaten zonder diploma of startkwalificatie. We doen mee aan verschillende 

projecten. Meer informatie is te vinden op www.jijvaltnietuit.nl. 

 

http://www.jijvaltnietuit.nl/

