Actualiteiten DUO 10 april 2017
Nieuwe Ketenoverleg MBO

9:30 – 11:30

Info Iedereen (gebruikers en SWL’s)
• Update Beleid
• Communicatie
• Update Incidenten
• Korte Demo’s
• Update BRON Wijzigingen
• Terugkoppelingen (Ketenregie, VAVO,
Doorontw. BRON
• Roulerende onderwerpen)

11.30 – 12.30

Technisch overleg overig
FACET, (Doorontw) BRON,
DAMBO etc

12:30 – 13:00
13:00 – 16:30

LUNCH
Werkgroep RIO Gebruikers en
SWL’s

Deelnemers
Ank van Rhijn
Njola Waterbeek
Gerus Cornelissen
Jan Henk Broekroelofs
Annie Verploegen
Frank Sierhuis
Eustaach van Lent
Herman Klaasen
Softwareleveranciers
Ketenpartners:

-

Roulerende
onderwerpen voor
gebruikers
• VSV
• FACET
• BPV
• DAMBO
• Niet
Bekostigd
MBO

Vervolg Roulerende
onderwerpen voor
gebruikers
• VSV
• FACET
• BPV
• DAMBO
• Niet
Bekostigd
MBO

ROC Leiden
ROC van Amsterdam
Nordwin College
Graafschap College
ROC Nijmegen
ALFA College
ROC de Leijgraaf
TIO

saMBO-ICT, MBO Raad, SBB, OCW, DUO

Verzuimzaken
Klokuren en lesuren

Inspectie hanteert we de volgende lijn t.a.v. klok- en lesuren bij de verzuimregistratie en
–meldingen:
• PO-scholen melden bij 16 klokuren
• VO-scholen melden bij 16 lesuren (mits dit lesuur korter dan of gelijk aan 60
minuten is). Als een lesuur meer dan 60 minuten bedraagt, wordt omgerekend
naar klokuren en bij 16 klokuren gemeld.
• MBO-instellingen melden bij 16 klokuren. Slechts in die gevallen waarin alle
opleidingen van een ROC zijn georganiseerd in lesuren, kan worden geteld met
lesuren.
De volgende situaties kunnen voorkomen; zie de handelwijze erachter.
•
•
•

•
•

•

Blok(les)uren, deze lesuren kun je bij elkaar op tellen. Een blokuur kan dus
bestaan uit twee (of meer) lesuren.
combinatie lesuren, deze lesuren kun je bij elkaar op tellen. Een ‘combinatieles’
kan dus bestaan uit één of meer lesuren.
roosteruren (i.v.m. reizen tussen locaties): als de uren niet worden gerekend bij
de wettelijke uren zijn het formeel geen lesuren. Bijvoorbeeld een tussenuur
waarin een leerling vrij is. Als deze uren wel meetellen bij de formele wettelijke
lestijd, dan moeten ze wel bij het verzuim meegeteld worden.
Tropenroosters, PO: altijd klokuren, VO: als de lesuren (< 1 klokuur) worden
aangehouden tellen in lesuren, zo niet: tellen in klokuren, MBO: in beginsel
klokuren.
VO-scholen met een variërende duur in lesuren: alle lesuren < 1 klokuur tellen als
lesuur, lesuren > 1 klokuur omrekenen naar klokuren, cf. algemeen uitgangspunt.
- Lesuren VO> 1 klokuur reken je om in klokuren
- Lesuren VO < 1 klokuur (½ klokuur of minder). Volgens de regel is dit in
lesuren.
Combinatiescholen (VO en BVE in 1): voor VO gelden lesuren en voor MBO in
beginsel klokuren (algemene regels volgen).

Wanneer melding maken van ziekteverzuim?
Meestal hoeft u bij verzuim wegens ziekte geen melding te maken. Maar zijn er zorgen
over een leerling, dan kunt u ziekteverzuim toch melden bij de leerlichtambtenaar.
Ziekte is een geldige reden voor verzuim. U hoeft dan ook geen melding te maken als
een leerling griep heeft of een gebroken been. Maar wat als u na contact met de ouders
en de jeugdarts van de GGD vermoedt dat er sprake is van ongeoorloofd verzuim? Dan
kunt u dit wel melden bij de leerplichtambtenaar. Bijvoorbeeld wanneer de oorzaak van
het ziekteverzuim onduidelijk blijft.
Als er zorgen zijn over een leerling, kan ook het aantal ziekmeldingen aanleiding zijn
voor een melding bij de leerplichtambtenaar. Denk dan aan ziekteverzuim dat altijd op
hetzelfde moment in de week plaatsvindt, zonder dat hiervoor een verklaring is. In alle
gevallen is het belangrijk om zorgvuldig te handelen volgens de lokale afspraken van
scholen, GGD en de gemeente.
Maakt u zich bij een ziekmelding zorgen dat er sprake is van ongeoorloofd verzuim? Meld
dit dan onder de categorie ‘overig verzuim.’ De leerplichtambtenaar kan vervolgens
onderzoeken of er inderdaad sprake is van ongeoorloofd verzuim. En wat er nodig is om
dit te stoppen.

Sinds 1 augustus 2016 is er een nieuwe werkwijze voor het melden van relatief verzuim
(afwezigheid zonder geldige reden). Sindsdien worden sommige verzuimmeldingen die
over ziekte gaan onder de verkeerde categorie gemeld. Bijvoorbeeld onder langdurig
relatief verzuim. Bij ziekteverzuim moet de leerplichtambtenaar eerst nog vaststellen of
er wel sprake is van ongeoorloofd verzuim. Daarom is het belangrijk het verzuim eerst te
melden onder ‘overig verzuim’.
Delay SF Controle
Na invoering Doorontwikkelen BRON realtime uitwisseling van inschrijvingen en
uitschrijvingen => Hoe gaan we om met SF Controles?
Afspraken tussen DUO en Veld gemaakt tijdens doorontwikkelen BRON => Uitschrijving
leidt pas na 10 dagen tot beëindigen SF
Wanneer is deze delay van 10 dagen gereed?
MBO Congres
Wij nodigen u van harte uit voor het MBO-congres op maandag 22 mei in leerhotel Het
Klooster in Amersfoort. Samen met saMBO-ICT, MBO Raad, SBB, NRTO,
Onderwijsinspectie en het Ministerie van OCW, organiseert DUO het congres.
Het thema is ‘Informatie delen: lust of last’.
We delen veel gegevens met elkaar en in de onderwijsketen. Hoe maak je van gegevens
informatie? En hoe ga je daar zorgvuldig mee om en wat kan er mis gaan?
Vanaf 10.00 uur bent u van harte welkom. Het programma start om 10.30 uur.
We starten met een korte inleiding van de nieuwe directeur-generaal van DUO.
Aansluitend wordt u meegenomen in de do’s en don‘ts van het gebruik van internet en
social media. Daarna volgt de lunch en 4 rondes met workshops. Om 17.00 uur sluiten
we de dag af met een borrel en dinerbuffet.
Overheid introduceert DigiD-app
De overheid heeft een smartphone-app uitgebracht voor het inloggen via DigiD, zonder
dat daar steeds een SMS-code voor nodig is.
De app werkt heel eenvoudig.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kies in het DigiD inlogscherm voor ‘Inloggen met de DigiD app’.
Voer je DigiD gebruikersnaam in.
Open de DigiD app.
Scan met je camera de QR-code op het beeldscherm.
Toets de zelfgekozen pincode in.
En klaar: je bent ingelogd.

Ook als je op je mobiel wilt inloggen op Mijn DUO is de app handig. Je hoeft dan geen
sms meer in te voeren, alleen nog je zelfgekozen pincode. Met de DigiD app kun je ook
inloggen bij andere organisaties waarmee je als student te maken hebt, zoals
bijvoorbeeld Studentenreisproduct, Studielink en Toeslagen. Wel zo gemakkelijk.
Om de DigiD app te kunnen gebruiken moet je deze koppelen aan je DigiD. Zorg ervoor
dat:
•
•
•
•

Je een DigiD hebt waarbij extra controle via sms actief is.
Download de DigiD app via de Appstore of Google Playstore.
Activeer de app.
Kies daarbij een pincode van 5 cijfers.

Lees alles over de DigiD app op digid.nl.

