Invulwijzer Zorgwekkend Verzuim
Nieuwe functionaliteit Zorgwekkend Verzuim

Stap 1
Ga in de blauwe balk naar het kopje Leerlingen invoeren en voer de leerling in. U kiest wat hier van
toepassing is: DOD importeren, of Handmatig invoeren, of POVO leerlingen ophalen.
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Stap 2
Ga in de blauwe balk naar het kopje Leerlingen en kies in het drop down menu Overzicht leerlingen
(start)

Stap 3
Kies de betreffende leerling door op de naam te klikken.

2

Stap 4
Kies voor Start Zorgwekkend verzuim.

Stap 5
U ziet de volgende melding. Klik op de button Sluiten.
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Stap 6
Ga in de blauwe balk naar het kopje Zorgwekkend verzuim en kies in het drop down menu
Meldingen zorgwekkend verzuim.

Stap 7
Kies de betreffende leerling door op de naam te klikken.

Stap 8
Nu ziet u onderstaande leerlingenkaart met zes tabbladen.
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Stap 9
Ga naar het tabblad Betrokkenen en vul de gegevens van de SOT-consulent in. Sla deze gegevens op
door op het blauwe Opslaan-icoontje, links op uw scherm, te klikken.
Onder de gegevens van de SOT-consulent kunt u nu pas de naam van de regievoerder invullen. U
klikt op het pijltje-naar-beneden en kiest de naam van de regievoerder. Dit is in principe de school,
tenzij anders afgesproken.
Daarna slaat u ook deze gegevens op, zoals hierboven staat aangegeven.

5

Stap 10
Ga naar het tabblad Leerling, school, ouders/verzorgers en vul het huidige leerjaar in. De rest is
grotendeels al ingevuld. Daarna klikt u op het blauwe Opslaan-icoontje, links van uw scherm.
Let op: het huidige leerjaar is een verplicht veld.
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Stap 11
Ga naar het tabblad Beschrijving zorgwekkend verzuim.

Stap 12
U vult de categorie als volgt in.
Klik op het blauwe plustekentje in het Categorie-veld. Als u op het pijltje-naar-beneden klikt,
verschijnt een drop down menu en kunt u de juiste categorie selecteren. Bij Startdatum vult u de
eerste dag van het ongeoorloofde verzuim in. U vult de Einddatum in als het verzuim is beëindigd. Is
dit nog niet het geval, dan vult u geen datum in.
Er is ook ruimte om een toelichting te geven.
Tenslotte klikt u op het groene vinkje om uw gegevens op te slaan.
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Stap 13
U vult de hoofdoorzaak als volgt in.
Klik op het blauwe plustekentje in het Hoofdoorzaken-veld. Als u op het pijltje-naar-beneden klikt,
verschijnt een drop down menu en kunt u de juiste hoofdoorzaak selecteren.
Bij Startdatum vult u de eerste dag van het ongeoorloofde verzuim in.
U vult de Einddatum in als het verzuim is beëindigd. Is dit nog niet het geval, dan vult u geen datum
in.
Er is ook ruimte om een toelichting te geven.
Tenslotte klikt u op het groene vinkje om uw gegevens op te slaan.

Stap 14
Beantwoord de twee vragen (zonder vraagteken) die onderaan dit tabblad staan.
Daarna klikt u op het blauwe Opslaan-icoontje, links van uw scherm.
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Stap 15
Ga naar het tabblad Actie en status. Maak de status definitief door op het pijltje-naar-beneden te
klikken en Definitief te selecteren. Hiermee stuurt u de melding naar het samenwerkingsverband.

Stap 16
De melding is nu te vinden in de blauwe balk onder het kopje Zorgwekkend verzuim bij Lopende
trajecten.
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Stap 17
Bij een lopende melding verschijnt het tabblad Afronding. Hier vult u de startdatum in en de datum
van afronding van het zorgwekkend verzuim. U dient de redenen van het verzuim op te gegeven. Dit
is een verplicht veld.
U sluit u de melding af door onder aan het tabblad, bij Status traject zorgwekkend verzuim op het
pijltje-naar-beneden te klikken en Definitief te selecteren.

Het samenwerkingsverband zal vier keer per jaar vragen naar een update van de meldingen
zorgwekkend verzuim. Dit kunt u beheren bij Lopende trajecten (zie Stap 16).
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