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Wat is verzuim?
Verzuim is dat je niet aanwezig bent op school tijdens de lessen die je moet volgen. Dit
kan een geldige reden (ziekte, afwezigheid met toestemming) of een ongeldige reden
(spijbelen) zijn.

Wat is leerplicht?
Tot je 18e jaar ben je leerplichtig. Dat staat in de Leerplichtwet. Deze wet wordt
gecontroleerd door leerplichtambtenaren van de gemeente.

Wat is een startkwalificatie?
Een startkwalificatie is een mbo-diploma op niveau 2, 3 of 4, een havo- of vwo diploma.
Een vmbo- diploma alleen is dus niet voldoende.

Wanneer ben je een voortijdig schoolverlater?
Je bent een voortijdig schoolverlater als je de school verlaat zonder startkwalificatie.

Wat zijn de regels?
Onze schoolregels staan in het studentenstatuut. Daarin staat dat je gewoon aanwezig
moet zijn bij alle lessen, toetsen, examens en overige onderwijsactiviteiten.

Kun je het op het Koning Willem I College gemakkelijk een uurtje
verzuimen of te laat komen?
Nee! Als je verzuimt of te laat komt, neemt de onderwijsafdeling maatregelen. Jouw
mentor gaat met je in gesprek, legt je een sanctie op en maakt duidelijke afspraken.

Wat als je te vaak verzuimt?
Bij teveel verzuim meldt jouw mentor dit bij het Suc6punt.

Wanneer wordt verzuim gemeld bij het Suc6punt?
Verzuim wordt gemeld als je zonder geldige reden meer dan 16 uur les- of praktijktijd
verzuimt binnen vier weken. Of als je drie achtereenvolgende les- of praktijkdagen
afwezig bent. Maar je mentor kan ook eerder melden, bijvoorbeeld als je vaak te laat
komt.

Wat kan een leerplichtambtenaar doen?
Een leerplichtambtenaar zal eerst aan jou (en je ouders) vragen waarom je verzuimt.
Daarna kan een leerplichtambtenaar hulp inschakelen, je een waarschuwing geven,
een Halt- straf opleggen of een proces-verbaal opmaken.

Waarom werkt het Koning Willem I College samen met
leerplichtambtenaren?
Samen proberen we dat zoveel mogelijk leerlingen een startkwalificatie halen. Wij
willen je graag op weg te helpen!

Kost spijbelen geld?
Ja. Een leerplichtambtenaar kan de Sociale Verzekeringsbank vragen de kinderbijslag
stop te zetten. Ook kan spijbelen gevolgen hebben voor je recht op studiefinanciering.
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Kost voortijdig schoolverlaten geld?
Ja. Als voortijdig schoolverlater heb je natuurlijk minder kans op werk. Daarnaast krijg
je als voortijdig schoolverlater niet zomaar een uitkering.
Volg je een mbo-opleiding op niveau 3 of 4, dan is je studiefinanciering een
prestatiebeurs. Dat betekent dat je je studiefinanciering moet terugbetalen als je je
diploma niet haalt.

En wat als je gewoon ziek bent?
Ziek is ziek! Maar meld dit dan wel bij je eigen onderwijsafdeling. Als je dit vergeet,
denkt de afdeling dat je spijbelt.

Wanneer mag je wel verzuimen?
Ziekenhuisbezoek, een begrafenis van een familielid of bijvoorbeeld een bruiloft van
een broer of zus. Het zijn allemaal goede redenen om niet naar school te komen. Dit
heet geoorloofd verzuim. Maar meld dit op tijd bij je afdeling.

Vragen?
Mail of bel naar het Studenten Succes Centrum: info@kw1c.nl of 073 6249600. Even
binnenlopen in gebouw N kan natuurlijk ook. Je bent van harte welkom.
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