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Algemene informatie over aanwezigheid: 

Iedere student heeft een aanwezigheidsplicht. Wanneer een student afwezig is, wordt er door 

studentenzorg gekeken of de afwezige uren geoorloofd of ongeoorloofd zijn.  

Geoorloofd = Afwezig in geval van ziekte of met een goedgekeurde verlofaanvraag. 

Ongeoorloofd = Afwezig zonder melding of goedkeuring. 

Is de leerling nog geen 18 jaar? 
Dan heeft de school meldingsplicht wanneer er te veel verzuimd wordt. Bij 16 uur ongeoorloofd 
verzuim binnen 4 aaneengesloten lesweken, doet de school melding bij de DUO-groep. Een 
leerplichtambtenaar zal dan een gesprek aangaan met de student. De ouder(s)/verzorger(s) worden 
ook voor dat gesprek uitgenodigd. 

Is de leerling 18 jaar of ouder? 
Bij 16 uur of meer ongeoorloofd verzuim binnen 4 aaneengesloten lesweken, zal een dringend 
gesprek plaatsvinden tussen de student, de coördinator studentondersteuning en soms een RMC-
consulent (Regionaal Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten). Tijdens dit gesprek zal 
duidelijk worden gemaakt dat de school graag wil dat jouw kind de opleiding voortzet, maar dat 
verder verzuim niet wordt geaccepteerd. Ook wordt het verzuim doorgegeven aan de DUO-groep. 

 

ZIEK & BETER MELDEN  

Wat moet je doen? 

 Ben je ziek, meld je af door te bellen naar de receptie van het Astrum 
College (026 - 363 38 33) voordat de les, bpv of andere 
onderwijsactiviteit begint.  

 Bij het afmelden wordt er naar je studentnummer gevraagd. 
 

 Word je ziek tijdens een schooldag? Meld je dan af bij de receptie en 
bij je SLB’er.    
  

 Je hoeft jezelf niet beter te melden; de docent meldt je weer aanwezig tijdens je eerste les. 

Astrum College: 026 - 363 38 33 
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VERLOF 

Hoe vraag ik verlof aan? 

 

- Ga naar het studentenplatform www.Astrumsportenbewegen.nl en klik op mijn opleiding 

 

 
  

- Klik op: verlof aanvragen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Vul het aanvraagformulier volledig in.  

(voeg de eventuele bewijsstukken toe aan de aanvraag.) 
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Regels aanvragen van extra verlof. 

Op vakantie gaan buiten de reguliere schoolvakanties 

Reden van aanvraag. Hoe lang maximaal? Bijzonderheden. 
U kunt vanwege de specifieke aarde van 
het beroep van een van beide ouders in 
geen enkele schoolvakantie een 
gezinsvakantie plannen. Het gaat om 
seizoensgebonden werkzaamheden in 
bedrijfstakken die tijdens de 
schoolvakanties een piekdrukte kennen, 
waardoor het voor het gezin feitelijk 
onmogelijk is in die periode vakantie te 
nemen. 

Maximaal 10 dagen. - Het moet redelijkerwijs aangetoond 
worden dat een vakantie in de 
schoolvakanties tot onoverkomelijke 
bedrijfseconomische problemen zal 
leiden. 

- Slechts 1x per schooljaar. 
- Nooit in de eerste 2 weken van het 

schooljaar. 
- Werkgeversverklaring verplicht wanneer 

u in dienst bent bij een bedrijf.  
- Accountantsverklaring verplicht 

wanneer u een eigen bedrijf heeft.  

Verlof i.v.m. overige omstandigheden. 

Reden van aanvraag. Hoe lang maximaal? Bijzonderheden. 
Een godsdienstige of 
levensbeschouwelijke verplichting. 
 

Maximaal 1 dag - Minimaal 2 dagen van tevoren verlof 
aanvragen. 

- Geldt niet voor Carnaval. 

Een wettelijke verplichting die niet 
buiten schooltijd kan. 

Zo lang als dat de verplichting 
duurt, maar maximaal 10 
dagen. 

- Indien mogelijk bewijsstukken 
toevoegen. 

Verhuizing Maximaal 1 dag. - Indien mogelijk bewijsstukken 
toevoegen. 

Huwelijk van naaste familieleden. (t/m 
3e graad). 

Binnen de regio: 1 dag. 
Buiten de regio: 2 dagen. 
In het buitenland: 5 dagen. 

- Indien mogelijk bewijsstukken 
toevoegen. 

Ernstige levensbedreigende 
omstandigheden zonder uitzicht op 
herstel van naaste familieleden (t/m 3e 
graad).  

In overleg met studentenzorg 
van Astrum Sport & Bewegen. 

- Indien mogelijk bewijsstukken 
toevoegen. 

Overlijden van naaste familieleden. 1e graad: 5 dagen. 
2e graad: 2 dagen. 
3e / 4e graad: 1 dag. 

- Indien mogelijk bewijsstukken 
toevoegen. 

Ambtsjubileum van ouders of 
grootouders. 

Maximaal 1 dag - Uitsluiten bij 25-, 40-, of 50- jarig 
jubileum. 

- Indien mogelijk bewijsstukken 
toevoegen. 

Huwelijksjubileum van ouders of 
grootouders. 

Maximaal 1 dag - Uitsluiten bij 12½-, 25-, 40-, of 50- jarig 
jubileum. 

- Indien mogelijk bewijsstukken 
toevoegen. 

Overige omstandigheden In overleg met studentenzorg 
van Astrum Sport & Bewegen. 

- Alleen als u zelf geen invloed heeft op 
de reden of het tijdstip. 

- Indien mogelijk bewijsstukken 
toevoegen. 

 


