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Wie is CBZ?
CBZ is een onafhankelijke landelijke organisatie die sinds 
2007 verzuimbezoeken verricht bij studenten die onder 
de leerplichtwet, de kwalificatieplicht of de RMC-wet 
vallen. CBZ biedt scholen effectieve diensten aan om 
(ongeoorloofd) verzuim te voorkomen, te verkorten 
of terug te dringen. 

Wat is een verzuimbezoek?
CBZ bezoekt verzuimende studenten thuis. De CBZ 
verzuimrapporteur geeft in dit persoonlijk contact met 
de student (en soms ouders) aandacht door het verzuim-
gedrag te bespreken, laat zien dat de student gemist 
wordt en stimuleert hen om weer zo spoedig 

mogelijk aanwezig te zijn. Er wordt een afspraak 
gemaakt over leshervatting of over contact met school 
om de mogelijkheden hiertoe te bespreken.

Jong geleerd, oud gedaan!
Verzuimgedrag is ook in het bedrijfsleven een 
belangrijk aandachtspunt. Verzuim is ongewenst en 
kost veel geld. Al sinds 1994 is CBZ gespecialiseerd 
in het voeren van verzuimgesprekken met werknemers 
thuis, in opdracht van werkgevers, arbodiensten en 
de overheid. 
Door ongewenst verzuimgedrag van jongeren structureel 
aan te pakken, wordt niet alleen uitval voorkomen, maar 
bereiden we ze ook goed voor op de beroepspraktijk! 

Hoe houdt u ze bij de les?
Met deze vraag spreken wij partijen aan die betrokken zijn bij VSV. Verzuim is immers een belangrijke 

voorspeller van schooluitval. In nauwe samenwerking met ROC’s, gemeenten en leerplicht heeft CBZ sinds 

2007 een succesvolle landelijke dienstverlening ontwikkeld ter ondersteuning van projecten met het doel 

om  meer studenten hun studie geslaagd te laten afronden. 
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Wat levert het verzuimbezoek op?
√  Een concrete afspraak met de student gericht op 
  het hervatten van de les of (herstel van) contact 
 met school.
√  Nog dezelfde dag een verslag van het verzuimbezoek 

met de bevindingen en de gemaakte afspraken met 
de student.

√  Informatie over beperkingen, mogelijkheden en de 
duur van het verzuim. Daarnaast wordt duidelijk 
gesignaleerd of er een noodzaak is om vanuit school 
een vervolgactie te ondernemen.

√  Besef bij studenten dat ze niet ‘zomaar’ kunnen 
 verzuimen. Ouders en studenten ervaren aandacht 
 en zorg van de kant van de school.
√  De ervaring dat de inzet van verzuimbezoeken niet 

alleen een preventieve en controlerende functie 
 heeft maar ook kan helpen om het verzuimgedrag 
 van studenten te beïnvloeden en ze zo ‘bij de les’ 
 te houden.

Werkwijze
U kunt direct verzuimbezoeken aanvragen via onze 
webapplicatie CBZelf op www.schoolverzuim.nl
Bij maatwerk spreken wij voorafgaand aan de 
dienstverlening alle details met betrekking tot de
samenwerking met u door. Een pilot met een bepaalde 
opleiding of locatie biedt de mogelijkheid om
de samenwerking volgens de gemaakte afspraken
‘uit te proberen’ en de werkwijze vervolgens te
implementeren in de gehele organisatie.

Wanneer ben jij weer terug in de les?
Met deze vraag spreken wij studenten aan op de eerste 
verzuimdag. Zowel bij ongeoorloofd verzuim als in geval 
van ziekte. Zo komen wij tot een concrete afspraak, 
gericht op terugkeer in de les of het hervatten van 
stageactiviteiten.

  Nieuwsgierig naar onze aanpak? 
  Neem contact op met één van onze consultants
 schoolverzuim.
 Telefoon: (0162) 31 87 13
 E-mail: klantenservice@cbz.nl 
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