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Verzuim personeelsgegevens po en vo
Inhoud
In dit bestand staat informatie over het verzuim onder het personeel in het primair en voortgezet onderwijs. DUO verzamelt
verzuimgegevens als onderdeel van de personele gegevensleveringen. In dit rapport beschrijft DUO het niveau en de
ontwikkeling van het verzuim aan de hand van vier verzuimkengetallen. Dit zijn het verzuimpercentage (VP), de
meldingsfrequentie (MF), de gemiddelde verzuimduur (GZD) en het nulverzuim (NZ).
Het verzuim wordt opgesplitst in ziekteverzuim en overig verzuim. Onder overig verzuim vallen alle andere redenen voor
verzuim dan ziekteverzuim, zoals zwangerschaps- en bevallingsverlof, ouderschapsverlof, studieverlof, calamiteitenverlof en
diverse vormen van kort en lang buitengewoon verlof.
In het open databestand verzuimkengetallen wordt alleen het ziekteverzuim getoond.
De gegevens staan weergegeven in een oplopende tijdreeks van de afgelopen 3 jaar. Op de website zijn de definities te vinden
van de kolomnamen en overige begrippen in het bestand.
In dit bestand staan 13 werkbladen:
Werkblad 1: verzuim naar sector
Werkblad 2: verzuim naar onderwijstype, bevoegd gezag en brin nummer (alleen voor onderwijzend personeel en directie)
Werkblad 3: verzuim naar leeftijdscategorie (op 1 oktober)
Werkblad 4: verzuim naar regio
Werkblad 5: verzuim naar denominatie
Werkblad 6: verzuim naar geslacht
Werkblad 7: verzuim naar functiegroep
Werkblad 8: verzuim naar aanstellingsomvang
Werkblad 9: verzuim naar verstedelijking
Werkblad 10: verzuim naar provincies en de 5 grootste gemeenten
Werkblad 11: verzuim naar schoolgrootte
Werkblad 12: verzuim naar schooltype in het voortgezet onderwijs
Werkblad 13: verzuim naar salarisschaal in het voortgezet onderwijs
Vanaf (Verzuimonderzoek 2018) is het voor scholen mogelijk om gegevens over een jaar eerder opnieuw aan te leveren (met
terugwerkende kracht).
Als er wat verandert in de verlof- of in de formatiegegevens dan heeft dit natuurlijk effect op de eerder gepubliceerde
verzuimkengetallen.
Slechts een klein aandeel van de scholen heeft voor 2019 opnieuw gegevens aangeleverd. Uit analyse blijkt dat het effect van
deze nieuwe cijfers zo klein dat is besloten de cijfers over 2019 niet aan te passen.
Wel zijn de (opnieuw aangeleverde) verzuimgegevens voor 2019 voor de betreffende scholen geactualiseerd en te vinden op
de openbare data website van DUO
https://duo.nl/open_onderwijsdata/publicaties/verzuim-personeel-po-vo bestand Verzuimkengetallen 2016-2018.xlsx tabblad
"bestuur brin".
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Bronnen
Schoolbesturen (bevoegde gezagen) zijn wettelijk verplicht de gegevens over onderwijspersoneel aan DUO te leveren. Veelal
verzorgen salarisverwerkers deze leveringen namens de schoolbesturen.
Gegevensselectie en berekening
Zie hiervoor de Eindrapportage Verzuimonderzoek PO en VO 2020
ONDERWIJSTYPE:
Het onderwijstype is onderverdeeld in de volgende categorieën:
•
•

Het po (primair onderwijs): bao (basisonderwijs), sbao (speciaal basisonderwijs) en wec ((voortgezet) speciaal
onderwijs).
Het vo (voortgezet onderwijs).

BRIN NUMMER:
Pas vanaf 2016 is verzuim per brin voor zowel po als vo beschikbaar
In de verzuimcijfers per brin staan de gegevens van het onderwijzend personeel, inclusief de directie.
Als het brin nummer van een instelling in de betreffende periode door een fusie is veranderd, dan wordt het personeel van
die betreffende instelling voor alle jaren onder het brin nummer dat geldt na fusie vermeld. Als het brin nummer van een
instelling in de periode door een splitsing is veranderd, dan wordt het personeel van die betreffende instelling voor alle jaren
onder het brin nummer dat gold vóór de splitsing vermeld.
GEMIDDELDE LEEFTIJD:
De gemiddelde leeftijd is berekend op basis van de leeftijd op de peildatum (1 oktober).
LEEFTIJDSCATEGORIEËN:
Er zijn vijf leeftijdscategorieën gedefinieerd. De eerste categorie begint bij ‘jonger dan 35 jaar’ en loopt met stappen van 10
jaar uit tot de laatste leeftijdscategorie dat eindigt bij ‘ouder 65 jaar’.
FTE CATEGORIEËN:
Er zijn drie fte categorieën gedefinieerd, namelijk: 1) personen met een betrekkingsomvang tussen de 0 en 0,5 fte’s, 2)
personen met een betrekkingsomvang tussen de 0,5 en 0,87 fte’s, en 3) personen met een betrekkingsomvang die meer is
dan 0,87 fte’s.
Kwaliteit van de gegevens
Voor de volledigheid van de gegevens is DUO afhankelijk van leveringen door salarisverwerkers en bevoegde gezagen van
scholen. Elk jaar ontbreken van één of meer instellingen gegevens, omdat deze niet zijn geleverd.
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