
 

 

 

Aan- en Afwezigheid 
 
Binnen Trajectplanner is het mogelijk om Aan- en Afwezigheid te registreren. Met deze handleiding 

maken we het inzichtelijk en geven we aan hoe je als Schoolbeheerder / Administrator deze 

gegevens kunt wijzigen en invoeren.  

 
Snel naar: 

 
1. Presentie categorieën aanmaken 

2. Kennisgeving categorieën aanmaken 

3. Extra tijd categorieën 

4. Lesvrije dagen aanmaken  

5. Presentiebeheerder in Trajectplanner 

6. Ziekmelden van een student 

7. Beter melden van een student 

8. Ziekmeldingen verwijderen 

9. Validatie 

10. Meldingen 

11. VSV Meldingen 

 

1. Presentie categorieën aanmaken  
  
De registratie van aan- en afwezigheid kun je in verschillende categorieën naar eigen invulling indelen. Zo 
kun je bijvoorbeeld een verschil maken tussen aanwezig, afwezig en te laat. Een presentatie categorie 
aanmaken gaat op de volgende wijze:  
 

● Log in en kies de rol schoolbeheer of administrator 
● Klik in het menu op  Pakketbeheer – Instellingen 

● Klik achter Presentie Categorieën op    
● Klik bovenaan op Nieuw 
● Voer de gewenste gegevens in 
● Klik op Opslaan & sluiten 

 

2. Kennisgeving categorieën aanmaken 
 
In de Trajectplanner kun je tevens een kennisgeving categorie aanmaken. Indien via deze instelling 
kennisgevingen worden aangemaakt, wordt door Trajectplanner automatisch gecheckt op de instellingen. 
Als aan de gestelde voorwaarden voldaan wordt, toont Trajectplanner in het overzicht [ Presentie - 
kennisgevingen ] de deelnemer / student, die aan de gestelde voorwaarden voldoet. Vervolgens kan de 

 



 

 

 

presentiebeheerder de kennisgeving afhandelen. Het aanmaken van de kennisgeving categorieën verloopt 
via de volgende stappen: 
 

● Log in en kies de rol schoolbeheer of administrator 
● Klik in het menu op  Pakketbeheer – Instellingen 

● Klik achter Kennisgeving categorieën op   
● Klik bovenaan op Nieuw. Het volgende scherm wordt geopend.  

 
● Voer de gewenste gegevens in 
● Klik op Opslaan & sluiten 

 

3. Extra tijd categorieën 
 
Naast de presentie en kennisgeving categorieën is het mogelijk om extra tijd categorieën aan te maken. 
Deze categorieën worden gebruikt voor de invoer van  ' extra (onderwijs)tijd'  door de deelnemer / student. 
Hier kan - door het selecteren van een 'extra tijd categorie'  aangegeven worden, om welke soort  'extra tijd' 
het gaat. Het aanmaken van de extra tijd categorieën verloopt via de volgende stappen: 

 
● Log in en kies de rol schoolbeheer of administrator 
● Klik in het menu op  Pakketbeheer – Instellingen 

● Klik achter Extra tijd categorieën op   
● Klik bovenaan op Nieuw 
● Geef de naam van de categorie op 
● Vink het veld Actief aan 
● Klik op Opslaan 
● Klik op Opslaan & sluiten 

 
Dit is een functionaliteit die te gebruiken is binnen Trajectplanner, maar niet wordt ondersteund binnen 
OnderwijsOnline. 
 

4. Lesvrije dagen aanmaken 
 
De lesvrije dagen worden gebruikt om de urentelling binnen de meldingen over de vakanties heen te laten 
tellen. Bijv: wanneer binnen de laatste vier weken een vakantie van een week valt zal deze telling over de 
laatste vijf weken plaatsvinden. Het werkt optimaal wanneer er bij een week vakantie 7 dagen wordt 
ingevoerd. Het aanmaken van lesvrije dagen verloopt op de volgende wijze:  
 

 



 

 

● Log in en kies de rol schoolbeheer of administrator 
● Klik in het menu op  Pakketbeheer – Instellingen 

● Klik achter Lesvrije dagen op    
● Klik bovenaan op Nieuw. Het volgende scherm verschijnt:  

 
● Geef de periode(s) op 
● Klik op Opslaan & sluiten 

 

Dit is een functionaliteit die te gebruiken is binnen Trajectplanner, maar niet wordt ondersteund binnen 
OnderwijsOnline. 
 

 5. Presentiebeheerder in Trajectplanner 
 
De presentiebeheerder is een rol van de teams waaraan deze gekoppeld is verzuim kan melden, 
controleren en aanpassen. Presentieregistratie invullen op wijzigen per student 

● Klik in het menu op  Presentie >> presentie deelnemers 
● Zoek de deelnemer in het zoekfilter 
● Klik op de juiste deelnemer 
● Open de gegevens en bekijk de presentie van de dag met daaronder een overzicht 

● Om presentie toe te voegen of te wijzigen klik achter de naam van de student op  , de 
volgende mogelijkheden verschijnen: 

 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 6. Ziekmelden van een student 
 
Een periode van afwezigheid kan bijvoorbeeld een kort verzuim zoals een bezoek aan een arts zijn, maar 
ook een ziekmelding. Het verschil is niet alleen de categorie, maar ook dat een ziekmelding geen einddatum 
heeft. Het ziekmelden van een student gaat op de volgende wijze:  
 

● Klik in het menu op  Presentie >> presentie deelnemers 
● Zoek de deelnemer in het zoekfilter 
● Klik op het edit icoon   
● Kies voor Nieuwe periode afwezig 
● Kies de categorie ziek 
● Voer startdatum en tijd in 
● Eventueel kun je een Memo toevoegen. Let op! Memo’s zijn ook zichtbaar voor de deelnemer 

 
Dit is een functionaliteit die te gebruiken is binnen Trajectplanner, maar niet wordt ondersteund binnen 
OnderwijsOnline. 
 
 7. Beter melden van een student 
 

● Klik in het menu op  Presentie >> presentie deelnemers 
● Zoek de deelnemer in het zoekfilter 
● Klik op het edit icoon   
● Kies  Aanwezig melden 
● Voer de einddatum en tijd in 

 
8. Ziekmeldingen verwijderen 
 
Wanneer ziekmeldingen onjuist of foutief zijn ingevoerd bestaat er de mogelijkheid om deze weer te 
verwijderen. Per groep en vervolgens per deelnemer kun je een overzicht oproepen van ziekmeldingen. Het 
verwijderen van ziekmeldingen gaat op de volgende wijze:  
 

● Log in en kies de rol schoolbeheer of administrator 
● Klik in het menu op  Pakketbeheer – Instellingen 

● Klik achter Ziekmeldingen verwijderen op   
● Klik op de groep waar de deelnemer zich in bevind 
● Klik op de student waarvan een ziekmelding verwijderd moet worden 
● Vink de gewenste periodes aan 
● Klik op Verwijder geselecteerde periode(s) 

 
 
 9. Validatie 
 

● Log in en kies de rol presentiebeheerder 
● Klik in het menu op  Presentie >> Validatie. Het volgende invoerscherm wordt getoond: 

 



 

 

 
● Je kunt op groep/team/docent zoeken in een bepaalde datum range.  

 

 10. Meldingen 
 

● Klik in het menu op  Presentie >> meldingen 
● Kies via het zoekfilter door erop te klikken de juiste kennisgeving categorie 
● Selecteer de deelnemer die een brief moet ontvangen of waarvoor een melding naar verzuimloket 

moet worden gemaakt 
● Open de deelnemer 

 

 

Dit scherm biedt de volgende mogelijkheden: 

1. Bekijk de presentie informatie en pas het desgewenst aan 
2. Informeer de LTB-er 

 



 

 

3. Vraag een DUO melding aan 
4. Zie de historie 
5. Maak een brief 
6. Zodra u op toon klikt krijgt u de brief in beeld en maakt Trajectplanner hier een log van aan 
7. Kennisgevingen zijn hier af te handelen 

 

Let op: zodra een kennisgeving is afgehandeld begint de teller weer opnieuw. Zolang de kennisgeving openstaat 
wordt deze categorie niet geteld voor deze deelnemer tot hij is afgerond. 
 

Verder is het mogelijk om kennisgevingen voor meerdere deelnemers te draaien en middels een vinkje 
direct af te handelen. 

  
11. VSV Meldingen 

Onder presentie >> VSV meldingen worden de kennisgevingen die zijn aangemerkt om door te sturen naar 
het VSV loket weergegeven. 
Een nieuwe meldingen kan gemaakt worden door op Nieuw te klikken. Het volgende scherm verschijnt: 

 

● De invoervelden zijn afgestemd op het VSV loket 
● Zodra de koppeling actief is worden deze meldingen met één druk op de knop doorgestuurd naar 

het VSV loket 

 



 

● Een melding krijgt een registratienummer terug 
● Indien de melding om een reden niet geaccepteerd wordt dit weergegeven 

 
 

 

 

 

 


