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Student 
uit beeld 
STROOMSCHEMA

Regiecoach 
bekend

ja

nee

Student 2 à 3 weken niet in les, 
op school, en/of op afspraken 
zonder enig bericht (1)

Student niet aanwezig op stage 
zonder enig bericht (1)

Telefonisch contact 
met student opnemen 
na overleg met docent

Telefonisch 
contact met 
student opnemen 
na overleg met 
regiecoach

Vervolgacties afhankelijk 
van reactie student

Afspraken voor vervolg 
met student

Afspraken voor vervolg 
met student

Informeren bij andere docenten 
m.b.t. aanwezigheid student

Informeren bij decanaat (3) 
naar student 2x per jaar contact 

zoeken via mail

Formele uitnodiging naar 
student voor gesprek op 
locatie met onderwijsmanager 
en coördinator studentzaken

Informeren bij 
instellingsdocent of 
student op stage 
aanwezig is

Verdere actie i.o.m. 
instellingsdocent

Registratie in 
studentvolg-
systeem (2)

Registratie in 
studentvolg-
systeem (2)

Registratie in 
studentvolg-
systeem (2)

Overdragen aan regiecoach 
(zie regiecoach)

Overdragen aan coördinator studentzaken
(zie coördinator studentzaken)

Signalen waardoor 
je je zorgen maakt 
over student?

Opnieuw mail met 
aanbod gesprek 
(verbinding maken)

Overleg 
met coördinator 

studentzaken

Overleg 
met coördinator 

studentzaken
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(1) Bij een vermoeden van acuut risico kun je de Escalatieladder zorgwekkend gedrag toepassen. 
Deze vind je hier op de website van Het Platform Integrale Veiligheid Hoger Onderwijs.

(2) Er worden verschillende studentvolgsystemen gebruikt, de benaming daarvan is per instelling 
dus wellicht anders (bv ‘Osiris’).

(3) Decanaat verwijst naar de in het HBO gebruikelijke functionaris. Dit kan ook (bijvoorbeeld) 
een student-psycholoog zijn, omdat deze ondersteuning per instelling anders is georganiseerd.

Functienamen kunnen per instelling of opleiding verschillen. Indien u een Visio-versie van het stroomschema 
‘Student uit beeld’ wenst kunt u contact opnemen met het Platform Integrale Veiligheid Hoger Onderwijs. 
U kunt daarmee de eigen functiebenamingen toepassen in het stroomschema.

https://www.integraalveilig-ho.nl/instrument/procesgang-zorgwekkend-gedrag/

