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Legenda

2a  Binnen 3 dagen contact leggen met zieke leerling/ouders

2b  Hersteltermijn binnen 10 schooldagen (70 uur)

3  School houdt een verzuimgesprek vanaf 5 schooldagen of voor de 2e keer in 3 maanden

5  School meldt leerling aan bij de jeugdarts vanaf 10 schooldagen en bij de 3e keer in 3 maanden

5a  Melden bij leerplicht vanaf 16 uur in 4 weken vermoedelijk ongeoorloof schoolverzuim

Aanmelding bij
jeugdarts/GGD

Zie randvoorwaarden z.o.z. 

Terugkoppeling jeugdarts
aan school



Protocol ziekteverzuim basis-, voortgezet- en middelbaar onderwijs
Leerplicht, Jeugdarts en Onderwijs

Bij ziekteverzuim van leerlingen geldt voor alle scholen één protocol voor registratie, signalering en doorverwijzing. Dit protocol is 
weergegeven in het bijgevoegde ‘schema ziekteverzuim school’. Hierna leest u een omschrijving van elke stap in het stappenplan. 

1. De ziekmelding De jongere en de ouder doet een ziekmelding op de manier zoals dit op school gebruikelijk is.

2. Registratie ziekmelding De school registreert de ziekmelding. Ga naar 2a.  

2a. Aandacht voor de ziek 
gemelde leerling 

Advies: binnen drie dagen contact leggen met de ziek gemelde leerling en de ouders. Hierbij in íeder geval 
informeren naar de reden van afwezigheid, het welzijn van het kind en het te verwachten herstel. 
Geen extra actie nodig 2b, ga dan naar stap 3. 

2b. Geen extra actie nodig Tijdens het eerste contact (stap 2a) blijkt dat de oorzaak van het verzuim duidelijk is. De reden van het verzuim is 
duidelijk en de hersteltermijn is binnen tien schooldagen. 
Let op! de afgesproken hersteldatum, indien nodig naar stap 3  

3.  Volgen van het verzuim De school volgt het verloop van het verzuim via het registratiesysteem, en houdt een verzuimgesprek bij: 
ziekteverzuim vanaf vijf schooldagen of voor de tweede keer in drie maanden. Of bij overduidelijke signalen dat 
langdurig verzuim te verwachten is of andersoortige problematiek lijkt mee te spelen. 

4.  Extra aandacht nodig Na het eerste contact (stap 2a) of na het verzuimgesprek (stap 3) is onduidelijk hoe lang de leerling nog 
wegblijft, en wat de precieze oorzaak is van het verzuim. De leerkracht bespreekt de zorg over de leerling met de 
zorgcoördinator of intern begeleider. Het aanbieden van leerstof/huiswerk zonodig plan van aanpak opstellen t.b.v. 
terugkeer school. Ga naar stap 5.

5.  Volgen van het verzuim Komt de leerling tien schooldagen (70 uur) niet op school, en is de oorzaak van het verzuim onduidelijk, dan 
schakelt de school de jeugdarts in. Dit kan ook eerder als de school zich zorgen maakt. Maar in ieder geval ook na 
drie keer ziek melden in een kwartaal. 

5a. Vermoeden ongeoorloofd 
verzuim

De school vermoedt dat het verzuim ongeoorloofd is. De leerling vertoont spijbelgedrag. Ouders weten bijvoorbeeld 
niet dat hun kind zich heeft ziek gemeld. Of ze geven toe dat hun kind niet ziek is, maar laten de ziekmelding toch 
van kracht. Wettelijk gezien is de school verplicht om melding te doen bij leerplicht bij vermoedelijk ongeoorloofd 
schoolverzuim van 16 uur in 4 weken. 

Melding bij leerplicht Bij vermoedelijk ongeoorloofd verzuim is melding bij leerplicht via DUO verplicht. Leerplicht stelt een onderzoek in 
en start zo nodig een juridisch traject op. 

5b. Behoefte consult De school meldt via een digitaal aanmeldingsformulier de leerling aan bij de jeugdarts. Dit formulier garandeert 
dat de jeugdarts de minimaal benodigde gegevens krijgt over de leerling. De school geeft in het formulier 
de verzuimgeschiedenis en de ondernomen stappen tot dan toe aan. De school stuurt de leerling/ouders een brief, 
waarin vermeld wordt dat school de jeugdarts heeft ingeschakeld

Aanmelding bij de jeugdarts De jeugdarts roept ouders en leerling zo spoedig mogelijk op en koppelt de resultaten binnen één week terug 
aan de school.

Niet verschijnen/
niet meewerken

Ouders werken niet mee of blijven zonder afzegging weg bij de jeugdarts. Na één keer wegblijven zonder bericht 
neemt de jeugdarts contact op met de school. De school meldt dit bij leerplicht. Wanneer ouders geen consult 
wensen bij de jeugdarts, meldt de school dit meteen bij DUO leerplicht (zie stap ‘melding bij leerplicht’). 

5c. Einde verzuim verwacht Het einde van het verzuim is duidelijk voor de ouder, de leerling en de school. Hersteldatum vastleggen 

Afspraken met jongere/
ouders.

De school maakt duidelijke afspraken met de leerling en ouders over de terugkeer. (In elk geval datum, leerstof, 
eventueel verdere begeleiding door de mentor/groepsleerkracht). Afspraken vastleggen

Randvoorwaarden

Informeren van ouders 
De afspraken en gebruiken bij ziekteverzuim kunnen per school verschillen. Wie moet er worden gebeld, voor welk tijdstip? Wie van de school neemt contact op 
als de leerling ziek is? Wie houdt het verzuimgesprek? Bij het instellen van dit protocol gaan we ervan uit dat leerkrachten, ouders en leerlingen deze regels en 
gewoonten kennen. Dit houdt in dat ze minimaal goed vindbaar zijn in de schoolgids en op de website van de school. 

Registratie
Uitgangspunt is dat scholen een sluitend registratiesysteem hebben, dat de hierin verzamelde verzuimgegevens tijdig bij de leerkrachten, zorgcoördinatoren, 
mentoren etcetera bekend zijn, zodat zij de nodige stappen kunnen ondernemen. 

Zie stappenplan z.o.z.


