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Stijging aantal thuiszitters (>3 maanden thuis)
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Luxe Geen luxe
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Zorg en aandacht, bijtijds

Verantwoordelijkheid nemen

Eigen regie leerling

Leerling en ouders serieus nemen

Samenwerken

Ondersteunen van school bij 
passend onderwijs en voorkomen 
vsv



M@ZL: Medische Advisering Ziekgemelde Leerling

➢ M@ZL richt zich op het terugdringen van ziekteverzuim door 

leerling vroegtijdig signaleren en begeleiden van scholieren met 

(verhoogd) ziekteverzuim. 

➢ Aannemen van de ziekmelding

➢ Contact opnemen met de ouders na ziekmelding

➢ De school gaat in gesprek bij verhoogd ziekteverzuim (criteria)

➢ De school vraagt een consult aan bij de jeugdarts

➢ Het consult bij de jeugdarts (plan van aanpak)

➢ Organiseren en monitoren



Wat zal M@ZL succesvol maken?

- Opnemen van de werkwijze in het schoolverzuimprotocol.

- Uitgaan van eigen kracht van jongeren en ouders.

- Vanuit zorg en aandacht verzuimgesprekken voeren.

- Altijd betrekken van ouders bij ziekteverzuim van jongeren.

- School (mentor) gaat altijd eerst in gesprek met de leerling en 

ouders over het ziekteverzuim.

- Gebruik van vaste criteria voor het verzuimgesprek.

- Informeren van de jeugdarts door de school m.b.t. de 

hulpvraag.

- De Professionele inzet van de jeugdarts, die de achterliggende 

problematiek analyseert, een ‘plan van aanpak’ maakt.

- Uitvoeren en monitoren van het plan van aanpak.





Wat doet school nu al bij ziekteverzuim?



School

Schoolverzuim registreren:

a) Checken op aanwezigheid

a) Aannemen ziekmelding 

Een verzuimbeleid hanteren:

a) Is onderdeel van het schoolreglement, door de MR 
vastgesteld

a) De school mag zelf de inhoud van haar verzuimbeleid 
bepalen; geeft aan hoe gehandeld wordt bij elke vorm 
van afwezigheid. 

b) Verplicht het verzuimbeleid via de schoolgids te 
communiceren met ouders.

(vermoedelijk) ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij 
leerplicht via DUO. 



Rol leerplicht

Ondernemen van actie bij ongeoorloofd verzuim.



Wat kan de jeugdarts betekenen?

• klachtenanalyse en re-integratie: 

• Vaak sprake van lichamelijke klachten, soms al bij 
huisarts en kinderarts geweest 

• Verwijzen voor diagnostiek
• Normaliseren

• Samenwerking met andere medici en partners: 

• Hoe gaan we verder, onderwijs veilig stellen, evt. 
aanpassingen?

• Informeren van de huisarts en behandelaar

• Empoweren en adviseren ouders en leerling:
• de regie geven 

• adviseren over lesdeelname en gewenste 
aanpassingen



Besef wel dat…

- …allereerst ouders en school aan zet zijn om het 
ziekteverzuim te laten eindigen.

- …van ouders een actieve houding verwacht mag worden 
om de juiste hulp voor hun kind in te zetten.

- …school een zorgplicht heeft.

- …wettelijke kader voor inschakeling van de jeugdarts, de 
vraag naar belastbaarheid is. 

- ..als leerling/ouders niet willen meewerken….



ARTIKEL 11 ONDER D LPW ZIEKTE JONGERE

Een mogelijkheid om die tijdelijke vermindering toch te organiseren, is 
een beroep te doen op artikel 11 onder d Lpw. De jongere wordt dan 
(deels) ziek gemeld. De school blijft verantwoordelijk voor het bieden 
van onderwijs en voor het ontwikkelingsperspectief voor de jongere. 
Dit ontwikkelingsperspectief dient opgesteld te worden door school in 
samenspraak met de ouders. Sluit hierbij zoveel mogelijk aan bij de 
regels rondom ontheffing onderwijstijd. Met name het plan voor de 
terugkeer naar school, de termijnen en de ingezette zorg zijn 
van belang om het recht op onderwijs te garanderen. Van belang is dat 
de school in deze situaties overleg pleegt via het 
samenwerkingsverband op basis van de belastbaarheid van de leerling. 
Op deze wijze is het samenwerkingsverband betrokken bij het plan en 
kan het invulling geven aan de verantwoordelijkheid om ook de zieke 
leerlingen van passend onderwijs te voorzien. Leerplicht heeft geen 
rol in deze constructie en hoeft ook geen vrijstelling te 
verlenen. Aangezien volledige terugkeer in het onderwijs het doel 
blijft, kan melding bij leerplicht wel meerwaarde hebben. De 
leerplichtambtenaar kan er dan op toezien dat de leerling 
daadwerkelijk onderwijs volgt gedurende het aantal uren dat hij 
daartoe in staat is. Aandachtspunt is wel dat er sprake moet zijn van 
ziekte, oftewel een tijdelijke situatie. Het betreft dus niet 
stoornissen die volledige deelname aan het onderwijs structureel 
belemmeren. Daar is een vrijstelling op grond van artikel 5 onder a 
Lpw het meest passend.
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Ga naar: WWW.NCJ.NL/MAZL


