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Uit het convenant Voortijdig Schoolverlaten wordt door OC&W gestimuleerd om 
ongeoorloofd verzuim en voortijdig schoolverlaten meer aandacht te geven.  
Onderzoeken wijzen er op dat het schoolverzuim en/of problematisch schoolgedrag 
belangrijke signalen kunnen zijn voor de ontwikkeling van later crimineel gedrag of 
problemen op andere leergebieden.  
De leerplichtwet vormt de basis van handhaving van het recht dat kinderen hebben op 
onderwijs: samenwerken aan een startkwalificatie voor ieder kind. 
  
Scholen, leerplichtambtenaren, HALT, Raad voor de Kinderbescherming, politie, Justitie 
en Bureau Jeugdzorg pakken samen het ongeoorloofd schoolverzuim aan.  
De gezamenlijke aanpak is gericht op het tegengaan van spijbelen en voortijdig 
schooluitval. Het doel daarbij is om iedere leerling die leerplichtig is zijn/haar 
schoolcarrière te laten afsluiten met een startkwalificatie voor de arbeidsmarkt of 
vervolgonderwijs.  
 
In het (twee-)wekelijks begeleidingsoverleg tussen teamleiders, IB-coaches en 
gedragsdeskundigen worden de verzuimstaten van de leerlingen regelmatig gecheckt. Als 
er reden voor is wordt de leerling ingebracht in het casusoverleg van het 
ondersteuningsteam aangevuld met jeugdarts GGD en leerplichtambtenaar. 
 
 
1. Geoorloofd verzuim: 
Afwezigheid van leerlingen die toegestaan is binnen de vigerende wet- en regelgeving. 
Toekennen van vrije dagen i.v.m. gewichtige omstandigheden en vakantie. 
 
2. Ongeoorloofd verzuim: 
Hieronder verstaan wij spijbelen, en dit houdt in: 
- frequent te laat zijn in de les  
- zonder geldige reden een les of een aantal lessen niet volgen 
- indien een leerling zich heeft verslapen valt dit ook onder ongeoorloofd verzuim, ook al  
  wordt dit gemeld door de ouders. De school registreert maar er volgt geen verdere   
  sanctie.  
  
Er zijn 3 gradaties te onderscheiden: 
 
a) Licht verzuim 

 
Hieronder verstaan we te laat komen, afwezig zijn van enkele lesuren tot dagdelen. 
De wetgever geeft de school een richtlijn wanneer zij licht verzuim dient te melden: 
de zogenaamde meldingsnorm.  
Deze betekent minder dan 3 dagen of 1/8 deel van de les of praktijktijd gemeten 
over 4 weken.  
Het tegengaan van licht verzuim valt onder verantwoordelijkheid van de school en 
deze legt een eigen sanctie op.  
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   Schoolbeleid ongeoorloofd verzuim/spijbelen: 
- 1e keer: dubbele tijd inhalen 
- 2e keer: dubbele tijd inhalen, telefoontje en bevestigende brief naar ouders met     

daarin: datum en tijd eerste en tweede overtreding, aangeven dat bij de derde 
overtreding melding wordt gemaakt bij leerplichtambtenaar.  

- 3e keer (en meer): dubbele tijd inhalen, telefoontje en brief naar ouders  
met daarin voornemen om melding te maken bij leerplicht, melden bij  
leerplichtambtenaar via Ondersteuningsteam (coördinatie Willemijn van Rooy). 

 
Procedure voor te-laat komers: 
- Volgende dag melden om 08.00 uur (vóór aanvang 1e lesuur), of 20 minuten 

voor aanvang lessen (vanaf het 2e lesuur) 
- Niet gemeld? 2 x melden. 
- Nog niet gemeld? 1 uur nakomen bij teamleider 
- Max. 5 x te laat, indien dit aantal overschreden wordt volgt bericht aan de 

ouders per brief. 
- De mentor informeert de ouders tijdens de rapportgesprekken over het 

eventuele verzuimgedrag van zoon/dochter en de daaraan verbonden 
strafmaatregel. 

 
b) Matig verzuim 

De overheid heeft de richtlijn vastgesteld dat leerplichtige leerlingen tussen 12-18 
jaar - die maximaal 5 dagen verzuimen binnen een periode van 4 weken - een 
Haltstraf kan worden opgelegd.  

Wat wordt verstaan onder matig verzuim: 

Dit is veelvuldig te laat op school komen. Ook leerlingen die gedurende het schooljaar 
al twee keer zijn bestraft met spijbelen (2 x licht verzuim is matig verzuim) komen 
voor een verwijzing naar Halt in aanmerking. Er mag echter geen sprake zijn van 
zware achterliggende problematiek. 

Doelstelling van Haltafhandeling: 

Deze maatregel is speciaal ontwikkeld voor die categorie leerlingen die nog met een 
snelle, passende reactie van een buitenschoolse instantie te corrigeren is. 
Voorwaarde is een goede verzuimregistratie. Van belang is dat de school de leerlingen 
op tijd aanmeldt bij de Leerplichtambtenaar. Voor onze school betekent dit melding 
bij Mw. Anja Maas, Leerplichtambtenaar Bladel. De tweede doelstelling, de 
Haltverwijzing, moet een preventieve werking hebben om ernstig spijbelgedrag of 
voortijdig schoolverlaten te voorkomen.  
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Procedure Halt:  
De school meldt aan de Leerplichtambtenaar leerlingen met matig verzuim.  
Opmerking: de school kan zelf bij bureau Halt geen leerlingen aanmelden.  
De school meldt de leerling aan wanneer er een gesprek heeft plaatsgevonden met 
diens ouders, waarbij wordt stilgestaan bij de toekomstverwachtingen van de 
leerlingen en de rol die ouders daarbij hebben.  
 
De Leerplichtambtenaar koppelt de Haltafhandeling terug naar de school. Dit doet zij 
binnen het overleg met de ondersteuningscoördinator van onze school Mw. Willemijn 
van Rooy.  
 

c) Hardnekkig verzuim 
 

Hieronder wordt verstaan leerlingen die meer dan 5 dagen in 4 weken ongeoorloofd 
verzuimen. Zij moeten worden aangemeld bij het Justitieel Casus Overleg. Dit team 
bestaat uit Leerplichtambtenaar, vertegenwoordigers van het OM, Bureau Jeugdzorg,  
de Raad voor de Kinderbescherming, politie en de Jeugdreclassering; hierbij sluiten 
ook trajectbegeleiders vanuit het Samenwerkingsverband aan. Dit team komt 1 x 
maand bij elkaar om leerlingen te bespreken. 
 
 
Procedure:  
Na melding van hardnekkig verzuim door de Ondersteuningscoördinator aan de 
Leerplichtambtenaar zoekt het Justitieel Casusoverleg steeds een passende 
maatregel. De Raad voor de Kinderbescherming doet eerst een onderzoek naar de 
oorzaken van spijbelen (gezin, vrijetijdsbesteding). Dit onderzoek bestaat uit een of 
meerdere gesprekken met de leerling en diens ouders/opvoeders. De bevindingen van 
de Raad van Kinderbescherming worden vastgelegd in een rapport. Dit rapport en de 
adviezen van het Schoolverzuimteam dienen als basis voor het uiteindelijke besluit 
van de Officier van Justitie.  
 
De straffen die opgelegd kunnen worden: 

1) werkstraf 
2) leerstraf 

 
Mogelijke begeleidingsacties: 

3) begeleiding door de Jeugdreclassering 
4) dagvaarden voor de Kantonrechter 

 
De coördinatie van de straffen en acties ligt bij de Raad van Kinderbescherming. 
Terugkoppeling over de genomen maatregelingen wordt verzorgd door de Raad van 
Kinderbescherming aan ouders/verzorgers en naar het Justitieel Casusoverleg.   
De Leerplichtambtenaar koppelt terug naar de Ondersteuningscoördinator van onze 
school.  
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3. Veelvuldig ziekteverzuim:  
 
Een gezamenlijke aanpak van leerplicht (gemeente Bladel), GGD (jeugdarts)  
en school (Pius X- College). 
 
Een goede ziekteverzuimregistratie is voorwaarde om te komen tot adequate 
ziekteverzuimbegeleiding. De ziekteverzuimregistratie en de 
ziekteverzuimbegeleiding krijgen een goede inpassing in de ondersteunings-structuur 
van de school. 
 
Ouders/ verzorgers worden door school geïnformeerd over de werkwijze van de 
aanpak ziekteverzuim door een artikel in de schoolgids en op de website. 
Alle gesprekken met de arts c.q. verpleegkundige zijn vertrouwelijk van aard. 
Gegevens worden alleen doorgegeven met toestemming van betrokken leerling en/of 
ouders. 
 
Er zijn verschillende vormen van ziekteverzuim te onderscheiden: 

- licht ziekteverzuim; maximaal één week aaneengesloten 
- matig ziekteverzuim; maximaal twee weken aaneengesloten of een 2e 

ziektemelding binnen vier weken 
- ernstig ziekteverzuim:  

• frequent ziekteverzuim; derde ziektemelding van een dag of langer 
binnen 4 weken 

• langdurig ziekteverzuim; meer dan 2 weken aaneengesloten 
• bijzonder ziekteverzuim; steeds op hetzelfde tijdstip of bij hetzelfde 

vak 
• zorgelijk ziekteverzuim; voldoet (nog) niet aan de bovenstaande 

criteria maar school maakt zich wel zorgen. 
 

 
 
4. 18-jaar en ouder:  
 
Elke leerling is leerplichtig tot het einde van het schooljaar waarin de leerling 16 jaar 
wordt. Na het laatste schooljaar van de leerplicht begint de kwalificatieplicht voor 
kinderen die nog geen startkwalificatie hebben gehaald. Een startkwalificatie is een 
havo-, vwo- of mbo-diploma (niveau 2 of hoger) De overheid ziet dit niveau als 
minimumvereiste voor een goede participatie in de maatschappij. Met de 
kwalificatieplicht wordt de leerplicht verlengd tot de dag dat de leerling een 
startkwalificatie heeft gehaald, of tot de dag dat de leerling 18 jaar wordt.  
   
Het Pius X-College is een school voor volledig dagonderwijs. Door ingeschreven te zijn 
op onze school stemmen de ouders en leerlingen in met de verplichtingen die dit met 
zich meebrengt. Deze verplichting houdt niet op als de leerling 18 jaar wordt. 
Leerlingen van 18 jaar of ouder zijn niet meer leerplichtig of kwalificatieplichtig, maar 
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ze worden geacht in te stemmen met het onderwijs zoals we dat aan onze school 
hebben ingericht.  
 
Als leerlingen van onze school die 18 jaar zijn of ouder zich niet aan onze regels 
houden, bijvoorbeeld de regels zoals die gelden rond ongeoorloofd verzuim, dan 
zullen ze daarop worden aangesproken. De schoolleiding zal met hen in overleg gaan 
en daarbij indien nodig de hulp inroepen van het ondersteuningsteam of andere 
(externe) instanties. Van een 18-jarige leerling die meer dan 50% ongeoorloofd 
afwezig is, zal melding gedaan worden bij DUO, omdat dit consequenties heeft voor 
het aanvragen studiefinanciering.  
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Meldprotocol voor een uniforme aanpak “verzuim” op het Pius X-College 
 

Dit meldprotocol bevat 8 procedurelijnen: 
 
1. Ongeoorloofd verzuim 
2. Verzuim met onderliggende problematiek 
3. Luxe verzuim (vorm van ongeoorloofd verzuim) 
4. Toekennen van vrije dagen i.v.m. gewichtige omstandigheden  

(geoorloofd verzuim) 
5. Toekennen van vrije dagen i.v.m. vakantie (geoorloofd verzuim) 
6. Gedragsproblemen schorsing/ verwijdering 
7. Voortijdig schoolverlater 
8. Veelvuldig ziekteverzuim 

 
 

1. Ongeoorloofd verzuim 
 
- De school zorgt voor een goede verzuimsignalering via de docenten. Deze 

houden middels registratie in SOM bij wie er in de les is. 
- De teamleider zorgt voor contact met de leerling/ ouders over de aard van het 

verzuim als daar enige onduidelijkheid over bestaat. 
- Bij vermoedelijk ongeoorloofd verzuim vindt een verheldering - en 

motivatiegesprek tussen de teamleider, de leerling en eventueel de ouders 
plaats. Bij herhaling binnen korte tijd of langer durend ongeoorloofd verzuim 
krijgen leerling en ouders een schriftelijke waarschuwing via de teamleider. 

- Bij voortduring van het ongeoorloofde verzuim c.q. bij overschrijding van de 
wettelijke termijnen (dus bij 3 achtereenvolgende dagen of bij meer dan 1/8 
deel van het aantal les- en praktijk uren binnen 4 weken) volgt schriftelijke 
melding aan de leerplichtambtenaar door de ondersteuningscoördinator. 

- Op aangeven van de school treedt de leerplichtambtenaar actief op. Dit 
gebeurt altijd in overleg omdat er duidelijkheid moet zijn of onderliggende 
problematiek een rol speelt. De ondersteuningscoördinator doet een melding 
in het DUO-verzuimloket. Hierdoor wordt leerplicht officieel op de hoogte 
gebracht van het verzuim. 

- De leerplichtambtenaar nodigt de leerling en/of ouders uit voor een gesprek. 
- In dit eerste gesprek worden er afspraken gemaakt tussen leerling, ouders en 

de leerplichtambtenaar om verder verzuim te voorkomen; dit gesprek heeft 
een waarschuwend karakter. Er wordt duidelijk gemaakt wat de te volgen 
procedure is als er een nieuwe melding van verzuim komt vanuit school. Deze 
afspraken worden vastgelegd in een verslag en teruggekoppeld naar school. 

- Komt er een nieuwe melding van ongeoorloofd verzuim vanuit school richting 
leerplicht dan zal de leerplichtambtenaar de procedure zoals afgesproken in 
het eerste gesprek in gang gaan zetten. Mogelijk kan dit een Halt straf of een 
melding bij het Justitieel casusoverleg  
(JCO) tot gevolg hebben. Tijdens deze periode wordt er contact gehouden 
tussen school en leerplicht. 
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2. Verzuim met onderliggende problematiek 

 
- Er worden afspraken tussen de teamleider en de 

ondersteuningscoördinator gemaakt over de te volgen procedure om 
verzuim te beëindigen. Er vindt overleg plaats tussen de school en de 
leerplichtambtenaar over de te ondernemen actie. 

- Tijdens de uitvoering van het trajectplan vindt er geregeld 
terugkoppeling plaats in het ondersteuningsteam van resultaten en 
voortgang. 

- Het ondersteuningsteam bewaakt de voortgang van het traject en zoekt 
indien nodig naar alternatieven ter overbrugging van wacht-
/plaatsingstijden. 

- Indien nodig, vindt overleg plaats over alternatieve trajecten of 
inschakeling van de expertise van derden binnen het ondersteuningsteam 
aangevuld met GGD en Leerplicht. Leerling wordt dan ook in 
coördinerend overleg aangemeld en besproken (LOT Bladel, Reusel, 
Eersel en Bergeijk of in het Kempenteam; samen CJG+). 

- De leerplichtambtenaar bewaakt de voortgang van de trajecten in de 
tweede lijn en heeft een signalerende functie. 

 
3. Luxe verzuim (vorm van ongeoorloofd verzuim) 

 
- Bij een verdachte ziekmelding, b.v. vlak voor of na de vakantie of na 

afwijzing van een verlofaanvraag, of bij ongeoorloofd verzuim waarbij 
school de indruk heeft dat het om vakantie gaat, wordt dit door de 
teamleider via de ondersteuningscoördinator gemeld bij de 
leerplichtambtenaar. 

- De leerplichtambtenaar stelt een onderzoek in met als mogelijk gevolg 
een waarschuwing of meteen een boete van de Officier van Justitie. De 
leerplichtambtenaar koppelt dit terug naar de ondersteunings-
coördinator van de school. 

 
4. Toekennen van vrije dagen i.v.m. gewichtige omstandigheden (geoorloofd 

verzuim) 
 

- Als ouders toestemming vragen voor een vrije dag moet daar door alle 
teamleiders uniform mee om worden gegaan. Wordt binnen een 
schooljaar de norm van 10 dagen overschreden dan is toestemming nodig 
van de leerplichtconsulent, de directeur gehoord hebbende. Voorbeelden 
van gewichtige omstandigheden: bruiloft, uitvaart, bijwonen religieuze 
feesten op grond van godsdienst of levensovertuiging, andere bijzondere 
gebeurtenissen. 
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5. Toekennen van vrije dagen i.v.m. vakantie (geoorloofd verzuim) 
 

- Als ouders toestemming vragen om buiten de schoolvakanties op vakantie 
te mogen gaan moet aan de 3 volgende voorwaarden voldaan worden.  

1. Een van de ouders heeft een beroep met seizoensgebonden werk 
b.v. in de agrarische sector of in de horeca. 
2. Het gezin kan niet in de voorjaars-, mei–, kerst- of zomervakantie 
binnen 1 schooljaar met vakantie. 
3. De extra vakantie mag niet in de eerste twee weken van het 
schooljaar vallen. 

 
6. Gedragsproblemen schorsing / verwijdering 

 
Schorsing: 

- Een leerling mag een schorsing voor ten hoogste 5 schooldagen worden 
opgelegd. De leerling moet daarna in beginsel weer toegelaten worden 
op school.  

- Bij meer dan één dag schorsing is de directeur verplicht ook de Inspectie 
van Onderwijs en de leerplichtambtenaar op de hoogte te stellen. Deze 
nemen de brief voor kennisgeving aan tenzij de school actie/hulp vraagt. 

 
Verwijdering: 

- Verwijdering is alleen maar mogelijk wanneer de plaatsing op een andere 
school geregeld is. Voor de duur van deze zoektocht is geen wettelijk 
voorschrift gegeven. 

- De leerling kan voorafgaand aan een besluit tot verwijdering voor korte 
tijd worden geschorst. Voorafgaand aan het besluit tot verwijdering moet 
worden overlegd met de inspecteur. Verder moet de leerling (en bij een 
minderjarige: zijn ouders) in de gelegenheid worden gesteld om te 
worden gehoord. Bij een leerplichtige leerling moet een andere school 
bereid gevonden worden om de leerling toe te laten. 

- Als de leerplichtambtenaar constateert dat een leerling door zijn school 
onrechtmatig is uitgeschreven, meldt hij/zij dat binnen twee werkdagen 
aan de inspectie van het Onderwijs.  
Een kopie van de melding wordt aan de directeur van de school gestuurd. 
In de leerplichtadministratie wordt dit aangetekend.  
De Onderwijsinspectie stelt vervolgens en onderzoek in. 

 
7. Voortijdig schoolverlaten 

 
- Een leerling is een Voortijdig Schoolverlater als hij de school verlaat 

zonder startkwalificatie en zich niet aanmeldt voor een vervolgopleiding. 
(startkwalificatie = minimaal HAVO, Vwo of MBO niveau 2 diploma). 

- De decaan van school meldt VSV-er bij de leerplichtambtenaar. Deze 
roept leerling op en begeleidt mede naar een andere opleiding/ werk. 
Als het nodig is wordt bij RMC- trajectbegeleiding hulp ingeroepen. 
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- Opgemerkt dient te worden dat de school verantwoordelijk blijft voor de 
leerling totdat deze daadwerkelijk ingeschreven staat aan een nieuwe 
opleiding en niet alleen maar staat aangemeld. 
 

 
8. Veelvuldig ziekteverzuim 

 
- Indien het ziekteverzuim van een leerling voldoet aan de volgende 

criteria wordt de teamleider door de absentenadministratie 
geïnformeerd: 
 

Licht Max 1 week aaneengesloten; 
Matig Max 2 weken aaneengesloten; 

2e ziekmelding binnen 4 weken; 
Ernstig  Frequent 3e ziekmelding binnen 4 weken; 
 Langdurig Meer dan 2 weken aaneengesloten of meer 

dan 60 uren verzuim door ziekte; 
 Bijzonder Steeds op hetzelfde tijdstip of bij hetzelfde 

vak; 
 Zorgelijk Voldoet niet aan bovenstaande criteria maar 

school maakt zich zorgen; 
 
Bij ernstig verzuim gelden de onderstaande afspraken: 
 

- De teamleider brengt ouders/verzorgers op de hoogte dat school zich 
zorgen maakt voordat de jeugdarts de begeleiding inzet. De zorg betreft 
de gezondheidstoestand van de leerling (welke klachten zijn er en wat 
kan daaraan gedaan worden) en het volgen van de lessen (veelvuldige 
afwezigheid door ziekte leidt tot achterstand waardoor kans op 
succesvolle schoolloopbaan kleiner wordt). De teamleider besluit in 
overleg met de jeugdarts en ouders/ verzorgers of meer (externe) inzet 
nodig is om leerling weer vaker op school te krijgen. 

  
- De teamleider informeert de ouders/ verzorgers mondeling dan wel 

schriftelijk dat de leerling aangemeld wordt bij de jeugdarts. Via de 
ondersteuningscoördinator wordt een verzoek gedaan aan de jeugdarts 
om de leerling en ouders/ verzorgers op te roepen.  
 

- De volgende gegevens worden aangereikt: 
• Contactgegevens aanmelder 
• Persoonsgegevens leerling 
• Schoolgegevens leerling 
• Typering ziekteverzuim 
• Bevestiging dat de ouders/ verzorgers op de hoogte zijn 
• Door school reeds ondernomen acties en resultaten hiervan 
• Relevante voorgeschiedenis en reeds betrokken hulpverlening 
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• Specifieke vraag van school 
• Uitdraai verzuimstaat (met ziekteverzuim als herkenbaar item) 
• Afschrift van deze gegevens wordt in principe aan de 

leerplichtambtenaar gestuurd. 
- Binnen twee weken na aanmelding worden leerling en ouders/ verzorgers 

uitgenodigd voor een gesprek bij jeugdarts 
- De leerling of ouder kan zich 1 keer afmelden. Bij tweede afmelding 

nodigt de jeugdarts niet meer uit en informeert school hierover. De 
school doet hierover vervolgens een melding bij de leerplichtambtenaar. 

- Doel van het onderzoek is de (onderliggende) oorzaak van het 
ziekteverzuim te achterhalen en de oorzaak aan te pakken.  

- Naar aanleiding van de resultaten van het onderzoek zijn mogelijke 
acties: 

• Advies en afspraken met leerling en ouders/ verzorgers 
• Een of meer vervolgcontacten tussen de jeugdarts en ouders/ 

leerling 
• Advies voor actie via het eigen zorgsysteem van de school 
• Doorverwijzing naar externe hulpverlening 
• Overleg met reeds betrokken hulpverleners/ artsen 
• Overleg school en leerplicht, mogelijk gevolgd door oproep door 

leerplicht. 
- De jeugdarts koppelt de conclusies van het onderzoek en het advies aan 

school binnen 1 week terug naar de zorgcoördinator. Ouders/ verzorgers 
en leerling worden door de onderzoeker hierover geïnformeerd. De 
zorgcoördinator is verantwoordelijk voor de verdere communicatie 
binnen school. 

- De school meldt de leerling bij leerplicht indien er door de jeugdarts 
geen gegronde reden voor ziekteverzuim wordt geconstateerd of indien 
er door de jeugddarts geen zorgingang of onvoldoende medewerking van 
leerling en ouder/ verzorger wordt geconstateerd. De leerling wordt ook 
gemeld bij leerplicht als hij en ouders/ verzorgers na een tweede 
uitnodiging (met of zonder afmelden) niet verschijnt en indien de 
leerling en ouders/verzorgers weigert aan de begeleiding mee te werken. 

- Wanneer bekend is dat een leerling om legitieme redenen (bijv. ziekte) 
langere tijd niet aanwezig kan zijn op school zal deze leerling in een 
aparte klas geplaatst worden; aan deze leerling wordt dan geen 
lesrooster verbonden zodat niet steeds de afwezigheid vermeld hoeft te 
worden.   
De teamleider van de leerweg waar deze leerling zit geeft dit door aan 
Coördinator Ondersteuningsteam (Willemijn van Rooy). Deze speelt dit 
door aan administratiekantoor (Judith Geraerts en Jos Klaassen) en 
leerplicht.  

- Wanneer een leerling niet het reguliere programma kan volgen maar een 
maatwerktraject heeft wordt het aangepaste rooster vermeld in SOM.   
Indien nodig wordt dit aangepaste programma besproken met leerplicht. 
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Dit zal vooral zijn wanneer dit een meer structurele oplossing is voor zich 
voordoende problematiek. 

- Wanneer een leerling door omstandigheden helemaal thuis is maar wel 
gedeeltelijk onderwijs krijgt aangeboden door bijv. de mentor dan zal de 
afwezigheid als GO (geoorloofd) of BK (bekend) genoteerd worden. 
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Ziekteverzuim: 
 

Vorm ziekteverzuim Omschrijving Actie Uitvoerder 
Licht - Maximaal één week 

aaneengesloten 
- Huiswerk doorgeven via klasgenoot 
- Toetsen inhalen eerstvolgende les, 

tijdens vast inhaal uur of in overleg met 
vakdocent 

- Leerling zelf 
- Leerling i.o.m. vakdocent 

Matig - Maximaal 2 weken aaneengesloten 
- 2e ziekmelding binnen 4 weken 

- Contact thuis 
- Huiswerk doorgeven via klasgenoot 
- Toetsen inhalen eerstvolgende les, 

tijdens vast inhaal uur of i.o.m. 
vakdocent 

- Mentor 
- Leerling zelf 
- Leerling i.o.m. vakdocent 

Ernstig Frequent - Derde ziekmelding binnen vier 
weken 

- Contact met thuis (1x per 2 weken) 
- Huiswerk doorgeven, in overleg 
- Oproep jeugdarts als nog geen of 

onduidelijk traject extern is opgestart 
 
 
Naar aanleiding van onderzoek jeugdarts  in 
overleg te nemen acties: 
- Oproep leerplichtambtenaar 

 
- Inschakelen ondersteuning Zieke 

leerlingen (OZL)1 
- Aangepast lesrooster, toetsing 

 
- Inzet digibeter2 
- Begeleiding door leerlingbegeleider/ 

LOT 
 

- Signaal in Zorg voor Jeugd 
- Melding bij Reg.  Samenw. Verband 

(RSV) 
- Aanvraag Trajectbegeleiding 

- Mentor 
- Evt. door mentor 
- Teamleider informeert 

ouders en coördinator 
ondersteuningsteam laat 
oproepen 

 
 

- Coördinator 
ondersteuningsteam 

- Gedragsdeskundige 
 

- Mentor i.o.m. leerling, 
teamleider en vakdocenten 

- Alle betrokkenen, via OZL 
- Leerlingbegeleider, LOT, 

ingezet via 
ondersteuningsteam 

- Coörd. Ondersteuningsteam 
- Coörd. Ondersteuningsteam 
- Gedragsdeskundige  

Langdurig - Meer dan 2 weken aaneengesloten 
of meer dan 60 uren verzuim door 
ziekte 

Bijzonder - Steeds op hetzelfde tijdstip of bij 
hetzelfde vak 

Zorgelijk  - Voldoet nog niet aan bovenstaande 
criteria maar school maakt zich 
wel zorgen 

 
1 Een consulent neemt contact op met school en thuis om af te stemmen wat er nodig is. Evt. kan een vrijwilliger voor thuisonderwijs worden ingezet. 
Hierbij moet gedacht worden aan 1 à 2 uur per week. School betaalt de reiskostenvergoeding. 
2 Een computersysteem dat aanwezig is tijdens de lessen zodat de leerling thuis, via een internetverbinding, de les kan volgen zonder fysiek aanwezig te 
zijn. Dit systeem is aanwezig binnen school en vergt voorbereiding door en medewerking van de betrokkenen. 


