
 

Handreiking ziekteverzuim 

 

 

Inleiding 

 

Deze handreiking beschrijft vroegtijdige signalering en interventie bij ziekteverzuim, het bijtijds 

betrekken van de jeugdarts of jeugdverpleegkundige en de rol van het Regionaal Bureau Leerplicht 

(RBL) als het gaat om de medewerking van leerling en ouders aan het mogelijke herstel van de 

schoolgang. 

 

Ziektes, klachten en problemen kunnen aanleiding geven tot ziekteverzuim. Zolang uitval kortdurend 

is en er geen verschillende visie is over het verzuim tussen ouders/leerling en school, zijn er geen 

problemen. Als het verzuim echter langdurig is (meer dan twee weken) of frequent (4 keer of vaker 

binnen drie maanden), er twijfels zijn over de ernst van de klacht en de mogelijkheden tot herstel is 

het goed om duidelijkheid te hebben over de diverse taken en de verantwoordelijkheid van een 

ieder. 

In tegenstelling tot wat velen denken bevordert verzuim zelden het herstel. Verzuim kan het herstel 

zelfs belemmeren. Op school wordt geen grote fysieke inspanning gevraagd en ziekten zijn lang niet 

altijd zo acuut of heftig dat frequent of langdurig verzuim noodzakelijk is. Steeds moet worden 

gekeken naar een goede balans tussen belasting en participatie. 

Ouders en leerling (vanaf 12 jaar) zijn in geval van frequent of langdurig ziekteverzuim vrij hun 

medewerking te verlenen aan een onderzoek door de Jeugdgezondheidzorg (JGZ) of aan een plan 

van aanpak van de school en eventueel het ondersteuningsteam (OT). De consequenties van niet 

meewerken kan echter zijn dat het herstel van de schoolgang belemmerd wordt. In dat geval is er 

voldoende aanleiding voor het RBL om te handhaven. Bij twijfels over het ziekteverzuim kunnen 

scholen aan ouders vragen om stukken te overleggen van behandelaars waaruit blijkt dat de leerling 

niet / gedeeltelijk naar school kan. Als ouders deze stukken niet willen overleggen kan de JGZ 

ingeschakeld worden. 

 

 



 

 

 

 

1. Doel van deze handreiking ziekteverzuim 

Doel: beschrijving van taken en verantwoordelijkheden van verschillende partijen als het gaat om 

terugdringing van ziekteverzuim. 

 

2. Verantwoordelijkheid ouders en leerling 

In de eerste plaats ligt de verantwoordelijkheid bij de ouders. Zij dragen hun verantwoordelijkheid als 

het gaat om het welzijn van hun kind, het werken aan herstel in geval van ziekte en het zo snel 

mogelijk weer hervatten van het onderwijs. Ouders zijn volgens de Leerplichtwet verplicht ervoor te 

zorgen dat hun kind bij een school staat ingeschreven en deze school na inschrijving geregeld 

bezoekt.  

Wanneer een leerling ziek is, dient de ouder op de eerste dag van de ziekte tussen 08.00 en 08.30 

uur de school te informeren. Dit kan door de leerkracht of directie persoonlijk te informeren of via de 

telefoon. Mondelinge ziekmelding via broer, zus, vriendje of vriendinnetje is onvoldoende. 

Ouders dienen bij te dragen aan zo spoedig mogelijk hervatten van de schoolgang. Soms kan het kind 

weer helemaal naar school, soms gedeeltelijk.  

Bij veelvuldig ziekteverzuim wordt de ouder gevraagd aan te tonen dat hun kind (gedeeltelijk) ziek is 

en onder behandeling van een arts/specialist staat. Een afsprakenkaartje van een arts kan in beginsel 

voldoende zijn, tenzij er vermoedens bestaan dat de ziekmeldingen onterecht zijn. 

 

3. Verantwoordelijkheid en de rol van de school 

Scholen zijn in het kader van Passend Onderwijs verplicht problemen bij een leerling vroegtijdig te 

signaleren. Zij worden als eerste geconfronteerd met ziekteverzuim en dienen daarop te reageren.  

1. We signaleren het ziekteverzuim en noteren het in Parnassys. Ouders hebben via het 

ouderportaal inzage in de absentiegegevens. 

2. Op de vierde dag na de ziekmelding neemt de leerkracht contact op. Zo laten we onze 

betrokkenheid merken en weet de leerling dat er aandacht is. Ook wordt in dit gesprek 

geïnformeerd naar de reden van het verzuim, wanneer de leerling weer op school verwacht 

kan worden, of de leerling onder behandeling is van een huisarts of anderszins. 

3. Wanneer er sprake is geweest van regelmatig ziekteverzuim (4 keer of vaker binnen drie 

maanden) wordt dat tijdens de oudergesprekken met ouders besproken. Een verslag staat in 

het leerlingdossier in Parnassys. 

In de schoolgids staat een paragraaf waarin we ouders informeren hoe we omgaan met langdurig 

en/of regelmatig ziekteverzuim. Ouders moeten weten dat in geval van verzuim wegens ziekte de 

JGZ ingeschakeld kan worden en bij twijfel over de legitimiteit van het verzuim en/of niet meewerken 

aan een bezoek aan de JGZ of het maken van afspraken over de schoolgang de leerplichtambtenaar 

wordt ingeschakeld. 



Bij melding aan de JGZ vermelden we bijzonderheden ten aanzien van het gedrag op school, 

thuissituatie, schoolprestaties, contact met leeftijdgenoten etc. Tevens geven we aan welke acties 

tot nu toe zijn ondernomen (zie 3.1, 3.2 en 3.3 hierboven) en of de leerplichtambtenaar al betrokken 

is geweest. Bij ziekteverzuim waar geen overeenstemming is over de legitimiteit wordt altijd eerst de 

JGZ ingeschakeld voor er een melding bij het RBL wordt gedaan.  

Indien noodzakelijk (zie ook hoofdstuk 4) wordt de leerling ingebracht in het OT. Het OT komt met 

een conclusie/advies en volgt de voortgang. 

Als ouders zich niet houden aan de afspraken van JGZ of de afspraken die met school zijn gemaakt 

over het herstel van de schoolgang, volgt een melding bij het RBL. 

Het RBL neemt binnen een week de melding in behandeling en koppelt de school terug over het 

resultaat van de interventie(s). 

 

4. Taken en rollen van de JGZ 

De rol van de JGZ is na te gaan welke problemen hebben geleid tot het verzuim en in hoeverre de 

klachten de schoolgang nog wel mogelijk maken. De JGZ biedt preventieve zorg en signaleert 

vroegtijdig mogelijke gezondheidsproblemen. Gezien het preventieve karakter is het van belang de 

JGZ in een vroegtijdig stadium te betrekken. 

Na melding door de school neemt de medewerker van de JGZ contact op met de ouders. De school 

wordt hierna geadviseerd met betrekking tot de mogelijkheden en beperkingen van het ziek zijn voor 

het volgen van de lessen en de aanpak van de begeleiding van de leerling. Het advies is dusdanig dat 

het school en eventueel leerplicht voldoende in handen geeft om te kunnen komen tot 

vervolgstappen. Indien nodig en gewenst wordt er contact opgenomen met de behandelend huisarts 

of specialist. 

Vervolgacties kunnen zijn: overleggen binnen het OT, begeleiding door de JGZ of door andere 

instanties, bemiddeling richting school, het advies geven de leerplichtambtenaar in te schakelen.  

De jeugdgezondheidszorg licht eerst de ouders in over het advies middels een kort verslag van het 

gesprek eventueel aangevuld met een reïntegratieplan, daarna de school. Dit advies wordt door de 

school opgenomen in het digitale leerlingdossier. 

Als de ouders het advies van JGZ opvolgen, is het aan de school de ontwikkelingen met betrekking tot 

de schoolgang te monitoren. Op grond van de Wet ondersteuning onderwijs zieke leerlingen is het 

mogelijk extra begeleiding in te zetten. 

Is de situatie dusdanig complex dat school, leerling of ouders extra ondersteuning of hulp nodig 

hebben, dan bespreekt de school dit in het OT.  

Als ouders zich niet houden aan de gemaakte afspraken doet de school een melding van 

vermoedelijk ongeoorloofd verzuim bij het RBL. De bewijslast van het ongeoorloofd zijn van het 

ziekteverzuim ligt dan bij de ouders. Dit is ook het geval als zij geen gehoor geven aan oproepen van 

de jeugdgezondheidszorg of school. 

 

5. Criteria voor het melden van ziekteverzuim bij de JGZ 

De leerling wordt, met medeweten van ouders, alleen door de school gemeld bij de JGZ: 



 wanneer er zorgen en vragen zijn rond de ziekte / klachten 

 bij vermoeden van achterliggende problematiek 

 wanneer ouders en school een verschillende visie hebben over de ernst van de klachten en 

de mogelijkheid om ondanks deze klachten aan de lessen deel te nemen. 

 

Melding vindt plaats na een gesprek met de ouders en als aan (een van) de volgende criteria is 

voldaan: 

 er is sprake van langdurig verzuim (meer dan twee weken) 

 er is sprake van frequent verzuim (4e maal in een periode van drie maanden) 

 bijzonder verzuim: altijd bij dezelfde lessen. 

Bij melding aan de JGZ wordt een overzicht van het verzuim meegeleverd. 

 

6. Handhaving door het RBL 

Het RBL is verantwoordelijk voor het handhaven van de leerplichtwet. Enerzijds controleert het RBL 

of de leerlingen ingeschreven staan op een school en anderzijds pleegt de leerplichtambtenaar 

onderzoek als blijkt dat een leerling niet regelmatig de school bezoekt. 

Het komt regelmatig voor dat leerplichtambtenaren verzuimmeldingen krijgen waarin sprake is van 

veelvuldig ziekteverzuim. Voorwaarde om met deze meldingen aan de slag te gaan is dat een school 

conform de afspraken heeft gehandeld. Deze afspraken zijn: 

 voor leerlingen en ouders is het beleid van de school ten aanzien van vermeend 

ziekteverzuim duidelijk 

 de school heeft persoonlijk contact gehad met de leerling en de ouders 

 school heeft bij twijfel over de legitimiteit van de ziekmelding de JGZ bijtijds betrokken voor 

advies voor de individuele leerling 

 Ouders en/of  leerling houden zich niet aan de gemaakte afspraken 

 In complexe situaties is een plan van aanpak opgesteld door het OT 

De melding aan het RBL is beargumenteerd en omvat een door het OT of verantwoordelijke op 

school afgegeven verklaring over het niet nakomen van de afspraken door leerling en ouders.  

 

7. Inzet RBL 

De leerplichtambtenaar neemt na melding contact op met de leerling en diens ouders en nodigt hen 

uit voor een gesprek. In het gesprek wijst de leerplichtambtenaar op de mogelijke consequenties van 

het verzuim en stelt één van de volgende vervolgacties voor: 

 de leerling en de ouders kiezen er alsnog voor mee te werken aan de gemaakte afspraken 

 de leerling en de ouders kiezen alsnog voor een consult bij de JGZ 

 er wordt onafhankelijk advies ingewonnen. 

De diverse opties worden schriftelijk vastgelegd in een waarschuwingsbrief; het niet voldoen aan de 

voorwaarden kan leiden tot een proces-verbaal. 

Vastgesteld op de teamvergadering van 20 juni 2016 en geaccordeerd op de MR van 27 juni 2016 


