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Ziek en onderwijs 

 

Nr. Wat Wie Wanneer 

1 Leerlingen wijzen op het gebruik van Som 

Ouders tijdens de voorlichtingsavond wijzen 

op het huiswerk en toetsen in Som 

Coach Begin 

schooljaar 

2 Huiswerk en toetsen in Som zetten Docenten 
onderbouw 

Gedurende het 
hele schooljaar 

3 Kijkt voor huiswerk en toetsen in Som, neemt  

contact op met medeleerling voor de 

aantekeningen 

Leerling onderbouw Gedurende het 

hele schooljaar 

en bij ziekte of 
afwezigheid 

4 Neemt contact op met de ouders om het verzuim 

helder te krijgen en maakt afspraken over het 

maken van huiswerk door de leerling 

Coach/ 

afdelingscoördinator 

Na een week 

ziekte 

5 De coach koppelt een maatje aan de zieke 

leerling. Het maatje levert de zieke de 

aantekeningen aan die in de klas zijn gemaakt. 

De coach/ afdelingscoördinator heeft weer 
contact met ouders en evalueert de afspraken of 

maakt nieuwe afspraken. De coach/ 

afdelingscoördinator vraagt na of de ouders al 

met de leerling op doktersbezoek zijn geweest. 

Coach/ 

afdelingscoördinator 

Na twee weken 

ziekte 

6 De afdelingscoördinator maakt samen met de 

leerling een inhaalschema betreffende de 

toetsen.  

 
 

Afdelingscoördinator  Terug naar 

school na 

ziekte 

 

In het eerste schooljaar is er een gesprek met de jeugdverpleegkundige op school. Tijdens dit 

gesprek kunnen er vragen gesteld worden over de gezondheid en ontwikkeling.  

In klas 3 vult de leerling de digitale gezondheidsvragenlijst Jij en je gezondheid in. De vragenlijst 

bestaat uit vragen over gezondheid en leefstijl. Zo nodig nodigt de jeugdverpleegkundige uit voor 

een gesprek. 
 

Signaleren van ziekte is belangrijk. Wat is langdurig ziek? Is een leerling vaak een dagje ziek, dan 

is dat vaak al een signaal. De school moet in dat geval haar zorgen uitspreken naar de ouders. Het 

moet duidelijk worden waarom de leerling verzuimt. Is het verzuim niet helder, dan worden er 
afspraken met de ouders gemaakt. ( bv. de leerling  maakt het huiswerk, ouders bellen naar school 

na bv. doktersbezoek enz. ) Afdelingscoördinatoren bespreken de zorgen in het 

ondersteuningsteam.  Indien nodig kan de jeugdverpleegkundige de leerling oproepen. 

Bij een verzuim hoger dan 20 %  vanaf het begin van het schooljaar  gedurende 2 maanden 
consulteert de afdelingscoördinator in ieder geval ondersteuningsteam. Het moet dan wel duidelijk 

zijn dat de afdelingscoördinator/ coach al contact heeft gehad met de ouders, dat er al afspraken 

zijn gemaakt, dat deze geëvalueerd zijn en dat het ziekteverzuim niet terugdrongen is. 

Er kan besloten worden de leerling en de ouders op te roepen voor een casusgericht overleg. 
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Werkwijze en stappenplan verzuimleerlingen 
Uit: Verzuim- en thuiszittersprotocol van het Samenwerkingsverband VO-VSO Voorne Putten en 

Rozenburg. 

 

Nr Wat Wanneer Wie 

1 Signaleren ziekmelding, 

ziekmelding registreren in 

verzuimadministratie 

Continu 1e betrokkenen 

(docent, coach) 

2 Contact opnemen met de 
ouders, 

eventueel melden bij DUO 

Direct na ziekmelding Coach of 
zorgcoördinator 1 

1. Wanneer school en de leerling/ouders gezamenlijk tot een oplossing komen, worden de 

afspraken vastgelegd → actie 7 

2. Er wordt geen gezamenlijke oplossing gevonden, volgt verwijzing naar schoolarts 2 → actie 3, 
of direct verwijzing naar de leerplichtambtenaar → actie 4 

3 Verwijzing naar schoolarts Bij zorgelijk en frequent 

ziekteverzuim  

Afdelingscoördinator 

in samenspraak met 

zorgcoördinator 

1. Schoolarts stelt dat er sprake is van geoorloofd verzuim: adviezen en afspraken voor 

terugkeer bespreken in team (leerlingbespreking) → daarna actie 7 

2. Schoolarts stelt dat  er geen belemmeringen zijn om naar school te gaan of de leerling/ouders 

werken niet mee: melding via DUO bij leerplicht → actie 4 

4 Melding aan 

leerplichtambtenaar 

- Bij twijfel over legitimiteit 

van verzuim 

- Als de leerling/ouders zonder 

geldige reden geen gehoor 
geven aan de oproep voor 

schoolarts 

- als schoolarts  constateert 

dat er geen belemmeringen 
zijn 

Afdelingscoördinator 

5 Gesprek leerplicht met leerling 

en de ouders 

Zo snel mogelijk na melding 

bij leerplicht 

Leerplichtambtenaar 

Mogelijke uitkomsten gesprek: 
- Leerling stopt met verzuim of werkt aan het terugdringen ervan → actie 7 

- Leerplichtambtenaar stelt verwijzing naar jeugdarts voor, bespreking leerling in 

ondersteuningsteam en,  indien het verzuim leidt (of dreigt te leiden) tot thuiszitten: melding bij 

PCL VO → actie 6 
- Leerplichtambtenaar maakt vervolgafspraken met de leerling en ouders en bewaakt nakoming 

van de afspraken, de zorgcoördinator wordt van deze afspraken op de hoogte gebracht. 

6 Melding bij de PCL VO 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Wanneer het verzuim 

aanhoudt en leidt (of dreigt te 
leiden) tot thuiszitten 

Zorgcoördinator 

7 Verzuimbegeleiding: bewaken 

van het navolgen en het effect 

van de gemaakte afspraken 

Direct na vaststellen van 

afspraken  

School 

Schoolarts 

Leerplichtambtenaar 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
1 Zorgcoördinator: kan ook verzuimcoördinator of een ander daartoe aangewezen persoon binnen de school zijn. 
2 Schoolarts: kan ook schoolverpleegkundige zijn. 
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Is de leerling chronisch of langdurig ziek? 

De verantwoordelijkheid voor het onderwijs aan zieke leerlingen ligt bij de school waar de leerling 

staat ingeschreven. De leerling wordt besproken in het casus gericht overleg. De uitkomst kan zijn 

dat de leerling aangemeld wordt bij Ziek en Onderwijs. 

Docenten en consulenten van Ziek en Onderwijs (ZieZon): 

De begeleiding van een zieke kinderen op school kan een lastige opgave zijn. De consulenten en 

docenten zijn gespecialiseerd in onderwijs aan zieke kinderen. Zij hebben kennis van veel 
ziektebeelden en de gevolgen ervan op het functioneren van een leerling op school. Al deze  

consulenten en docenten onderwijs aan huis hebben een onderwijsbevoegdheid en werkervaring in 

het onderwijs. 

De afdelingscoördinator of zorgcoördinator stuurt een mail aan: ziekenonderwijs @erasmusmc.nl 

De consulent neemt contact op de school. Hij gaat bepalen of deze leerling begeleid gaat worden. 

Er zijn geen criteria, het is maatwerk en het onderwijs aan huis moet wel bijdragen aan het proces 

tot normaal naar school gaan.  

 

 


