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     Protocol ziekteverzuim  

Het protocol ziekteverzuim heeft als doel ziekteverzuim te beperken en frequent en langdurig zieke 
leerlingen optimaal te begeleiden. Dit protocol beschrijft een vaste procedure bij frequent en/of 
langdurig ziek-zijn en is tot stand gekomen in samenspraak met CJG Rijnmond. 
 
 
Stap 1: signalering 
De eerste stap is het signaleren en het registreren van het ziekteverzuim. Dit is een taak van de 
school. Leerlingen die langdurig ziek zijn, dat wil zeggen minimaal 2 weken aaneengesloten en/of 
frequent ziek gedurende minimaal 4 (losse) dagen in een maand of 5 (losse) dagen in 2 maanden, 
komen in aanmerking voor begeleiding. Ook ziekmeldingen waarover men zich binnen de school 
zorgen maakt, kunnen gemeld worden.  
De leerkracht houdt het ziekteverzuim bij in ParnasSys en meldt langdurig en/of frequent ziek zijn bij 
de IB-er. De leerkracht stelt de ouders tijdens een gesprek op de hoogte van doorverwijzing naar het 
CJG. Daarna meldt IB het ziekteverzuim bij de jeugdverpleegkundige of jeugdarts.  
 
 
Stap 2: aanmelding bij CJG 
Bij het aanmelden bij de jeugdverpleegkundige wordt door de IB’er gebruik gemaakt van het 
aanmeldformulier, dat handmatig of digitaal ingevuld en verzonden kan worden naar het CJG. De IB’er 
verzorgt de aanmelding. 
 
 
Stap 3: gesprek 
Wat kan de jeugdverpleegkundige of jeugdarts betekenen? 
De jeugdverpleegkundige of jeugdarts nodigt de leerling én de ouders uit voor een gesprek bij het 
CJG. Tijdens het gesprek worden de achtergronden van het verzuim in kaart gebracht en 
geregistreerd. Vervolgens krijgen de ouders een advies, en/of vindt een verwijzing plaats en/of vindt 
overleg met een andere hulpverlener of begeleider plaats. Dit kan bijvoorbeeld een huisarts, mentor, 
jeugdarts of wijkteam zijn. Soms wordt een vervolgafspraak gemaakt.  
 
 
Stap 4: terugkoppeling 
Na het gesprek vindt terugkoppeling naar de school of aanmelder plaats. Met toestemming van 
leerling of ouders kan ook inhoudelijk teruggekoppeld worden. 
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Stappenplan voor melding ziekteverzuim  
 

Stap 1 Signalering door school 

 
De leerkracht houdt het ziekteverzuim bij in ParnasSys. De onderstaande vormen van verzuim worden 
bij de IB’er gemeld. 
 
Een leerling verzuimt geoorloofd met als reden ziekte: 

 Langdurig ziek: 2 weken of langer aaneengesloten ziek 
en/of 

 Frequent ziek: steeds 1-2 dagen met min. 4 dagen in 1 maand of 5 dagen in 2 maanden 
en/of 

 Ziekmelding die leidt tot zorg. De eerste stap is altijd een gesprek met ouders. Bij structurele 
zorg wordt het pad tot melden gevolgd door de directie en intern begeleider. 

 

Stap 2 Melding door school 

 
School  

 De leerkracht stelt ouders op de hoogte (gesprek) 

 De IB’er meldt binnen 2 weken schriftelijk/digitaal aan de Jeugdverpleegkundige 
 
Jeugdverpleegkundige 

 Schriftelijke uitnodiging voor een Onderzoek Op Indicatie (of telefonisch contact) aan ouders 
binnen 2 weken 

 Ouders én leerling worden uitgenodigd voor een gesprek met de Jeugdverpleegkundige of 
jeugdarts 

 

Stap 3 Gesprek door Jeugdverpleegkundige 

 
Bij verschijnen leerling met/zonder ouders: 

 Registratie met wie contact, soort contact, aard problematiek 

 Advies t.a.v. verzuim 

 Doorverwijzing mogelijk naar jeugdarts, wijkteam, huisarts, specialist, jeugdzorg 

 Overleg IB-er, jeugdarts, wijkteam, huisarts, specialist, jeugdzorg etc. 

 Follow-up 
 
Bij niet verschijnen: 

 Tel. contact met ouders door CJG 

 Bij herhaaldelijke pogingen 3x en niet-verschijnen: 
- Melding bij school door CJG 
- School meldt verzuim bij Leerplicht  

 
 

Stap 4 Terugkoppeling van Jeugdverpleegkundige naar school 

 
Terugkoppeling 

 Schriftelijk/mondeling met IB’er 

 IB’er koppelt terug aan leerkracht 
 
Let op: Indien de Jeugdarts verklaart dat de leerling niet ziek is, volgt een melding van ongeoorloofd 
verzuim aan Leerplicht door school. 
 

 
 


