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Legenda 

Actie Ouders / Jongere 

Actie school 

Actie GGD 

Actie Leerplicht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ziekmelding door jongere of ouders 

bij school 

Bij langdurig of in korte tijd frequent 

verzuim : verzuimgesprek door school3 

Registreren en monitoren verzuim 

door school 

Aanmelding 

jeugdarts1  
Vermoeden ongeoorloofd verzuim: 

registreren en aanmelden leerplicht 

Einde verzuim verwacht; 

registreren nu geen 

verder actie 

Kortdurend verzuim; registreren     

nu geen verder actie 

Oproep jeugdarts 

Terugkoppelen naar 

betrokkenen2+3  

Consult3 
Niet verschijnen 

Actie/afspraken 

school 

Twijfelachtig 

ziekteverzuim3 

Verzuim neemt af / 

jongere volgt 

onderwijs: 

Registreren  einde 

begeleiding 

Onderzoek leerplicht 

Aanmelding leerplicht 

Appel op ziekte3 

Ongeoorloofd 

verzuim: actie 

leerplicht 

Indien noodzakelijk 

onafhankelijk 

medische advisering3 

Terugkoppeling 

leerplicht 

Onderzoek leerplicht 

Appel op ziekte3 
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1 Aanmelding jeugdarts 

Advies GGD HvB BNO 

- de jongere is langer dan 15 schooldagen achtereen ziek gemeld. Aanmelding vindt dus 

plaats vanaf de 16de ziektedag. 

- De jongere meldt zich meer dan 3e keer ziek gedurende één trimester. Aanmelding vindt 

dus plaats als de jongere zich voor de 4de keer ziek meldt of ziek naar huis gaat. 

- Indien er eerder zorgen of twijfels zijn, graag overleg met jeugdarts. 

 

 (landelijke handreiking snel terug naar school is veel beter, initiatief van AJN en NVAB) 

2 Met betrokkene wordt bedoeld: 

- School 

- Leerplichtambtenaar 

- Eventueel medisch specialist / huisarts/ GGZ 

- Eventueel andere betrokkene 

 

3 Bij kinderen / jongeren van 4-23 jaar met de diagnose chronisch vermoeidheidssyndroom/ME of 

de diagnose medisch onverklaarbare klachten denken aan ambulante begeleiding vanuit cluster 3. 

Voorwaarden: > 25% verzuim + ontoereikende zorg + medische diagnose. 

Dit geldt niet voor de regio Cuijk/Boxmeer. Deze regio valt onder REC Rivierenland. 

Hiervoor moet een dossier worden aangemaakt en opgestuurd naar de CvI. CvI kent een aantal 

uren toe. LZK rugzak is ongeveer 53 uur per leerling, LG (lichamelijk gehandicapt) ongeveer 30 uur 

per leerling. Het chronisch vermoeidheidssyndroom kan beiden zijn, meestal een LZK rugzak. Voor 

het schooljaar 2012-2013 zijn dergelijke aanvragen mogelijk. Het traject daarna is nog in 

ontwikkeling. 

De zorgcoördinator/intern begeleider van school weet welke ambulante begeleider van cluster 3 

gekoppeld is aan school.  

Voor de hele regio is Angelique Dankers de coördinator van de begeleidingsdienst. Zij kan worden 

ingeschakeld voor inhoudelijk advies en voor advies hoe het dossier gevuld moet worden. Zij is 

bereikbaar op nummer: 06-33312205. Emailadres: a.dankers@mytylschool-gabriel.nl 

 


