
Snel weer terug naar school
Ziekteverzuimbeleiding door onderwijs, 

leerplicht en GGD regio Utrecht



Stappenplan integrale aanpak van ziekteverzuim

Stap 1
Ziekmelding door ouders/verzuimsignaal in 
leerlingvolgsysteem.

Stap 2
De mentor neemt na 3 dagen contact op met 
leerling en/of de ouders.

Stap 3
De school gaat in gesprek met de ouders bij 
zorgwekkend ziekteverzuim:
• 5 dagen achtereen ziek
• 5 incidentele dagen in afgelopen maand

Stap 4
De school vraagt met een aanmeldformulier 
een consult aan bij de jeugdarts via 
ziekteverzuim@ggdru.nl.

Stap 5
Consult bij de jeugdarts binnen 2 schoolweken.

Stap 6
Monitoren ziekteverzuim door school. Samen 
met jeugdarts wordt de uitvoer van het plan 
van aanpak gevolgd.

Ook leerplicht, ouders, 

huisarts, kinderarts of het 

wijkteam kunnen een consult 

aanvragen bij de jeugdarts.



Waarom ziekteverzuimbegeleiding?
Ieder kind is wel eens ziek. Dat is 
niet erg als het incidenteel gebeurt. 
Problematisch wordt het als kinderen 
langdurig of frequent ziek zijn. Zij lopen 
een grotere kans op leerachterstanden, 
afglijden naar een lager onderwijsniveau 
of voortijdig schoolverlaten. 

Bij langdurig of frequent verzuim 
werken onderwijs, leerplicht en 
jeugdgezondheidszorg samen met kind 
en ouders aan snelle terugkeer naar 
school. Gezamenlijk wordt een plan van 
aanpak opgesteld, waarbij we kijken 
naar wat een kind nodig heeft om zo 
optimaal mogelijk te kunnen deelnemen 
aan het onderwijs.

Wat levert ziekteverzuimbegeleiding op?
Het vroegtijdig reageren op ziekteverzuim 
van een kind is van groot belang. Hoe 

korter het verzuim, hoe kleiner de 
leerachterstand en hoe makkelijker de 
terugkeer naar school. Het tijdig inzetten 
van ondersteuning voorkomt inzet van 
zwaardere hulp in de toekomst. 

Wat helpt?
•  Snel contact door mentor bij ziekte 

(binnen 3 dagen).
•  Na 5 dagen ziekteverzuim starten met 

het stappenplan.
•  Snel consult kind met jeugdarts indien 

nodig; voor scholen via emailadres 
ziekteverzuim@ggdru.nl, voor 
ketenpartners/ouders via de website:  
www.ggdru.nl/ziekteverzuim.

•  Gezamenlijk een plan van aanpak 
opstellen met kind en ouders.

•  Indien nodig snel doorpakken door 
leerplichtambtenaar.



GGD regio Utrecht
T 033 - 460 0046
E ziekteverzuim@ggdru.nl
I www.ggdru.nl


