
Tijdens 2 Webinars van het Sociaal Planbureau Groningen over Geoorloofd Verzuim 
werden door deelnemers verschillende oplossingen aangedragen voor hoog 

geoorloofd verzuim. Deze zijn hieronder op een rij gezet.
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Tips en ideeën vanuit het veld
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Beleid • Kijk hoe ouders kunnen participeren bij het tot stand komen 
van verzuimbeleid.

• Maak een duidelijk protocol en communiceer dat goed met 
ouders, leerlingen en intern.

• Maak gebruik van de voorbeeldfunctie van docenten.

In gesprek • Ga met de leerling in gesprek over de hoeveelheid gemiste 
lessen en de gevolgen daarvan.

• Zorg dat er bij verzuim zo snel mogelijk contact is tussen de 
mentor en ouders.

• Organiseer een vast spreekuur van leerplicht binnen school.
• Organiseer een vast overleg met teamleider, jeugdarts, 

schoolmaatschappelijk werk en leerplicht.

Jeugdarts en 
huisarts

• Zorg voor korte lijnen met de jeugdarts.
• Zet de jeugdarts bij regelmatig ziekmelden in.
• Zorg voor contact met de behandelend huisarts.

Registreren • Zorg voor een vast aantal dagen voor bruiloften en dergelijke
en registreer dit nauwkeurig.

• Zorg dat het interne registratiesysteem automatisch een 
melding naar de mentor stuurt als een leerling regelmatig 
wordt ziekgemeld.

Methodieken en voorbeelden

• M@ZL methodiek www.ncj.nl/mazl/wat-is-mazl/
• Re-Fit De Twijn Zwolle https://www.detwijn.nl/re-

fit-training-voor-jongeren
• OZL  IJsselgroep www.ozl.nu/ijsselgroep/

• Onderwijs aan zieke leerlingen www.ziezon.nl
• Traject78 REIK https://www.reik.nl/reik-

aanbod/hulpvormen/dagbehandeling/thuiszitters-
naar-school-traject-78
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