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Stappenplan zieke leerling  
Stap 1    Ziekmelding door ouders/verzuimsignaal in Magister.    

   
Stap 2  Mentor neemt uiterlijk na 3 dagen contact op met ouders en leerling.    

• Laat OMA thuis (dus geen Oordeel, Mening en Aannames; wees objectief en 

neutraal).   

• Luister naar de ouders die het ziektebeeld omschrijven en ga hierover niet in 

discussie. Het is belangrijk bij ziekteverzuim uit te gaan van het standpunt ‘ziek is 

ziek’.    

• Uitgangspunt: gezonde leerlingen zijn in principe nooit langer dan een week ziek; 

meer dan een week ziek zijn dien je daarom als een signaal te beschouwen dat 

er mogelijk meer aan de hand is. Een daarvan afgeleid signaal is: geconstateerde 

regelmaat van afwezigheid, bijv. vaak aan het begin van de week, of meerdere 

keren in een relatief korte periode (4e keer ziek in een tijdsbestek van 12 weken)   

    

Stap 3   De mentor gaat in gesprek met de ouders over het zorgwekkend 

ziekteverzuim.    

• Op basis van de gespreksresultaten schat de mentor in of de jongere in 

aanmerking komt voor doorverwijzing naar de jeugdgezondheidszorg 

(jeugdverpleegkundige, Linda van de Wetering).    

• Bij langdurig ziekteverzuim: indien het gaat om eenmalige (bv griep) periode dan 

niet melden, alle andere gevallen bespreken met coördinator.    

• Bij frequent ziekteverzuim (4 keer ziek in 12 weken) dan altijd melden bij de 
jeugdverpleegkundige Linda van de Wetering (l.van.de.wetering@utrecht.nl). De 
ondersteuningscoördinator (Hafida Azarfane) op de hoogte houden door deze 
mee te nemen in de CC.   

Stap 4  Mentor vult formulier (zie g schijf) aanmelding bij de jeugd-  
verpleegkundige in. Stuurt dit naar Linda van de Wetering en zet 

ondersteuningscoördinator in de CC. Het OPP wordt bijgewerkt.   
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Stap 5   

  

Jeugdgezondheidszorg nodigt de leerling en zijn ouders/verzorgers uit middels 
een brief.   

Stap 6   

  

Leerling en ouders/verzorgers hebben consult bij de  

jeugdgezondheidszorg. Indien ouders/verzorgers niet verschijnen informeert 
de mentor naar de reden. Eventueel volgt een tweede uitnodiging (in overleg 
met mentor en jeugdgezondheidszorg). Als ze wederom niet komen koppelt 
de jeugdgezondheidszorg dit terug naar de mentor. Deze meldt dit bij 
leerplicht en informeert de ondersteuningscoördinator.    

Stap 7   

   

Terugkoppeling over de belastbaarheid van de leerling vanuit  

de jeugdgezondheidszorg naar mentor en ondersteuningscoördinator (mentor 

is regiehouder). Eventuele acties worden ingezet en indien nodig wordt 

hierover contact onderhouden.    

    

Protocol langdurig zieke leerling Via Nova College  

Stap 1   

  

Leerling is langdurig ziek. Mentor heeft op vast moment wekelijks contact met 
ouders/verzorgers en leerling. Tijdens dit gesprek wordt er geïnformeerd naar 
het welzijn en wordt de voortgang van het schoolwerk besproken.    

Stap 2   

  

Indien mogelijk werkt de leerling aan zijn schoolwerk, dit wordt door de 
mentor georganiseerd. De mentor communiceert hierover naar het 
docententeam en de leerling.    

Stap 3  Mentor informeert regelmatig via magister over de situatie van de leerling.    
  

LET OP! Bovenstaande stappen altijd in overleg met de ondersteuningscoördinator.    


