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M@ZL (Medische Advisering Ziek gemelde Leerling) is een manier van signaleren en
begeleiden van de leerling die zich structureel vaak of langdurig ziek meldt.
Hieronder vindt u de informatie over de procedure.
Signaleren
Iedere melding van frequent of langdurig ziekteverzuim geeft aan dat er een
onderliggend probleem kan bestaan. De school signaleert dit verzuim aan de hand
van de vastgestelde criteria:
• 7 schooldagen achter elkaar ziek
• Èn de leerling is 4x ziek geweest in 12 schoolweken
Informeren ouders en aanmelden leerling
Als het ziekteverzuim voldoet aan de aanmeldcriteria voor M@ZL en de mentor
heeft de leerling gesproken over het verzuim, dan meldt de school de leerling aan bij
de jeugdarts.
De school stuurt de ouders hierover een brief, met daaraan toegevoegd de
verzuimstatus. Dit voorkomt discussie over de omvang van het verzuim. Een kopie
hiervan gaat naar de zorgcoördinator, de jeugdarts (is tevens de aanvraag voor een
medisch advies) en de leerplichtambtenaar (ter informatie). De jeugdarts ontvangt
extra informatie over de leerling met betrekking tot het functioneren op school en
reeds ondernomen acties. De zorgcoördinator is verantwoordelijk voor het tijdig
aanleveren hiervan. De jeugdarts heeft toegang tot deze informatie vanwege
zijn/haar deelname aan het ZAT (Zorg Advies Team).
Uitnodiging leerling en ouders voor consult
De GGD (afdeling JGZ) nodigt binnen tien werkdagen de ouders en de leerling uit
voor een consult op de GGD-locatie. Er is gekozen voor de GGD-locatie om de
vertrouwelijkheid van het gesprek te benadrukken en te bevorderen dat ouders
meekomen. De jeugdarts koppelt terug aan de school, in kopie aan de
leerplichtambtenaar.
De leerling en ouders verschijnen op het spreekuur
Het gesprek tussen ouder(s), kind en de jeugdarts is vertrouwelijk en vindt plaats om
meer zicht te krijgen op de (achterliggende) reden van de ziekmelding. De jeugdarts
bespreekt aan het eind van het consult met de ouder(s) en de leerling de inhoud van
de terugkoppeling aan de school en de leerplichtambtenaar. De jeugdarts doet
minstens een uitspraak over de consequenties van de ziekte en/of de klachten voor
deelname aan de lessen.
De leerling verschijnt alleen op het spreekuur
In de uitnodigingsbrief worden de ouders expliciet uitgenodigd. Komt de leerling toch
zonder ouders, dan wordt altijd contact opgenomen met de ouder(s).
De leerling en ouders verschijnen zonder afmelding niet op het spreekuur
Indien de leerling en zijn/haar ouders zonder afmelding niet verschijnen op het
consult, koppelt de jeugdarts dit terug aan de school: ‘De leerling is niet verschenen
zonder bericht’. De jeugdarts adviseert de school het ziekteverzuim om te zetten in
‘mogelijk ongeoorloofd verzuim’ en de leerplichtambtenaar in te schakelen

De school meldt de leerling aan bij de leerplichtambtenaar.
De school volgt het advies van de jeugdarts op en meldt de leerling aan bij de
leerplichtambtenaar. De ouders en de leerling hoeven hiervan niet expliciet op de
hoogte gesteld te worden.
Terugkoppeling jeugdarts aan school en leerplichtambtenaar
Met betrekking tot de terugkoppeling zijn de volgende opties denkbaar:
• De leerling kan niet (volledig) deelnemen aan de lessen
Er is ‘wel reden voor ziekteverzuim’: de leerling kan niet (volledig) deelnemen aan de
lessen. Een re-integratieplan wordt samen met de ouders en de leerling opgesteld.
Dit wordt met de school kortgesloten. In dit re-integratieplan worden niet alleen de
consequenties van de klachten voor het volgen van de lessen opgenomen, maar ook
eventuele door de school te initiëren begeleidingstrajecten voor de leerling. Het
advies van de jeugdarts wordt meegenomen in het begeleidingstraject vanuit de
school. De jeugdarts begeleidt de leerling weer terug naar school.
Met toestemming van de leerling en zijn/haar ouders kan ook inhoudelijke informatie,
indien wenselijk, doorgegeven worden aan school. De leerplichtambtenaar wordt
over het re-integratieplan geïnformeerd.
• De leerling kan volledig deelnemen aan de lessen
Er is ‘geen reden voor ziekteverzuim’: de leerling kan volledig deelnemen aan de
lessen. Er wordt door de jeugdarts zo nodig begeleiding gestart. De school wordt
geadviseerd bij aanhouden van het ziekteverzuim direct de leerplichtambtenaar in te
schakelen.
• Ouders werken niet mee
Wanneer de ouders geen informatie willen verschaffen of niet mee willen werken aan
het oplossen / terugdringen van het verzuim, zal de jeugdarts de school adviseren de
leerplichtambtenaar in te schakelen. De jeugdarts stelt de ouders en de leerling
daarvan op de hoogte.
• De leerling blijft (te veel) verzuimen (wegens ziekte)
De school wordt geadviseerd de leerplichtambtenaar te consulteren als:
- de ouders en/of de leerling niet willen meewerken
- de ouders/verzorgers het advies van de jeugdarts niet opvolgen, bijvoorbeeld met
betrekking tot doorverwijzing naar interne deskundigen, en het schoolverzuim blijft
voortbestaan
- er wederom sprake is van ziekteverzuim en eerdere interventie door jeugdarts en
leerplichtambtenaar dus zonder afdoend resultaat is.

