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Preventieve voorlichting aan VO-scholen 
In het voorgaande schooljaar is het RBL gestart met de inzet op preventie van 
verzuim in het primair onderwijs. Iedere basisschool in de Regio Gooi en Vechtstreek 
kreeg de mogelijkheid een informatief en adviserend gesprek aan te gaan met een 
leerplichtambtenaar. Dit schooljaar 2021/2022 is een soortgelijke actie gedaan voor 
het voortgezet onderwijs in combinatie met het aanbod van een preventief 
verzuimspreekuur. 

Informatie en advies 
Scholen waren in het begin wat terughoudend. Door duidelijk aan te geven dat het doel van het 
gesprek de samenwerking te versterken is, werden we alsnog uitgenodigd. In totaal hebben 16 
scholen gebruik gemaakt van het aanbod voor voorlichting. 

De directies en verzuim-/zorgcoördinatoren hebben informatie ontvangen over registratie van 
verzuim, M@ZL (ziekteverzuim), (interne) procedures en de mogelijkheid om samen met de 
leerplichtambtenaar verzuimmeldingen (anoniem) te beoordelen. Ook konden er vragen worden 
gesteld en ging het gesprek over de mogelijkheden en verwachtingen ten opzichte van het RBL. Het 
preventief verzuimspreekuur is hierin aangeboden als mogelijkheid om verzuim eerder en breder op 
te pakken. De reacties op de voorlichtingsbezoeken aan de scholen waren positief. Door deze 
bezoeken is de verwachting dat scholen adequater reageren op schoolverzuim en daardoor verder 
schoolverzuim kunnen voorkomen. Na elk bezoek is er een verslag gemaakt voor de betreffende 
school door het RBL. In dit verslag staan de punten genoemd die besproken zijn, maar ook adviezen 
vanuit het RBL voor zover dat nodig was. 

Preventief verzuimspreekuur 
Om eerder ongeoorloofd verzuim, maar ook 
veelvuldig geoorloofd ziekteverzuim, te 
monitoren is het preventief verzuimspreekuur 
opgezet. Het preventief verzuimspreekuur is 
een samenwerking tussen Jeugd en Gezin en 
het RBL. De voortgezet onderwijsschool mag 
leerlingen voor dit spreekuur aanmelden die 
een combinatie hebben van ziekteverzuim en 
(vermoedelijk) ongeoorloofd schoolverzuim. 
Deze leerlingen hebben nog niet zoveel 
verzuim dat de school wettelijk verplicht is om 
ze te melden bij de leerplichtambtenaar of volgens de M@ZL-aanpak. 
De gesprekken met de leerling vinden plaats op school en ouders worden erbij uitgenodigd. De 
gesprekken worden gevoerd door de leerplichtambtenaar en de jeugdverpleegkundige of jeugdarts. 
Voordeel is dat beide expertises voor de leerling en/of ouders beschikbaar zijn. Medische vragen, 
maar ook vragen over verplichtingen van een school ten opzichte van de leerling, kunnen 
laagdrempelig en direct beantwoord worden. 
 
Ouders en ook leerlingen zijn vaak heel open over wat de reden is dat de leerling vaker van school 
verzuimt. Regelmatig is één gesprek genoeg voor de leerlingen om verder te kunnen en het verzuim 
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te stoppen. Is dit niet voldoende dan worden er vervolgafspraken gemaakt. Ook kan het zijn dat er 
verwijzingen gedaan worden naar bijvoorbeeld de jeugdconsulent of huisarts. De 
jeugdverpleegkundige krijgt vaak toestemming om deze medisch noodzakelijk stap te monitoren. De 
leerplichtambtenaar kan de leerling en/of ouders ondersteunen in het formuleren van de hulpvraag 
aan de jeugdconsulent of als het de ouders betreft, het WMO loket. 
 
De preventieve spreekuren zijn gestart in 2022 en worden mogelijk gemaakt uit de gelden van het 
NPO (Nationaal Programma Onderwijs). Deze gelden ontvangt het RBL nog tot juli 2023. Of de 
preventieve spreekuren daarna voortgezet kunnen worden is nog onduidelijk. 
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