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Hoofdstuk	1		Algemene	gegevens	en	kengetallen	
	
Het	Hervormd	Lyceum	Zuid	(HLZ)	is	een	school	voor	havo,	vwo	en	gymnasium	met	rond	de	
950	leerlingen.	De	groepsgrootte	is	gemiddeld	30	leerlingen.	
	
Hoofdstuk	2		Profilering	school	
	
2.1 						Algemene	missie		
	
Het	HLZ	is	een	vriendelijk,	traditionele	school	in	Amsterdam	Zuid	met	een	open	blik	naar	de	
toekomst.	Het	is	van	oudsher	een	Nederlands	hervormde	school	waar	samenhang	en	
structuur	de	basis	vormen	voor	het	onderwijs.	
	
Leerlingen	komen	op	het	HLZ	om	iets	te	leren	en	zichzelf	te	ontwikkelen,	van	de	brugklas	tot	
het	eindexamenjaar.	Ze	groeien	door,	van	jonge	kinderen	tot	zelfstandige	wereldburgers.	Het	
HLZ	stimuleert	hun	groei	in	kennis,	talent,	creativiteit,	eigenheid,	samenwerking	en	
verantwoordelijkheid.		
	
Naast	de	intellectuele	en	cognitieve	ontwikkeling	hebben	wij	ruime	aandacht	voor	de	sociale	
samenhang	mede	vanuit	de	christelijke	basis	van	de	school.	Van	iedere	leerling	wordt,	naast	
de	schoolresultaten,	een	portfolio	bijgehouden,	waarin	de	activiteiten	van	de	leerlingen	op	
sociaal	gebied	staan	vermeld.	Er	zijn	ook	diverse	activiteiten	die	de	samenwerking	
bevorderen	zoals	kennismakingsdagen	in	klas	1,	activiteiten-week	en	buitenlandse	
studiereizen.	
	
De	school	staat	niet	op	een	eiland,	maar	maakt	deel	uit	van	de	wereld.	Het	mondiale	venster	
en	de	ontwikkeling	tot	goed	burgerschap	horen	bij	het	schoolleven	en	het	curriculum	op	het	
HLZ.	We	willen	het	beste	uit	de	leerlingen	halen	en	hun	focus	op	het	positieve	richten.		
	
Het	HLZ	kent	jaarlijks	een	aantal	Goede	Doelen	om	actief	onderwijs	en	schoolgaande	
kinderen	in	de	Derde	Wereld	te	ondersteunen	en	mondiale	bewustwording	te	bevorderen.		
	
Onderwijs	is	altijd	vatbaar	voor	verbeteringen.	Onze	school	speelt	voortdurend	in	op	
veranderingen	die	het	onderwijs	en	de	leerlingen	ten	goede	komen.	De	groei,	ontwikkeling	
en	leerresultaten	van	de	leerlingen	staan	voorop.	De	school	schept	de	voorwaarden,	
waaronder	een	veilige	leeromgeving.	Een	voordeel	is	dat	de	school	met	ruim	900	leerlingen	
overzichtelijk	is.		
	
Het	HLZ	stelt	zichzelf	de	opgave	om	bij	de	organisatie	van	het	onderwijs,	het	uitvoeren	van	
de	lessen	en	het	contact	met	de	leerlingen	en	ouders	doelgericht	te	werken.	Dit	wil	zeggen	
dat	we	de	schooltijd	nuttig	besteden	en	zorgvuldig	omgaan	met	talent,	energie	en	werktijd.	
Van	de	leerlingen	wordt	eveneens	verwacht	dat	zij	doelgericht	met	hun	schoolcarrière	bezig		
zijn:	op	tijd	hun	opdrachten	inleveren,	interesse	hebben	voor	de	vakken,	respect	hebben	
voor	de	docenten	en	de	juiste	motivatie	en	werkhouding	tonen.	
	
De	betrokkenheid	van	ouders	vinden	wij	heel	belangrijk.	Zij	kunnen	de	motivatie	in	
belangrijke	mate	stimuleren	en	leerresultaten	bevorderen.	Dit	zal	de	prestaties	en	het	
onderwijs	ten	goede	komen.	Zo	werken	wij	met	elkaar	aan	goed	onderwijs.	Dat	is	wat	wij	
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willen	en	bieden	in	ons	sfeervolle	schoolgebouw	onder	de	groene	bomen,	waar	velen	graag	
nog	eens	terugkeren.	
	
2.1 		 Algemene	visie	op	de	zorgstructuur	en	ondersteuning	
	
Om	te	leren	en	te	ontwikkelen	hebben	sommige	leerlingen	ondersteuning	nodig.	Voor	het	
bepalen	van	of	en	welke	ondersteuning	nodig	is,	is	een	hulpvraag	leidend.	De	hulpvraag	geeft	
aan	welk	doel	de	ondersteuning	die	nodig	is,	dient	te	hebben.	We	onderzoeken	wat	een	
leerling	nodig	heeft	en	op	basis	daarvan	bepalen	we	welke	ondersteuning	passend	is.	We	
kijken	naar	wat	minder	goed	gaat,	maar	vooral	ook	naar	wat	goed	gaat.	Leerling	en	ouders	
worden	actief	betrokken	in	het	zoeken	naar	passende	ondersteuning.		
	

	
	
Figuur	1:	Signaleren,	hulpvraag	bepalen,	ondersteunen	
	
Voor	de	ondersteuning	van	leerlingen	staat	een	team	van	onder	andere	mentoren,	
afdelingsleiders,	vertrouwenspersonen,	decanen,	een	zorgcoördinator,	een	remedial	teacher,	
een	begeleider	passend	onderwijs	en	ouder-	en	kindadviseurs	klaar.	Zij	ondersteunen	
leerlingen,	ouders,	maar	bijvoorbeeld	ook	docenten,	zodat	achterstanden	kunnen	worden	
ingehaald,	barrières	kunnen	worden	overwonnen	en	alle	leerlingen	zoveel	als	mogelijk	
gelijke	kansen	hebben	om	hun	diploma	te	behalen.		
	
2.3		 Positionering	binnen	het	VO	Amsterdam		
	
Het	HLZ	is	een	middelbare	school	voor	havo,	vwo	en	gymnasium	in	Amsterdam	Zuid.	Het	
HLZ	is	een	school	op	algemeen-christelijke	grondslag,	waarop	wij	met	en	voor	elkaar	
vormgeven	aan	eigentijds	en	toekomstgericht	onderwijs.	
	
	
	

gedragsproblemen
leerproblemen

moeilijke	thuissituatie
lichamelijke	handicaps

hulpvraag

ondersteuning
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Hoofdstuk	3		Aannamebeleid	
	
3.1 		 Doelgroepbepaling/aannamebeleid	
	
Het	HLZ	streeft	naar	een	gelijke	verdeling	over	de	twee	verschillende	afdelingen.	Daarbij	is	
de	optimale	schoolgrootte	rond	de	920	leerlingen.	
	
Op	het	HLZ	zijn	leerlingen	toelaatbaar	met	een	basisschooladvies	van	havo	tot	en	met	vwo.		
Bij	plaatsing	is	het	advies	van	de	basisschool	en	de	behaalde	cito-score	leidend.	In	het	eerste	
leerjaar	mag	de	leerling	niet	doubleren.	
	
Wat	betreft	de	aannameprocedure	conformeert	het	HLZ	zich	aan	de	in	de	Kernprocedure	1	
(zie	bijlage)	en	Kernprocedure	2	(zie	bijlage)	gestelde	normen.	
	
Voor	leerlingen	met	een	fysieke	beperking	die	rolstoelafhankelijk	zijn,	zijn	binnen	het	HLZ	
geen	faciliteiten.	Vanwege	de	monumentale	status	van	het	schoolgebouw	is	het	niet	mogelijk	
aanpassingen	te	doen	die	het	gebouw	toegankelijk	maken	voor	leerlingen	met	een	
rolstoelafhankelijkheid.		
	
3.2 		 Intakeprocedure	onderinstroom	
	
Het	HLZ	conformeert	zich	aan	de	in	de	Kernprocedure	1	(zie	bijlage)	gestelde	normen.	Het	
schooladvies	dient	minimaal	havo	te	zijn.	Na	aanmelding	vindt	dossieroverdracht	plaats	van	
basisschool	naar	het	HLZ.	Indien	nodig	zal	de	afdelingsleider	of	de	zorgcoördinator	contact	
opnemen	met	de	ouders	van	de	leerling	of	de	basisschool	voor	meer	informatie.	
	
3.3 		 Intakeprocedure	bij	aanvullende	ondersteuningsbehoefte		
	
Leerlingen	met	een	extra	ondersteuningsbehoefte	kunnen	dit	bij	de	aanmelding	kenbaar	
maken.	De	afdelingsleider	of	de	zorgcoördinator	zal	voorts	contact	opnemen	met	de	ouders	
van	de	leerling	en	eventueel	de	basisschool	over	de	gevraagde	ondersteuning.		
	
De	afdelingsleider	en	de	zorgcoördinator	zullen	samen	met	de	leerling,	de	ouders	en	
eventueel	de	basisschool	onderzoeken	wat	de	leerling	nodig	heeft	en	hoe	het	HLZ	in	deze	
ondersteuning	kan	voorzien.	Voor	het	bepalen	van	of	en	welke	ondersteuning	nodig	is,	zal	
een	hulpvraag	leidend	zijn,	niet	een	diagnose	of	het	benoemen	van	bijvoorbeeld	
problematisch	gedrag.	

Alle	scholen	hebben	sinds	1	augustus	2014	een	zorgplicht.	Zorgplicht	betekent	dat	scholen	
ervoor	moeten	zorgen	dat	iedere	leerling	die	op	hun	school	zit,	of	die	zich	bij	hun	school	
aanmeldt	een	passende	onderwijsplek	binnen	het	samenwerkingsverband	krijgt.	Indien	
blijkt	dat	het	HLZ	niet	in	de	ondersteuning	kan	voorzien,	is	de	school	verantwoordelijk	een	
andere	school	voor	de	leerling	te	vinden	die	wel	in	de	ondersteuning	kan	voorzien.		

Voor	een	leerling	op	het	HLZ	met	extra	ondersteuning,	wordt	een	
ontwikkelingsperspectiefplan	(OPP)	(zie	bijlage)	geschreven	door	de	mentor,	de	begeleider	
passend	onderwijs	of	de	zorgcoördinator.		
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3.4 		 Afwijzingsprocedure	
	
Bij	plaatsing	wordt	rekening	gehouden	met	het	advies	van	de	basisschool	en	de	behaalde	
cito-score.	Leerlingen	met	een	basisschooladvies	anders	dan	havo,	havo/vwo	of	vwo	kunnen	
zich	op	het	HLZ	niet	aanmelden.	

Alle	scholen	hebben	sinds	1	augustus	2014	een	zorgplicht.	Zorgplicht	betekent	dat	scholen	
ervoor	moeten	zorgen	dat	iedere	leerling	die	op	hun	school	zit,	of	die	zich	bij	hun	school	
aanmeldt	een	passende	onderwijsplek	binnen	het	samenwerkingsverband	krijgt.	Indien	
blijkt	dat	het	HLZ	niet	in	de	ondersteuning	kan	voorzien,	is	de	school	verantwoordelijk	een	
andere	school	voor	de	leerling	te	vinden	die	wel	in	de	ondersteuning	kan	voorzien.		

3.5 		 Intakeprocedure	zij-instroom		
	

Indien	er	plaatsingsmogelijkheden	zijn,	kan	zij-instroom	gerealiseerd	worden.		
	
Het	HLZ	conformeert	zich	aan	de	in	de	Kernprocedure	2	(zie	bijlage)	gestelde	normen.	Bij	
tussentijdse	plaatsing	wordt	altijd	contact	opgenomen	met	de	afdelingsleider	en/of	
zorgcoördinator	van	de	toeleverende	school.	Indien	het	om	een	leerling	met	een	bepaalde	
ondersteuningsbehoefte	gaat,	wordt	bij	aanname	een	ontwikkelingsperspectiefplan	(OPP)	
opgesteld	door	of	in	opdracht	van	de	zorgcoördinator.	

	
3.6 		 Ouderbetrokkenheid		
	
Ouders	melden	zich	aan	op	de	school	van	eerste	keuze.	Zodra	een	leerling	op	onze	school	is	
geplaatst,	vullen	de	ouders	van	leerlingen	het	aanmeldformulier	in.	Op	dit	formulier	staan	
alle	algemene	gegevens	van	de	leerlingen,	eventuele	bijzonderheden,	en	bijvoorbeeld	de	
behoefte	aan	extra	ondersteuning.	
	
Wanneer	er	een	behoefte	aan	extra	ondersteuning	is,	zullen	de	leerling	en	ouders	
uitgenodigd	worden	door	de	afdelingsleider	en	de	zorgcoördinator.		
	
Leerlingen	zonder	behoefte	aan	extra	ondersteuning	worden,	samen	met	de	ouders,	in	het	
nieuwe	schooljaar	door	de	mentor	uitgenodigd	voor	een	kennismakingsgesprek.		
	
3.7 		 Klachtenregeling	en	geschillencommissie	
	
Klachten	met	betrekking	tot	aanname	op	het	HLZ	kunnen	voorkomen.	Klachten	kunnen	
mondeling	of	schriftelijk	worden	ingediend	bij	de	betreffende	afdelingsleider.	Het	doel	is	
samen	tot	een	constructieve	oplossing	te	komen,	waarbij	de	belangen	van	de	leerling	
centraal	staan.		
	
Hoofdstuk	4		Ondersteuningsaanbod	
	
4.1.1 		Ondersteuningsmogelijkheden	

	
Leerlingen	kunnen	bepaalde	ondersteuningsbehoeften	hebben.	Bij	het	bepalen	van	de	
ondersteuning,	is	een	hulpvraag	leidend.	We	onderzoeken	wat	een	leerling	nodig	heeft	en	op	
basis	daarvan	bepalen	we	welke	ondersteuning	passend	is.	
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Wat	betreft	ondersteuning	in	de	klas	kan	onder	andere	het	volgende	worden	ingezet:	

- Handelingsadviezen	voor	in	de	klas	
- Een	vaste	plek	in	de	klas	
- Aangepaste	toetsen	
- Ingesproken	toetsen	
- Toetsafname	in	aparte	ruimte	
- Extra	tijd	

	
Wat	betreft	ondersteuning	buiten	de	klas	kan	onder	andere	het	volgende	worden	ingezet:	

- Ondersteuning	op	het	gebied	van	plannen,	motivatie	of	een	bepaald	vak	(mentor)	
- Ondersteuning	op	het	gebied	van	dyslexie	en	faalangst	(remedial	teacher)	
- Ondersteuning	op	het	gebied	van	plannen	en	organiseren	(begeleider	passend	

onderwijs)	
- Ondersteuning	op	het	gebied	van	de	thuissituatie	(ouder-	en	kindadviseur)	

	
Sommige	ondersteuningsbehoeften	kunnen	groepsgewijs	worden	ingericht.	Voorbeelden	
hiervan	zijn:		

- Training	op	het	gebied	van	plannen	en	organiseren	
- Training	sociale	vaardigheden	
- Faalangstreductietraining		
- Voorlichting	(o.a.	alcohol,	drugs	en	seksualiteit)	

	
4.1.2 Ouderbetrokkenheid	

	
De	mentor	is	altijd	het	eerste	aanspreekpunt	voor	leerlingen,	maar	ook	voor	ouders.	De	
mentor	stelt	ouders	op	de	hoogte	als	er	zorgen	zijn	omtrent	een	leerling,	als	een	leerling	een	
hulpvraag	heeft	of	als	er	bijvoorbeeld	ondersteuning	nodig	is.	De	mentor	spreekt	ouders,	
samen	met	de	leerling,	tijdens	driehoeksgesprekken	(leerling,	ouders	en	mentor).	
	
Een	mentor	kan	na	overleg	met	ouders	en	leerling	een	hulpvraag	van	een	leerling	of	de	
ondersteuning	die	een	leerling	nodig	heeft,	opschalen	naar	de	afdelingsleider	en	voorts	
eventueel	naar	de	zorgcoördinator.	Een	afdelingsleider	kan	ouders,	samen	met	de	leerling,	
uitnodigen	voor	een	gesprek.	Als	besloten	wordt	de	leerling	te	bespreken	in	het	
zorgadviesteam	(ZAT)	zal	de	afdelingsleider	of	de	zorgcoördinator	met	de	ouders	contact	
opnemen	voor	toestemming.	De	zorgcoördinator	zal,	ter	verduidelijking	van	een	hulpvraag	
of	bij	een	doorverwijzing,	de	ouders	en	de	leerling	uitnodigen	voor	een	gesprek.	
	
Indien	een	leerling	ouder	is	dan	16	jaar,	is	ouderbetrokkenheid	en	toestemming	voor	het	
ZAT	ook	wenselijk,	maar	niet	verplicht.	
	
4.1.3 Medezeggenschap	

	
Om	leerlingen	te	ondersteunen	moeten	zij	zelf	een	hulpvraag	hebben.	Ondersteuning	geven	
is	moeilijk	te	realiseren,	als	een	leerling	niet	de	behoefte	heeft	ondersteund	te	worden.	
	
Ouders	geven	input	voor	de	inrichting	van	de	ondersteuning	van	de	leerling.	Dit	gebeurt	in	
overleg	met	de	mentor	en/of	met	de	afdelingsleider	en/of	met	de	zorgcoördinator.	
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4.1.4 Veiligheid	
	
Het	HLZ	staat	bekend	als	een	school	waar	leerlingen	zich	veilig	voelen.	Ontoelaatbaar	
gedrag,	zoals	pesten,	wordt	vroegtijdig	aangepakt	en	niet	getolereerd	op	het	HLZ.	Ernstige	
incidenten	worden	altijd	met	de	ouders	besproken	en	indien	het	convenant	met	de	politie	
van	toepassing	is,	gaat	de	school	over	tot	aangifte.		

	
Voor	het	coördineren	van	de	verschillende	veiligheidsprojecten	is	een	
veiligheidscoördinator	aangesteld.		
	
4.1.5 Privacy		
	
Het	HLZ	gaat	zorgvuldig	om	met	persoonlijke	gegevens	van	leerlingen	en	ouders.		
Informatie	(algemeen,	cijfers,	verzuim,	logboek,	etc.)	over	leerlingen	wordt	geregistreerd	in	
het	leerlingvolgsysteem.		
	
Ouders	en	leerlingen	hebben	recht	op	inzage	in	het	leerlingvolgsysteem.	Indien	zij	hier	
behoefte	aan	hebben,	kunnen	zij	dit	melden	bij	de	afdelingsleider.	

	
4.2		 Interne	ondersteuning	in	de	klas		
	
4.2.1	 Van	screening	tot	interventie	
	
1. De	docenten	in	de	klas	en	de	mentor	signaleren	wanneer	een	leerling	extra	

ondersteuning	nodig	heeft.		De	volgende	situaties	met	betrekking	tot	signalering	kunnen	
voorkomen:		

Leerling	komt	expliciet	met	een	hulpvraag,	eventueel	na	doorverwijzing	van	een	docent	of	
andere	medewerker	binnen	school,	bij	de	mentor.	
	
Een	mentor	signaleert	een	probleem,	eventueel	na	doorverwijzing	van	een	docent	of	andere	
medewerker	binnen	school,	en	stelt	hierbij	een	hulpvraag	op.	

	
2. De	mentor	onderzoekt	de	hulpvraag	en	bekijkt	of	hij/zij	de	juiste	ondersteuning	kan	

bieden.	Indien	de	hulpvraag	door	de	mentor	kan	worden	ondersteund,	zal	de	mentor	een	
handelingsplan	(zie	bijlage)	of	een	ontwikkelingsperspectiefplan	(zie	bijlage)	schrijven.	
Indien	het	ondersteuning	op	het	gebied	van	dyslexie	of	faalangst	betreft,	kan	de	mentor	
de	leerling	direct	doorverwijzen	naar	de	remedial	teacher.	

	
3. Als	de	ondersteuningsbehoefte	de	mentortaken	overstijgt,	vraagt	de	mentor	advies	aan	

de	afdelingsleider.	Afhankelijk	van	de	hulpvraag	kan	de	ondersteuning	door	de	
afdelingsleider	worden	geboden	of	kunnen	de	mentor	en	de	afdelingsleider	de	
zorgcoördinator	om	advies	vragen.	De	afdelingsleider	kan	ook	besluiten	dat	de	leerling	
met	de	hulpvraag	door	moet	worden	verwezen	naar	de	zorgcoördinator.		
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4. De	zorgcoördinator	zal,	in	overleg	in	het	intern	zorgoverleg	(IZO)	en	zorgadviesteam	
(ZAT),	besluiten	door	welke	zorgfunctionaris	de	leerling	met	de	hulpvraag	ondersteund	
kan	worden.	

	
5. De	zorgcoördinator	koppelt	aan	de	mentor	en	de	afdelingsleider	terug	welke	

zorgfunctionaris	de	ondersteuning	van	de	leerling	met	de	hulpvraag	op	zich	neemt.	Er	
wordt	een	ontwikkelingsperspectiefplan	opgesteld	door	mentor,	begeleider	passend	
onderwijs	of	zorgcoördinator.	

	
6. Handelingsadviezen	die	voortkomen	uit	de	betreffende	ondersteuning	wordt	door	de	

betreffende	zorgfunctionaris	of	de	zorgcoördinator	teruggekoppeld	aan	de	mentor.	De	
mentor	koppelt	dit	op	zijn	beurt	weer	terug	naar	de	vakdocenten.	

	
7. De	mentor	of	de	zorgcoördinator	controleert	de	interventie	door	tussentijds	overleg	met	

respectievelijk	de	leerling	en	de	betreffende	zorgfunctionaris.	
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 	
	
	
	
	
	
	
	
Figuur	2:	Handelingsgericht	werken	
	
4.2.2 Leerlingenzorg	

	
Zodra	een	hulpvraag	wordt	gesteld	door	een	leerling	of	een	medewerker	een	hulpvraag	
signaleert,	begint	het	handelingsgericht	werken.		
	
Afhankelijk	van	of	de	hulpvraag	zich	in	de	eerste,	tweede	of	derde	lijn	bevindt,	is	mentor	
en/of	afdelingsleider	en/of	zorgcoördinator	betrokken	en	voert	een	van	hen	de	regie.		
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3e	lijn/
spec.		zorg	
JBRA	EXTERN

ZOCO		OKA		JA		SV		LP

2e	lijn/extra	zorg	
RT		BPO	OKA
M		AL		ZOCO

1e	lijn/basiszorg
D	M	AL	RT	VP		DC

	
Zowel	leerling	als	ouders	worden	actief	betrokken	wanneer	er	een	hulpvraag	is	en/of	voor	
het	bepalen	van	extra	ondersteuning.	
	
Via	de	mail	of	in	persoon	worden	te	nemen	acties	afgestemd.	In	het	leerlingvolgsysteem		
noteren	betrokkenen	de	afspraken,	de	ondernomen	acties	en	het	resultaat.		
	
4.3 Eerstelijnszorg:	basiszorg	

 
 
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Figuur	3:	Zorgstructuur,	eerstelijns	zorg/basiszorg	
	
Overlegmoment	
Individuele	gesprekken	tussen	mentor	en	leerling,	driehoeksgesprekken	(leerling,	ouders	en	
mentor),	rapportvergaderingen.	
	 																									
Regie	
Mentor	
	
Proces	
Docenten	(D)	hebben	vooral	een	uitvoerende	taak	door	het	uitvoeren	van		
handelingsadviezen	ter	ondersteuning	van	bepaalde	leerlingen.	Daarnaast	hebben	docenten,	
net	als	andere	medewerkers	van	school	een	signalerende	taak.		
	
Binnen	de	eerste	lijn	is	de	mentor	(M)	het	eerste	aanspreekpunt	voor	leerlingen,	ouders	en	
andere	medewerkers	van	school.	De	mentor	kan	zelf	aan	de	slag	gaan	met	een	hulpvraag.	Zo	
kan	de	mentor	bijvoorbeeld	zelf	een	leerling	ondersteunen	op	het	gebied	van	plannen,	
motivatie	of	een	bepaald	vak.	De	mentor	stelt	zelf	een	handelingsplan	of	een	
ontwikkelingsperspectiefplan	(OPP)	op.	Indien	het	ondersteuning	op	het	gebied	van	dyslexie	



Schoolondersteuningsplan Hervormd Lyceum Zuid 2015-2016 
 

11 
 

3e	lijn/
spec.		zorg	
JBRA	EXTERN

ZOCO		OKA		JA		SV		LP

2e	lijn/extra	zorg	
RT		BPO	OKA
M		AL		ZOCO

1e	lijn/basiszorg
D	M	AL		RT	VP		DC

of	faalangst	betreft,	kan	de	mentor	de	leerling	direct	doorverwijzen	naar	de	remedial	
teacher.	
	
Indien	een	hulpvraag	niet	ondersteund	kan	worden	in	de	eerste	lijn,	kan	de	mentor	dit	
voorleggen	aan	de	afdelingsleider	(AL).	De	afdelingsleider	kan	de	hulpvraag	nu	overnemen	
of	opschalen	naar	de	tweedelijns	zorg.	
	
Een	leerling	kan	binnen	de	eerste	lijn	ook	terecht	bij	een	decaan	(DC)	voor	hulpvragen	
gerelateerd	aan	profiel-	en	studiekeuze	en	bij	een	vertrouwenspersoon	(VP)	voor	
hulpvragen	gerelateerd	aan	(sexuele)	intimidatie.	
	
Betrokken	zorgfunctionarissen	
Docent,	mentor,	afdelingsleider,	remedial	teacher,	vertrouwenspersoon	en	decaan.	
	
4.4								Tweedelijnszorg:	extra	zorgaanbod	
 
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Figuur	4:	Zorgstructuur,	tweedelijns	zorg/extra	zorg	
	
Overlegmoment	
Intern	zorgoverleg	(IZO)	
	 																									
Regie	
Zorgcoördinator	(ZC)	
	
Proces	
Een	leerling	wordt	aangemeld	bij	de	zorgcoördinator	(ZC)	door	de	afdelingsleider	(AL)	of,	na	
overleg	met	de	afdelingsleider,	door	de	mentor	(M)	van	de	leerling.	Er	moet	een	duidelijke	
hulpvraag	zijn;	er	moet	duidelijk	zijn	met	welk	doel	een	leerling	ondersteund	moet	worden.	
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3e	lijn/
spec.		zorg	
JBRA	EXTERN

ZOCO		OKA		JA		SV		LP

2e	lijn/extra	zorg	
RT		BPO	OKA
M		AL		ZOCO

1e	lijn/basiszorg
M	D	AL	RT	VP		DC

	
Als	een	leerling	met	een	hulpvraag	in	de	tweede	lijn	terecht	komt,	is	er	meestal	een	behoefte	
aan	extra	ondersteuning	door	de	ouder-	en	kindadviseur	(OKA),	de	begeleider	passend	
onderwijs	(BPO)	of	de	remedial	teacher	(RT).	De	ouder-	kindadviseur	richt	zich	op	
hulpvragen	gerelateerd	aan	de	thuissituatie,	de	begeleidend	passend	onderwijs	richt	zich	op	
hulpvragen	gerelateerd	aan	planning,	organisatie	en	motivatie	en	de	remedial	teacher	richt	
zich	op	hulpvragen	gerelateerd	aan	dyslexie	en	faalangst.	
	
De	zorgcoördinator	organiseert	de	doorverwijzing,	onderhoudt	het	contact	met	de	
betreffende	zorgfunctionaris	en	koppelt	voortgang	en	eventuele	handelingsadviezen	terug	
aan	mentor	en	afdelingsleider.	
	
Betrokken	zorgfunctionarissen	
Mentor,	afdelingsleider,	zorgcoördinator,	remedial	teacher,	begeleider	passend	onderwijs,	
ouder-	en	kindadviseur	
	
4.4.1		 Doorgeleiding	naar	tweede	lijn		
	
Zodra	een	hulpvraag	wordt	opgeschaald	naar	de	zorgcoördinator	en	een	leerling	met	een	
bepaalde	hulpvraag	is	besproken	in	het	intern	zorgoverleg	(IZO)	kan	de	zorgcoördinator	de	
doorverwijzing	binnen	de	tweede	lijn	realiseren.	De	zorgcoördinator	zal	ouders	en	leerling	
hierbij	uitnodigen	om	mogelijke	begeleiding	te	bespreken	en	de	inhoud	van	de	begeleiding	
toe	te	lichten.	Bij	doorverwijzing	naar	de	begeleider	passend	onderwijs	zal	een	
ontwikkelingsperspectiefplan	(OPP)	worden	opgesteld.		
	
4.5						Derdelijnszorg:		Specialistische	zorg	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Figuur	5:	Zorgstructuur,	derdelijns	zorg/specialistische	zorg	
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Overlegmoment	
ZAT	(Zorgadviesteam)	
	 																									
Regie	
Zorgcoördinator	(ZC)	
	
Als	een	leerling	met	een	hulpvraag	niet	ondersteund	kan	worden	in	de	eerste	of	tweede	lijn,	
wordt	de	hulpvraag	opgeschaald	naar	de	derde	lijn.		
	
De	zorgcoordinator	kan	een	leerling	met	een	bepaalde	hulpvraag	doorverwijzen	naar	de	
OKA,	de	Jeugdarts,	de	Schoolverpleegkundige	of	naar	Leerplicht.	Als	een	hulpvraag	in	de	
derde	lijn	terecht	komt,	kan	er	ook	behoefte	zijn	aan	een	(externe)	doorverwijzing	naar	
bijvoorbeeld	externe	specialistische	hulpverlening.	De	jeugdarts,	De	schoolverpleegkundige	
en	de	ouder-	en	kindadviseur	kunnen	deze	doorverwijzing	realiseren.	Er	kan	ook	behoefte	
zijn	aan	doorverwijzing	naar	bovenschoolse	verzieningen	(zie	4.4.3.	Bovenschoolse	
voorzieningen)	of	naar	speciaal	onderwijs.	De	zorgcoördinator	kan	deze	overplaatsingen	
realiseren.		
	
Complexe	hulpvragen	in	de	derde	lijn	worden	besproken	in	het	zorgadviesteam	(ZAT),	
waarbij	de	afdelingsleiders	aanwezig	zijn,	de	ouder-	en	kindadviseur,	de	jeugdarts,	de	
leerplichtambtenaar	en	de	zorgcoördinator.	Afhankelijk	van	de	hulpvragen	van	leerlingen	
die	besproken	worden,	sluit	andere	externe	hulpverlening	aan,	zoals	de	jeugdbescherming	of	
een	gezinsvoogd.	De	zorgcoördinator	organiseert	het	ZAT	en	zit	het	ZAT	voor.	Het	doel	van	
het	ZAT	is	het	komen	tot	constructieve	plannen	voor	het	ondersteunen	van	de	leerlingen	
met	hulpvragen.	Bij	deze	plannen	zijn	meestal	meerdere	zorgfunctionarissen	betrokken.	
	
De	zorgfunctionarissen	in	de	derde	lijn,	en	eventuele	externe	zorgfunctionarissen,	
onderhouden	nauw	contact	met	de	zorgcoördinator	over	de	acties	die	worden	ondernomen.	
	
Betrokken	zorgfunctionarissen	
Zorgcoördinator,	ouder-	en	kindadviseur,	jeugdarts,	schoolverpleegkundige,	
leerplichtambtenaar	en	externe	hulpverlening.		
	
4.5.1		 Doorgeleiding	naar	derde	lijn		
	
Zodra	een	hulpvraag	niet	kan	worden	ondersteund	in	de	eerste	of	de	tweede	lijn,	kan	de	
hulpvraag	door	de	afdelingsleider	worden	opgeschaald	naar	de	derde	lijn.	De	
zorgcoördinator	kan	een	casus	van	een	leerling	voorleggen	aan	of	de	leerling	doorverwezen	
naar	de	OKA,	schoolarts,	schoolverpleegkundige	of	leerplicht.	Voor	bespreking	in	het	ZAT	
en/of	doorverwijzing	zal	toestemming	worden	gevraagd	van	ouders	en	leerling.	Afhankelijk	
van	de	aard	van	de	hulpvraag	zal	een	ontwikkelingsperspectiefplan	(OPP)	worden	opgesteld.	

	
4.6		 Ketenzorg	en	afstemming;		zorgadviesteam		
	
Het	ZAT	vindt	een	keer	in	de	8	weken	plaats	en	heeft	een	duur	van	twee	uur	(een	half	uur	
per	afdeling).	Aanwezig	bij	het	ZAT	zijn:	zorgcoördinator,	leerplichtambtenaar,	ouder-	en	
kindadviseur,	jeugdarts	en	afdelingsleiders.	De	zorgcoördinator	organiseert	en	coördineert	
het	ZAT,	stelt	de	hulpvragen,	licht	eventueel	de	casus	toe	en	maakt	notulen.		
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Voor	het	ZAT	is	altijd	toestemming	nodig	van	ouders	en	de	leerling.	Indien	een	leerling	
ouder	is	dan	16	jaar,	is	toestemming	van	de	leerling	voldoende.	Een	leerling	wordt	niet	
besproken	als	er	geen	toestemming	is.	
	
Voorafgaand	aan	het	ZAT	stuurt	de	zorgcoördinator	bijgewerkte	notulen	door	aan	de	
betrokkenen.	Tevens	staan	bij	deze	notulen	relevante	hulpvragen	vermeld	die	besproken	
moeten	worden.	Bij	de	hulpvragen	staat	eventueel	ook	aan	welke	betrokkene	de	hulpvraag	
gericht	is.	
	
Tijdens	het	ZAT	worden	de	hulpvragen	die	van	tevoren	zijn	opgesteld,	besproken.	Hierbij	
leveren	de	betrokkenen	input,	afhankelijk	of	de	hulpvraag	aan	hen	gericht	is	of	niet.		
	
Aan	de	hand	van	dat	wat	besproken	wordt,	worden	er	nieuwe	actiepunten	opgesteld	met	de	
naam	van	de	betrokkene	van	wie	actie	gewenst	is.	Deze	notulen	met	actielijst	wordt	kort	na	
het	ZAT	verspreid.	
	
De	zorgcoördinator	controleert	tussentijd	de	voortgang	van	de	acties	en	inventariseert	de	
resultaten	daarvan.	Indien	tussentijdse	actie	gewenst	is,	zal	de	zorgcoördinator	dit	
organiseren.	
	
4.7		 Bovenschoolse	voorzieningen		
	
STOP	
Sommige	leerlingen	kunnen	door	leer-	of	gedragsproblemen	niet	langer	in	een	gewone	klas	
functioneren,	en	dreigen	uit	te	vallen.	Voor	deze	leerlingen	biedt	STOP	(School	Time-Out	
Project)	opvang	in	kleine	klassen	met	veel	extra	begeleiding.	Daarbij	ligt	de	nadruk	niet	
alleen	op	onderwijs,	maar	ook	op	jeugdzorg	(verzorgd	door	Altra).	Gedurende	een	periode	
van	maximaal	drie	maanden	bieden	de	school	en	de	begeleider	van	Altra	ondersteuning	om	
het	gedrag	van	de	leerling	te	verbeteren.	Daarnaast	wordt	in	kaart	gebracht	of	de	leerling	
extra	hulp	nodig	heeft.	
	
Tijdens	het	verblijf	in	de	STOP-klas	blijft	de	leerling	onder	verantwoordelijkheid	vallen	van	
de	mentor	en	leerlingbegeleider	van	het	HLZ.	Het	HLZ	zorgt	ervoor	dat	de	leerling	geen	
leerachterstand	oploopt.	In	principe	keert	de	leerling	na	de	periode	in	de	STOP-klas	terug	
naar	zijn	of	haar	oude	klas,	of	naar	een	andere	klas	op	dezelfde	school.	Is	dat	echt	geen	
haalbare	optie,	dan	wordt	onder	verantwoordelijkheid	van	de	verwijzende	school	naar	een	
passend	alternatief	gezocht.	In	zulke	gevallen	dient	in	een	vroeg	stadium	contact	te	worden	
opgenomen	met	het	Onderwijsschakelloket.	
	
School2Care	
Bij	School2Care	maken	Amsterdamse	jongeren	die	thuis	en	op	school	veel	problemen	
hebben	een	nieuwe	start.	Iedere	leerling	wordt	gekoppeld	aan	een	coach.	Deze	coach	helpt	
hen	de	draad	weer	op	te	pakken	en	hun	schoolloopbaan	te	vervolgen	en	heeft	veelvuldig	
contact	met	ouders	en	betrokken	hulpverlening.	
	
De	leerlingen	volgen	lessen	in	een	kleine	klas	en	na	de	lessen	volgt	er	een	
middagprogramma.	Bij	School2Care	krijgen	de	leerlingen	gedurende	de	eerste	drie	maanden	
lessen	en	begeleiding	van	08.00	uur	in	de	ochtend	tot	20.00	uur	in	de	avond.	Ze	volgen	dan	
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3e	lijn/
spec.		zorg	
JBRA	EXTERN

ZOCO		OKA		JA		SV		LP

2e	lijn/extra	zorg	
RT		BPO	OKA
M		AL		ZOCO

1e	lijn/basiszorg
D	M	AL	RT	VP		DC

lessen	die	zoveel	mogelijk	aansluiten	bij	het	programma	op	het	HLZ.	
Buiten	het	lesprogramma	om,	sporten,	koken	en	eten	de	leerlingen	samen.	Er	zijn	workshops	
en	andere	activiteiten.	Als	de	doelen	zijn	behaald,	worden	de	leerlingen	stap	voor	stap	
begeleid	naar	nuttige	vrijetijdsbesteding.	
	
Transferium	
In	het	Transferium	krijgen	leerlingen	van	twaalf	tot	zestien	jaar	oud	in	een	groep	van	
maximaal	veertien	leerlingen	dagelijks	onderwijs.	De	leerlingen	volgen	lessen	die	aansluiten	
bij	de	opleiding	die	ze	volgden	in	het	regulieren	onderwijs.	Daarnaast	krijgen	de	leerlingen	
veel	persoonlijke	begeleiding.	Het	Transferium	is	een	uitzoektraject,	waarbij	gekeken	wordt	
naar	de	mogelijkheden	van	de	leerlingen.	Niet	alleen	de	leerlingen,	maar	ook	de	ouders	
kunnen	tijdens	een	Transferiumperiode	hulp	krijgen	van	Altra;	bijvoorbeeld	door	het	bieden	
van	opvoedingsondersteuning.	Als	er	meer	hulp	nodig	is,	wordt	er	gezorgd	voor	de	juiste	
doorverwijzing.	
	
Na	de	Transferiumperiode	volgt	een	advies	met	betrekking	tot	het	vervolgonderwijs.	
Sommige	leerlingen	kunnen	terug	naar	het	reguliere	onderwijs	of	stromen	door	naar	het	
ROC.	Andere	leerlingen	worden	doorverwezen	naar	het	voorgezet	speciaal	onderwijs.	
	
4.8 								Uitstroom	/	doorstroom	

	
Bij	uitstroom	wordt	Kernprocedure	2	(zie	bijlage)	nagevolgd.	
	
Hoofdstuk	5:				Betrokken	functionarissen	
	
5.1.		 Zorgfunctionarissen:	overzicht	
	
	
	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 6: Zorgstructuur 
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Eerstelijnszorg/basiszorg	
Docent	(D)	
Mentor	(M)	
Afdelingsleider	(AL)	
Remedial	teacher	(RT)	
Vertrouwenspersoon	(VP)	
Decaan	(DC)	
	
Tweedelijnszorg/extra	zorg	
Mentor	(M)	
Afdelingsleider	(AL)	
Zorgcoördinator	(ZOCO)	
Remedial	teacher	(RT)	
Begeleider	passend	onderwijs	(BPO)	
Ouder-	en	kindadviseur	(OKA)	
	
Derdelijnszorg/specialistische	zorg	
Zorgcoördinator	(ZOCO)	
Ouder	Kind	Adviseur	(OKA)	
Jeugdarts	(JA)	
Schoolverpleegkundige	(SV)	
Leerplicht	(LP)	
Externe	hulpverlening/Bovenschoolse	voorzieningen/Speciaal	Onderwijs	(EXTERN)	
	
5.2 	 Zorgfunctionarissen:	taken			
	
Docent	
Docenten	hebben	een	signalerende	rol.	Docenten	delen	eventuele	zorgwekkende	
signalementen	met	de	mentor	van	de	leerling.	Docenten	voeren,	op	advies	van	mentor,	
afdelingsleider	of	andere	zorgfunctionarissen,	bepaalde	handelingsadviezen	uit.	
	
Vertrouwenspersoon		
De	vertrouwenspersoon	is	er	voor	leerlingen	die	een	hulpvraag	hebben	rondom	(seksuele)	
intimidatie.	Leerlingen	kunnen	met	dergelijke	hulpvragen	direct	bij	de	vertrouwenspersoon	
terecht,	zonder	doorverwijzing.	
	
Decaan	
De	decaan	is	er	voor	leerlingen	met	hulpvragen	die	gericht	zijn	op	profiel-	en	studiekeuze.	
Leerlingen	kunnen	zonder	doorverwijzing	bij	de	decaan	terecht.		
	
Mentor	
De	mentor	is	het	eerste	aanspreekpunt	voor	en	over	leerlingen.	De	mentor	voert	de	regie	in	
de	eerste	lijnszorg	(basiszorg).	Afhankelijk	van	de	hulpvraag	kan	de	mentor	zelf	de	
ondersteuning	van	een	leerling	op	zich	nemen	of	kan	de	mentor	de	hulpvraag	en	de	
ondersteuning	opschalen.		
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Remedial	teacher		
De	remedial	teacher	begeleidt	leerlingen	met	leerproblemen	en	faalangst,	geeft	
handelingsadviezen	aan	docenten	en	mentoren	of	kan	een	leerling	doorverwijzen	naar	de	
zorgcoördinator.	De	remedial	teacher	draagt	tevens	zorg	voor	ondersteuning	in	de	klas	ter	
ondersteuning	van	dyslexie	en	faalangst.	
	
Afdelingsleider		
Hulpvragen	en/of	ondersteuning	die	buiten	de	taken	van	de	mentor	vallen,	kunnen	
besproken	worden	met	de	afdelingsleider.	De	afdelingsleider	kan	de	hulpvraag	en/of	
ondersteuning	op	zich	nemen	of	opschalen	naar	de	zorgcoördinator.	De	afdelingsleider	is	
verantwoordelijk	voor	de	LAS-melding	(zie	leerplichtambtenaar)	en	de	MAZL-melding	(zie	
jeugdarts)	
	
Leerplichtambtenaar	
De	leerplichtambtenaar	houdt	toezicht	op	de	naleving	van	de		leerplichtwet.	De	
leerplichtambtenaar	behandelt	het	ongeoorloofd	verzuim	en	de	(dreigende)	uitval	
van		leerplichtige	leerlingen.	Wanneer	een	leerling	op	het	HLZ	meer	dan	zestien	uur	binnen	
vier	weken	verzuimt,	zal	de	afdelingsleider	een	zogenaamde	LAS-melding	doen	bij	de	
leerplichtambtenaar.	
	
Zorgcoördinator		
De	zorgcoördinator	bevindt	zich	met	name	in	de	tweede	en	derde	lijn	van	de	zorg.	De	
Zorgcoördinator	heeft	een	centrale	rol	in	deze	lijnen	van	de	zorg;	de	zorgcoördinator	is	
namens	school	het	aanspreekpunt,	de	contactpersoon	en	behoudt	de	regie	bij	de	meeste	
hulpvragen	in	de	tweede	en	derde	lijn.	De	zorgcoördinator	draagt	zorg	voor	de	
doorverwijzingen	en	geeft	daarnaast	advies	aan	mentoren	en	afdelingsleiders.		
	
Schoolverpleegkundige		
Alle	leerlingen	uit	de	tweede	en	vierde	klas	van	het	HLZ	nemen	deel	aan	‘’Jij	en	Je	
Gezondheid’’	van	de	GGD.		De	schoolverpleegkundige	kan	op	basis	van	de	ingevulde	
vragenlijst	in	gesprek	met	een	leerling.	In	overleg	met	de	zorgcoördinator	kan	de	
schoolverpleegkundige	eventuele	extra	ondersteuning	zelf	op	zich	nemen,	in	overleg	met	de	
zorgcoördinator	binnen	school	extra	ondersteuning	realiseren	of	doorverwijzen	buiten	
school.	
	
Jeugdarts		
Bij	verzuim	gerelateerd	aan	ziekte,	wordt	de	jeugdarts	betrokken.	Wanneer	een	leerling	op	
het	HLZ	meer	dan	twintig	uur	binnen	acht	weken	verzuimt	wegens	ziekte,	zal	de	
afdelingsleider,	via	de	zorgcoördinator,	een	zogenaamde	MAZL-melding	doen	bij	de	
jeugdarts.	De	jeugdarts	roept	de	leerling	samen	met	ouders	op	voor	een	gesprek.	De	
jeugdarts	zal	een	advies	uitbrengen	aan	de	zorgcoördinator	met	betrekking	tot	de	
belastbaarheid	van	de	leerling.	De	jeugdarts	is	ook	bevoegd	extern	door	te	verwijzen.	
	
Ouder-	en	kindadviseur	(OKA)		
De	ouder-	en	kindadviseur	helpt	bij	opvoed-	en	opgroeivragen	van	leerlingen	en	ouders.	De	
ouder-	en	kindadviseur	kan	begeleiding	van	leerlingen	op	zich	nemen,	gesprekken	voeren	
met	ouders	en	leerlingen	en	advies	geven	aan	de	mentor,	de	afdelingsleider	of	bijvoorbeeld	
de	zorgcoördinator.	De	ouder-	en	kindadviseur	heeft	de	bevoegdheid	extern	door	te	
verwijzen.	
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Begeleider	passend	onderwijs	(BPO)		
De	begeleider	passend	onderwijs	begeleidt	op	het	HLZ	leerlingen	die	extra	ondersteuning	
nodig	hebben	op	het	gebied	van	plannen,	organisatie	en	motivatie.	De	begeleider	passend	
onderwijs	geeft	daarnaast	handelingsadviezen	aan	mentor,	afdelingsleider	en	de	
zorgcoördinator.		
	
JBRA/Veilig	Thuis	
De	jeugdbescherming	(JBRA)	voert	intensief	gezinsgericht	casemanagement	uit	in	gezinnen,	
zoals	een	ondertoezichtstelling,	voogdij	of	jeugdreclassering.	Binnen	school	kan	de	
aanmelding	geleiden	via	de	ouder-	en	kindadviseur.	Veilig	Thuis	is	het	advies-	en	meldpunt	
huiselijk	geweld	en	kindermishandeling.	Dit	is	een	organisatie	waar	slachtoffers,	daders	en	
omstanders	terecht	kunnen	voor	deskundige	hulp	en	advies.	De	meldcode	(zie	bijlage)	
beschrijft	de	stappen	die	genomen	moeten	worden	bij	huiselijk	geweld	en	
kindermishandeling.		
	
Extern	
De	zorgcoördinator	kan	leerlingen	een	overplaatsing	naar	bovenschoolse	voorzieningen	(zie	
4.4.3.	Bovenschoolse	voorzieningen)	of	bijvoorbeeld	speciaal	onderwijs	realiseren.	Een	
leerling	kan	door	de	schoolarts,	de	schoolverpleegkundige	en	de	ouder-	kindadviseur	
worden	doorverwezen	naar	specialistische	hulpverlening	buiten	school.		
	
Hoofdstuk	6:		Protocollen	
	

a. Bijlage:	Aanmeldformulier	
b. Bijlage:	Handelingsplan	
c. Bijlage:	Ontwikkelingsperspectiefplan	
d. Bijlage:	Verzuimbeleid	
e. Bijlage:	Dyslexieprotocol	
f. Bijlage:	Medisch	protocol	
g. Bijlage:	Protocol	kindermishandeling	(los	PDF-bestand)	
h. Bijlage:	Kernprocedure	1	(los	PDF-bestand)	
i. Bijlage:	Kernprocedure	2	(los	PDF-bestand)	
j. Sanctiebeleid	

	
Onaanvaardbare	gedragingen	en	mogelijke	sancties	
-	Je	dient	met	een	ieder	correct	en	respectvol	om	te	gaan.	Wangedrag,	waartoe	pesten	
behoort,	kan	leiden	tot	definitieve	verwijdering.	
-	Je	zorgt	ervoor	dat	niemand	aanstoot	aan	je	kan	nemen	door	je	gedrag,	je	taalgebruik	of	je	
kleding.	
-	De	school	stelt	zich	op	het	gebied	van	kledingvoorschriften	op	conform	
het	advies	van	de	Commissie	Gelijke	Behandeling.	
-	Bij	schorsing	worden	altijd	de	onderwijsinspectie	en	de	leerplichtambtenaar	ingelicht.	
-	Op	school	is	het	gebruik	en	het	in	bezit	hebben	of	het	verhandelen	van	drugs	verboden.	Dit	
leidt	tot	schorsing	en	verwijdering	van	school.	We	doen	aangifte	bij	de	politie	en	melding	bij	
de	leerplichtambtenaar	en	de	onderwijsinspectie.	
-	Eerste,	tweede	en	derdeklassers	roken	niet.	Dit	geldt	ook	voor	zittenblijvers	in	de	derde,	
ongeacht	hun	leeftijd.	
-	Gebruik	van	alcohol	is	niet	toegestaan.	
-	Diefstal	leidt	tot	schorsing	en	verwijdering.	Er	wordt	altijd	aangifte	gedaan	bij	de	politie.	
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-	Gevonden	voorwerpen.	Wie	iets	vindt,	dat	niet	van	hem	is,	brengt	dit	onmiddellijk	bij	een	
lid	van	de	schoolleiding	of	bij	de	conciërge.	Als	dit	terugbrengen	niet	onmiddellijk	gebeurt,	
beschouwt	de	directie	dit	als	ongeoorloofde	toe-eigening	en	geldt	een	omgekeerde	
bewijslast.	
-	In	geval	van	een	vermoeden	van	een	strafbaar	feit	wordt	altijd	de	politie	gewaarschuwd.	
Indien	deze	besluit	in	eerste	instantie	op	school	informatie	in	te	winnen,	wordt	
desbetreffende	leerling	erop	gewezen	dat	hij	niet	tot	antwoorden	aan	de	politie	verplicht	is.	
-	Je	mag	geen	vuurwerk	in	je	bezit	hebben	en/of	afsteken.	Je	kunt	hiervoor	geschorst	
worden.	Er	volgt	altijd	een	melding	aan	de	politie.	
-	Intimideren,	discrimineren,	en	het	plegen	van	handtastelijkheden	zijn	verboden	en	leiden	
tot	passende	sancties.	
	
Verwijdering	uit	de	les	
Wanneer	je	uit	de	les	gestuurd	wordt,	ga	je	naar	Lokaal	NUL	of	de	conciërge.	Je	krijgt	een	
uitstuurbriefje	en	moet	een	taak	verrichten.	Je	meldt	je	na	afloop	van	het	desbetreffende	
lesuur	bij	je	docent.	Word	je	uit	een	les	verwijderd,	dan	neemt	de	betreffende	docent	contact	
op	met	je	ouders.	Veelvuldige	verwijdering	uit	de	les	kan	leiden	tot	een	verwijdering	van	
school.	In	Magister	wordt	bijgehouden	hoe	vaak	je	uit	
de	les	bent	verwijderd.	
	
Aanbrengen	van	schade	
Wanneer	je	schade	aanbrengt	aan	gebouw,	leslokalen,	leermiddelen,	meubilair	en	dergelijke,	
worden	de	kosten	door	je	ouders(s)/verzorger(s)	dan	wel	of	door	jezelf	betaald.	Zolang	de	
gemaakte	kosten	niet	zijn	vergoed,kan	je	de	toegang	tot	de	lessen	door	de	rector	worden	
ontzegd.	Wij	gaan	ervan	uit	dat	iedere	ouder/verzorger	een	aansprakelijkheidsverzekering	
heeft	afgesloten.	De	school	aanvaardt	geen	aansprakelijkheid	voor	diefstal	van	of	schade	aan	
eigendommen	van	leerlingen.	
	
Fraude	
Volgens	het	examenbesluit	kan	de	school	in	geval	van	fraude	vier	
maatregelen	treffen:	
a.	het	opleggen	van	een	hernieuwd	examen;	
b.	het	toekennen	van	het	cijfer	1;	
c.	het	ongeldig	verklaren	van	het	werk;	
d.	ontzegging	van	deelname	of	van	verdere	deelname,	wat	neerkomt	
op	uitsluiting.	
Bij	werk	dat	niet	binnen	het	examenprogramma	staat	omschreven	kan	de	
school	de	volgende	maatregelen	treffen:	
a.	het	opleggen	van	een	nieuw	werk/nieuwe	opdracht;	
b.	het	toekennen	van	het	cijfer	1;	
c.	het	ongeldig	verklaren	van	het	werk.	
N.B.	1	
Ook	bij	het	maken	van	opdrachten	en	werkstukken	moet	de	leerling	zeer	precies	de	
voorschriften	van	de	bronvermelding	volgen	ter	vermijding	van	ongewenste	gevolgen.	
Misverstanden	bij	de	bronvermelding	kunnen	worden	beschouwd	als	fraude.	
N.B.	2	
Het	gebruik	van	mobiele	communicatie-apparatuur	tijdens	de	sessie	van	een	toets	kan	
worden	opgevat	als	fraude	met	alle	gevolgen	als	hierboven	aangeduid.	De	rector	neemt	
hierin	de	beslissing.	
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k. Faalangstbeleid	

	
Een	leerling	van	leerjaar	2	t/m	6	die	vermoedt	faalangstig	te	zijn,	of	van	wie	de	docent	of	
mentor	denkt	dat	deze	faalangstig	is,	kan	zich	laten	testen	door	de	Remedial	Teacher.	
Leerling/docent/mentor	moet	wel	eerst	overleggen	met	de	afdelingsleider.	De	
afdelingsleider	bepaalt	of	de	leerling	inderdaad	een	faalangsttest	gaat	maken	of	dat	een	
andere	actie	vereist	is.		
Na	afname	en	analyse	van	een	faalangsttest	wordt	de	uitslag	besproken.	Naar	aanleiding	van	
een	ongunstige	uitslag	plus	een	gesprek	dat	deze	uitslag	bevestigt	of	versterkt,	zal	de	
leerling:	

a. Het	advies	krijgen	zich		buiten	school	te	laten	testen	om	zo	een	faalangstverklaring	te	
kunnen	krijgen	die	de	leerling	het	permanente	recht	op	extra	tijd	bij	toetsen	oplevert.	
Tips	en	adviezen	over	hoe	om	te	gaan	met	de	faalangst	krijgt	de	leerling	tevens	van	de	
Remedial	Teacher.	

b. Het	advies	krijgen	zich	buiten	school	te	laten	testen	en	tevens	een	
faalangstreductietraining	te	volgen.	Indien	de	externe	test	bevestigt	dat	de	leerling	
faalangst	geeft,	krijgt	de	leerling	een	facaliteitenkaart	die	het	recht	geeft	op	extra	tijd.	
De	leerling	krijgt	alvast	tips	en	adviezen	over	hoe	om	te	gaan	met	de	faalangst	en	
indien	mogelijk	volgt	hij/zij	een	faalangstreductietraining	op	het	HLZ.	

	
l. Loopbaan	Oriëntatie	begeleiding	(LOB/Beroepskeuze)		
	

Vanaf	de	derde	klas	krijgen	de	leerlingen	advies	en	begeleiding	van	de	schooldecanen.		
	
Schoolloopbaanadvies	(SLA)	
In	het	derde	leerjaar	krijgen	de	leerlingen	een	Schoolloopbaanadvies	(SLA).	In	dat	jaar	
moeten	ze	uit	vier	profielen	ook	het	profiel	kiezen	waarmee	ze	het	volgende	cursusjaar	
zullen	starten.	
	
In	de	periode	tussen	de	herfst-	en	voorjaarsvakantie	krijgen	de	derde	klassers	zes	
keuzebegeleidinglessen.	Daarin	wordt	duidelijk	gemaakt	met	welke	factoren	ze	rekening	
moeten	houden	bij	het	kiezen	van	het	profiel	en	maken	ze	kennis	met	beroepenland.	Alle	
beroepen	zijn	in	sectoren	ingedeeld,	zodat	er	alvast	in	grote	lijnen	een	beroepskeuze	kan	
worden	gemaakt	naar	aanleiding	van	een	beroepen	“interesse”-test.	De	bevindingen	worden	
toegevoegd	aan	het	SLA.	
	
Studievoorlichting	
Er	is	een	jaarlijkse	studievoorlichtingsbijeenkomst	voor	de	regio	Amsterdam.	Voorlichters	
van	het	Middelbaar	en	Hoger	Beroepsonderwijs	en	die	van	de	Universiteiten	geven	daar	
informatie	over	hun	opleidingen.	Leerlingen	uit	de	vierde,	vijfde	en	zesde	klas	kunnen	zich	
opgeven	voor	herfstvakantiecursussen	bij	bedrijven	en	voor	open	dagen	van	MBO’s,	HBO’s	
en	universiteiten.	
	
Loopbaanoriëntatie	
Een	vast	programmapunt	in	het	voorlaatste	jaar	van	het	HAVO	en	het	VWO	is	de	
loopbaanoriëntatie	(LOB).	Hierbij	staan	twee	zaken	centraal:		
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het	leren	door	doen	(ervaringsleren)	en	het	leren	via	een	thema	(arbeid).	De	leerlingen	
werken	in	het	kader	van	dit	project	een	week	in	een	bedrijf.	Ze	leren	daardoor	wat	het	
betekent	werknemer	te	zijn	in	een	bedrijf	of	organisatie	waarnaar	–	met	het	oog	op	
toekomstige	studie	of	beroep	–	hun	belangstelling	naar	uitgaat.	Deze	week	blijkt	een	flinke	
impuls	te	geven	aan	de	oriëntatie	op	studierichting	en	beroep.	
	
Beroepenvoorlichtingsavond	
De	school	organiseert	een	beroepenvoorlichtingsavond,	waarbij	onze	leerlingen	van	het	
vierde,	vijfde	en	zesde	leerjaar	kunnen	spreken	met	een	beroepsbeoefenaar	van	hun	keuze	
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Bijlagen	
	
Bijlage:	Handelingsplan	
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Bijlage:	Ontwikkelingsperspectiefplan	
 
Ontwikkelingsperspectief 2015-2016 
Hervormd Lyceum Zuid                                                                                                
Naam leerling      Klas:  Zorgcoördinator:       

Mentor/docent:   Geb datum:  Begeleider 

 

Verwacht 
uitstroom 
niveau 

Verwacht 
Vervolgonderwijs /  
(beschermde) Arbeid / 
Dagbesteding 

Verwachte 
uitstroom 
datum 

Opgesteld op Evaluatie / 
bijstelling op 

     

 

Analyse van bevorderende en belemmerende factoren 

  belemmerend bevorderend Onderwijs- en 
Ondersteunings 
behoeften 

Kind 
factoren 

Cognitief 
functioneren / IQ 

   

 Werkhouding     

Gedrag    

Sociaal Emotioneel 
 

   

Gezondheid    

School 
factoren 

Didactische 
Leeropbrengst  

   

 Onderwijssysteem 
Materiaal, instructie 

   

 Mogelijkheden 
leeromgeving 

   

Externe 
factoren 

Thuissituatie 
Ouderbetrokkenheid 

   

 Vrije tijd    
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Reden opstellen OPP  
Zonder langdurige extra 
begeleiding of specifieke 
aanpassingen kan de 
leerling niet deelnemen 
aan het onderwijs, mbt:  
 

Didactisch:  

Gedrag / motivatie / Sociaal emotioneel:  

Fysiek: 

 

Wat willen we concreet bereiken? (didactisch / werkhouding / gedrag / sociaal-emotioneel / sociaal 
/  gezondheid) 

Doelen komende 
periode: van …tot… 

Aanpak: (Klas / School / 
Leerling / Ouders / 
Extern) 

Hoe Wie Wat Wanneer Evaluatie op 

Doel 1:    

Evaluatie Doel 1 dd ..-..-…. : 
 
Nieuwe afspraken: 
 

Evaluatie Doel 1 dd ..-..-…. : 
 
Nieuwe afspraken: 
 

Doel 2:     

Evaluatie Doel 2 dd ..-..-…. : 
 
Nieuwe afspraken: 
 

Evaluatie Doel 2 dd ..-..-…. : 
 
Nieuwe afspraken: 
 

Doel 3:     

Evaluatie Doel 1 dd ..-..-…. : 
 
Nieuwe afspraken: 
 

Evaluatie Doel 1 dd ..-..-…. : 
 
Nieuwe afspraken: 
 

Evaluatie Algemeen dd ..-..-…. : 
 
Nieuwe afspraken: 
 

 

Afwijking 
onderwijsprogramma 

Vak / leerlijn: nvt Materiaal / doelen: Evaluatie op: 

 
Hierbij kan ook verwezen worden naar andere plannen van aanpak / IOP’s 
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Ondertekening 
door de leerling 

Door de wettelijke 
vertegenwoordigers 

Door de school 

Datum: 
Naam: 
 
Handtekening: 
 
 

 
Naam: 
 
Handtekening: 

 
Naam: 
Functie: 
Handtekening: 

 
Toelaatbaarheidsverklaring:  0 nee  

0 ja,   voor  : 
afgegeven op :  
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Bijlage:	Verzuimprotocol	
	
Schoolintern verzuimprotocol HLZ   
___________________________________________________________________________ 
 
Dit schoolintern verzuimprotocol is opgesteld naar het voorbeeld verzuimprotocol voortgezet onderwijs en 
met in achtneming van de leerplichtwet 1969 en Amsterdamse afspraken. 
 
Het verzuimbeleid van het HLZ is erop gericht om het verzuim van leerlingen tot een minimum te beperken. 
Verzuim betekent dat een leerling bij lessen of activiteiten van het lesrooster afwezig is. 
Om verzuim te kunnen constateren is het nodig dat de school op ieder moment van een lesdag weet in 
welke les een leerling zich zou moeten bevinden. 
 
Als we een goede uitvoering willen zien van het verzuimbeleid moet aan een aantal voorwaarden worden 
voldaan: 
Qua systeem: 
De registratie moet goed zijn. 
Het systeem van registreren moet gebruikersvriendelijk zijn. 
Verzuimregistratie geschiedt in Magister. 
 
Qua leerlingen: 
Leerlingen moeten het gevoel hebben dat ze gemist worden en dat ze belangrijke lesstof, en/of uitwerking 
missen, dat ze belangrijke informatie missen of dat ze het aanleren van een vaardigheid gemist hebben.  
 
Van mentoren en docenten wordt verwacht dat ze de leerlingen ook aanspreken op het niet aanwezig zijn 
geweest: “Ik heb je gemist, waar was je?” of  “Je hebt belangrijke uitwerkingen gemist, zorg je ervoor dat 
deze van een medeleerling verkrijgt?” 
 
Onder verzuim verstaan we: lessen die gevolgd moeten worden, worden niet gevolgd. Door 

1. uitsturen van leerlingen 
2. te laat komen 
3. afwezig zijn, geoorloofd  
4. afwezig zijn, ongeoorloofd 

 
Ad1. 
Uitgangspunt: leerlingen uit de les verwijderen is een uitzondering. 
 
Als een docent besluit dat een leerling de les niet meer mag volgen, omdat hij de les ernstig verstoort, dan 
wordt het volgende ingezet: 

- de leerling meldt zich in lokaal NUL 
- de leerling krijgt een uitstuurformulier en vult dit in 
- de leerling krijgt voor de rest van het lesuur passende werkzaamheden opgedragen 
- de leerling gaat met het ingevulde uitstuurformulier aan het eind van het uur naar de docent terug, 

het incident wordt doorgesproken en  
- de docent vult het formulier in, de eventuele strafmaat wordt bepaald en de docent nu geheel 

ingevulde geeft het aan de desbetreffende afdelingsleider 
- de leerling meldt zich aan het einde van zijn/haar lesdag bij de afdelingsleider (eventueel legt deze 

nog een aanvullende maatregel op in het “algemeen schoolbelang”)  
- de mentor stelt zich regelmatig via Magister op de hoogte van het verwijderen van zijn/haar 

mentorleerlingen uit de les. Hij/zij neemt contact op met de ouder(s)/verzorger(s) als de leerling 3x 
en vervolgens 5x uit de les is verwijderd 

- na 5x keer volgt ook contact afdelingsleiding met ouder(s)/verzorger(s). 
 
Leerlingen, die zich na afloop van de les niet met een formulier melden bij de docent, mogen niet worden 
toegelaten tot de volgende les van desbetreffende docent.  
Als leerlingen weigeren de klas te verlaten, moet de docent onmiddellijk een lid van de schoolleiding 
inschakelen. Weigeren de les te verlaten, betekent schorsing. 
 
Ad2. 
Uitgangspunt: iedereen is op tijd in de les. Op tijd betekent binnen vóór de bel gaat (met alle spullen). 
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Als een leerling te laat is: 

- de leerling haalt een te laatbriefje bij de conciërge (dat is tevens registratie in Magister) 
- de leerling gaat z.s.m. de les in en levert het briefje in bij de docent 
- de leerling meldt zich de volgende ochtend vóór 8.00 uur, schrijft zich in bij de balie en is uiterlijk 

08.00 uur in lokaal NUL 
- TL wordt TV, zodat later ook duidelijk is dat leerling te laat was  
- bij veelvuldig te laat: de mentor bespreekt met de leerling hoe dit in de toekomst voorkomen kan 

worden 
 
De mentor heeft met de leerling die veelvuldig te laat is gekomen een gesprek. Doel van het gesprek is het 
aanleren van ander gedrag: op tijd komen! Ouders worden hiervan ook op de hoogte gesteld en nemen 
hun verantwoordelijkheid. Hier is een standaardbrief voor beschikbaar, die de afdelingsleider aan 
ouder(s)/verzorger(s) laat versturen door de secretaresse van de schoolleiding.  
Als er geen verbetering optreedt én bij meer dan 8x te laat in vier weken meldt de afdelingsleider het te laat 
komen via LAS aan de leerplichtambtenaar. Tegelijkertijd stuurt de afdelingsleider de verzuimoverzichten 
(digitaal) naar de leerplichtambtenaar.  
 
Ad3. 
Uitgangspunt: de leerling woont iedere les volgens rooster bij, tenzij VAN TE VOREN duidelijk is dat hij/zij 
afwezig is vanwege: ziekte, bezoek arts en andere zaken die binnen de verlofregels vallen. 
 

1. Ouder(s)/verzorger(s) melden vóór 09.30 uur de afwezigheid van hun zoon/dochter. Dit doen zij 
telefonisch of persoonlijk aan de balie. 

2. Degene die het verzuimbericht krijgt, verwerkt de juiste code (= reden) en de persoon die dit 
verzuim heeft gemeld in Magister onder de naam van de leerling. De docenten kunnen zien welke 
van hun leerlingen afwezig zijn gemeld. 

 
Als een leerling naar de arts, orthodontist etc. moet, wordt van te voren een briefje ingeleverd. Mentoren 
melden leerlingen dat ze van te voren moeten kijken of er toetsen zijn. Een toets missen vanwege een van 
te voren gepland bezoek aan arts, orthodontist etc.: afspraak moet zo mogelijk omgezet worden. 
 
Ad4. 
Uitgangspunt: het ongeoorloofd verzuim wordt teruggedrongen tot een minimum. 
Als een leerling ongeoorloofd afwezig is dan staat er AB. Indien verantwoording niet (tijdig) volgt wordt de 
leerling erop aangesproken door afdelingsleider en komt de gemiste uren dubbel inhalen. 
AB wordt dan AA. Dit wordt door de verzuimmedewerker uitgevoerd als de leerling de gemiste uren heeft 
ingehaald. 
 
In voorkomende gevallen kan individueel met een leerling andere afspraken gemaakt worden. 
 
Procedure registratie en preventie afwezigheid leerlingen. 

• Bij voorkeur aan het begin van elk lesuur registreert de docent de aan- en afwezigheid van de 
leerlingen in Magister in en sluit vervolgens deze melding af. Daarmee zijn de absenties voor de 
verzuimmedewerkers, de verzuimcoördinator, de afdelingsleider en de mentor per lesuur 
inzichtelijk. Ook de leerling en zijn/haar ouder(s)/verzorger(s) hebben middels een persoonlijke 
inlogcode toegang tot deze absentiegegevens. 

 
Leerling is ziek 

1. Er wordt vóór 09.30 uur gebeld, door ouder(s) of verzorger(s). Voor leerlingen die 18 jaar of ouder 
zijn, hebben de ouders aangegeven hoe er om gegaan wordt met afmelding: of de ouder(s) doen 
zelf de melding of de leerling heeft van zijn/haar ouder(s) toestemming gekregen om dit te doen. 
Hiervan is afdelingsleider schriftelijk op de hoogte gesteld. Als er gebeld is, staat er voor die dag 
ZM in het systeem. 

2. Direct nadat de leerling hersteld is, neemt hij/zij een absentieverklaring mee naar school. Op deze 
verklaring staat: de dag(en) dat de leerling absent was, de reden van absentie (ziekte) en de 
datum van herstel en de handtekening van (één van) de ouders. De code ZM (en eventueel AB op 
de vervolgdagen) wordt dan in het systeem omgezet in ZB. 
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3. Als de leerling tijdens de schooldag ziek wordt, meldt hij/zij zich bij de afdelingsleider ziek. Deze 
laat de leerling via de verzuimcoördinator naar huis gaan. De verzuimcoördinator zet op het uur 
van de ziekmelding een ZM in het systeem.  
De leerling wordt gevraagd of hij/zij een toets heeft, zo ja dan moet de leerling contact zoeken met 
de betreffende docent en een afspraak maken*. De leerling meldt zich vervolgens weer bij de 
verzuimcoördinator en krijgt daar een brief “ziekmelding” mee  voor thuis. Leerlingen die ziek naar 
huis gaan krijgen de opdracht de verzuimcoördinator te (laten) bellen als zij thuis zijn aangekomen 
*) Als de leerling ernstig ziek is, kan dit achterwege blijven. De verzuimcoördinator meldt (per 

mail) bij ernstige ziekte aan docent die een toets zou afnemen, dat leerling ziek naar huis 
is. 

4. Als er bij ziekte niet gebeld is, maar er komt wel een verklaring van absentie: verzuimmedewerker 
bericht ouder(s) telefonisch of per mail dat er ook gebeld had moeten worden.  

5. Verzuimmedewerker constateert in Magister dat leerlingen hun absentieverklaring na ziekte niet 
hebben ingeleverd of dat leerlingen ongeoorloofd absent zijn. Verzuimmedewerker onderneemt 
eerste actie: zie 6! 

6. Er is wel gebeld, maar er is geen absentieverklaring ingeleverd: verzuimmedewerker ziet in 
Magister dat leerling nog een briefje moet inleveren. De verzuimmedewerker bezoekt alle  
(betreffende) klassen dagelijks om:   
- ontbrekende absentieverklaringen na ziekmelding de volgende dag te laten inleveren,  
- leerlingen met ongeoorloofde absenties aanspreken dat zij zich aan het einde van hun lesdag bij 
de afdelingsleider moeten melden; lijst met deze leerlingen per mail doorgeven aan de 
afdelingsleider 
- leerlingen die zich desondanks niet hebben gemeld > afdelingsleider neemt gepaste actie. 

7. Leerling krijgt één schooldag de tijd om briefje in te leveren, nadat hij/zij door de 
verzuimmedewerker is aangesproken. 

8. Blijft de leerling weer in gebreke worden de ouders/verzorgers door de verzuimmedewerker 
gebeld. 

9. Is er de volgende dag nog geen absentieverklaring: verzuimmedewerker licht de afdelingsleider in. 
 
De verzuimmedewerker draagt zorg voor: 

• extra absentiecontrole (aan het begin van het 3e lesuur): de 3e uurs-belronde. Na ca. 10 
minuten in het 3e lesuur wordt het absentiesysteem in Magister gecontroleerd op leerlingen die 
afwezig zijn zonder dat hun afwezigheid gemeld is. Ouders/verzorgers van leerlingen, die zonder 
kennisgeving het eerste en/of tweede uur afwezig zijn, worden door de verzuimmedewerker tussen 
10.15 en 11.00 uur gebeld. De verzuimmedewerker informeert naar de reden van het verzuim en 
registreert dit vervolgens in Magister. Het nabellen van (niet afgemelde) afwezige leerlingen heeft 
een hoge prioriteit. 
Als er mogelijk sprake is van ongeoorloofd verzuim of er is geen contact mogelijk met de 
ouder(s)/verzorger(s), dan meldt de verzuimmedewerker dit per mail aan de betreffende 
afdelingsleider. 

ü De afdelingsleider draagt zorg voor verdere actie: licht de mentor in, uitnodiging ouders 
voor gesprek (evt. door of met mentor), leerplichtambtenaar etc. 

 
 
De “balie” draagt zorg voor: 

• telefonische ziekmeldingen als ZM in het systeem (Magister) zetten.  
• absentieverklaringen van de leerlingen in het systeem (Magister) zetten, controleren van de 

absentieverklaringen. Opvallende briefjes onder de aandacht van betreffende afdelingsleider 
brengen 
Bij het invullen van de absenten in Magister moet grote nauwkeurigheid worden betracht. Ouders 
zijn zeer gealarmeerd indien zij worden gebeld met de mededeling dat hun zoon/dochter niet in de 
les aanwezig is terwijl deze wel gewoon naar school is gegaan. Als achteraf blijkt dat dit op een 
foute registratie onzerzijds berust is dat heel pijnlijk. Hierbij is het ook nodig dat de afdelingsleiders 
bij hen bekend verzuim op tijd in Magister registreren. 

 
De verzuimcoördinator geeft elke dinsdag 

• een lijst met leerlingen aan de afdelingsleider waarbij nog steeds sprake is van een ongeoorloofde 
of onverklaarde absentie uit de voorgaande week. 

• aan afdelingsleider door welke leerlingen de voorgaande week niet zijn geweest bij de 8.00 
uurmelding 
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• bij de afdelingsleider aan welke leerlingen voldoen aan de criteria voor een LAS-melding door 
veelvuldig ongeoorloofd verzuim: 16 lesuren of meer in vier (4) aaneengesloten weken. 

• aangezien Magister open staat voor leerlingen (en in hun slipstream ouders/verzorgers) > de 
verzuimcoördinator spreekt docenten aan die hun absenties niet, onvolledig en/of met fouten in 
Magister invullen 

 
Wat moeten leerlingen weten: 

• Leerlingen horen van te voren verklaringen voor bezoek arts, orthodontist etc. in te leveren. 
• Leerlingen z.s.m. (de dag dat ze beter zijn) een absentieverklaring in leveren als ze ziek geweest 

zijn. 
• De leerlingen melden dat de verklaringen alleen betrekking hebben op geoorloofd verzuim, dus 

ziekte, bezoek arts etc. NIET: verklaring dat men zich heeft verslapen thuis. Bij ongeoorloofd 
verzuim: zie onder.  

• Leerlingen, bij ongeoorloofd verzuim, de gemiste tijd ’s middags dubbel inhalen. Als ze geen zinvol 
schoolwerk bij zich hebben, kunnen ze ingezet worden voor schoonmaakwerkzaamheden in en om 
de school, aangestuurd door de conciërge. Als er geen werkzaamheden zijn kunnen de leerlingen 
een schrijfopdracht in lokaal NUL krijgen. 

• Ouders bij herhaling van spijbelen telefonisch/schriftelijk op de hoogte worden gesteld van het 
veelvuldig ongeoorloofd verzuim. Deze brief is een standaardbrief, die door de afdelingsleider 
wordt verstuurd. Inhoud vermeldt ook dat als situatie niet verbetert, er maatregelen worden 
genomen naar leerplichtambtenaar toe. Deze kan dan besluiten een proces-verbaal op te maken. 

• De mentoren zich middels Magister op de hoogte stellen van: spijbelen, te laat komen, verwijdering 
uit de les e.d.  

• Vervolg bij beginnend verzuim en te laat komen: zie taak mentor. 
• Vervolg bij verzuim van 16 lesuren of meer in vier (4) aaneengesloten weken: zie taak 

afdelingsleider. 
• Vervolg bij zorgwekkend en signaalverzuim: dit is verzuim van meer dan 16 lesuren met mogelijk 

problematische achtergrond. Bijvoorbeeld vermoedelijk ongeoorloofd ziekteverzuim of 
zorgwekkend ziekteverzuim 

ü De afdelingsleider overlegt met de zorgcoördinator 
ü De zorgcoördinator verwijst zo nodig door naar schoolarts, schoolmaatschappelijk werk, 

leerplichtambtenaar, ... 
ü De zorgcoördinator stelt de afdelingsleider en de ouder(s)/verzorger(s) hiervan op de 

hoogte. 
ü Indien nodig bespreken de zorgcoördinator en de afdelingsleider het verzuim in het Zorg 

Advies Team (Breedzorg), waarbij ook de leerplichtambtenaar aanwezig is. 
ü Is er geen medische reden voor het verzuim, dan laat de afdelingsleider de leerling via 

LAS bij de leerplichtambtenaar melden door de verzuimcoördinator. 
 
Ongeoorloofd verzuim 
Dit is verzuim waarbij met vakantie wordt gegaan buiten de vastgestelde vakanties, zonder toestemming 
van schoolleiding of de leerplichtambtenaar. 

• Het kan bijvoorbeeld gaan om een ziekmelding aansluitend voor of na een schoolvakantie, waarbij 
de school het vermoeden heeft dat het een onterechte ziekmelding is en dat het om vakantie gaat. 

• Of het gaat om een ziekmelding na een afgewezen verlofaanvraag. 
• Verzuim van minder dan 16 lesuren moet ook gemeld worden. 

Actie: De afdelingsleider laat het verzuim via LAS aan de leerplichtambtenaar melden door de 
verzuimcoördinator. 
 
Extra verlof 

• Extra verlof mag alleen worden toegekend wegens gewichtig omstandigheden of vanwege de aard 
van het beroep van (één van) de ouders. 

• Verlof voor het voldoen van religieuze verplichtingen moeten ouders minimaal twee dagen te voren 
aan de school, liefst schriftelijk, kenbaar maken (dit is een kennisgeving, geen aanvraag). 

• De rector/ gemandateerde afdelingsleider neemt een gemotiveerde beslissing bij aanvragen van 
10 dagen of minder. Bij twijfel kan de school contact opnemen met de leerplichtambtenaar, echter 
de rector blijft verantwoordelijk voor het nemen van de beslissing. 

• De leerplichtambtenaar neemt een gemotiveerde beslissing bij aanvragen van meer dan 10 dagen. 
• De afdelingsleider houdt een dossier bij van de verlofaanvragen van zijn /haar afdeling. 
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Extra verlof: aanvraagprocedure 
• Ouders halen bij de afdelingsleider een formulier en vullen dit in. 
• Als het gaat om meer dan 10 dagen geeft de afdelingsleider de aanvraag door aan de 

leerplichtambtenaar. 
• De afdelingsleider geeft het toegekende of afgewezen extra verlof door aan de mentor. 
• De afdelingsleider registreert het toegekende extra verlof in Magister. 

Als de leerling niet terug is na het toegekende verlof 
• De mentor informeert de afdelingsleider 
• De afwezigheid wordt als ongeoorloofd verzuim in Magister genoteerd. 
• De afdelingsleider laat de verzuimcoördinator het ongeoorloofde verzuim als luxe verzuim binnen 3 

dagen via LAS bij de leerplichtambtenaar melden. 
 
Taak mentor 

• Als een leerling langer dan een week ziek is, neemt de mentor contact op met 
ouder(s)/verzorger(s). In dit gesprek informeert de mentor hoe het gaat met de leerling en wordt 
gevraagd of al duidelijk is wanneer de leerling weer op school komt. 

ü Wanneer dit nog niet duidelijk is en de leerling is na 3 dagen nog niet op school neemt de 
mentor opnieuw contact op.  

ü Zijn er zorgen over de leerling dan informeert de mentor de afdelingsleider. 
• Vervolg bij beginnend verzuim en te laat komen  

Indien daartoe aanleiding bestaat met de leerling de absenties en te laat komen bespreken: dit is 
verzuim van minder dan 16 lesuren in vier weken, in combinatie met regelmatig te laat komen. Of 
zeer regelmatig te laat komen, bijvoorbeeld 8 keer of meer in vier weken. 
Absenties ook controleren met behulp van leerling. Hier kan het aanwezigheidsoverzicht in 
Magister goede diensten bewijzen. 

 In het gesprek wordt gevraagd naar de reden van het verzuim. De mentor koppelt de 
 bevindingen terug aan de afdelingsleider. Verdere actie(s) worden besproken: 

ü schriftelijke waarschuwing aan ouder(s)/verzorger(s) 
ü ouder(s)/verzorger(s) en leerling uitnodigen voor gesprek 
ü contact opnemen met eventuele hulpverlening (via zorgcoördinator), leerplichtambtenaar, 

etc. 
 

• Leerling ervan overtuigen dat bezoek aan arts, orthodontist etc. van te voren gemeld moet worden 
en niet tijdens toets moet plaatsvinden. 

• Overleg met ouders als maatregelen geen verbetering bewerkstelligen 
 
Taak afdelingsleider: 

• Indien een leerling vier keer in 8 weken ziek wordt gemeld, bespreekt de afdelingsleider het 
ziekteverzuim in het Zorg Advies Team (ZAT= Breedzorg). De schoolarts kan besluiten het 
ziekteverzuim te behandelen en de leerling op te roepen. De schoolarts kan constateren of het 
echt ziekteverzuim betreft of ongeoorloofd verzuim. 

ü Bij geoorloofd ziekteverzuim gedurende langere tijd neemt de afdelingsleider contact op 
met ouder(s)/verzorger(s) en wijst op de mogelijkheid de school voor zieke kinderen in te 
schakelen (zie betreffende hoofdstuk in de Wegwijzer). 

ü Ziekmeldingen die vermoedelijk ongeoorloofd verzuim zijn, laat de afdelingsleider door de 
zorgcoördinator via het LAS bij de leerplichtambtenaar melden. 

• Aansturen van verschillende personen die betrokken zijn bij verzuimbeheer 
• Regelmatig overleg (wekelijks) met verzuimcoördinator. 
• Het veelvuldig ongeoorloofd (16 lesuren of meer in vier (4) aaneengesloten weken) verzuim via 

LAS bij de leerplichtambtenaar (wettelijke verplichting: binnen 3 dagen!) laten melden door 
verzuimcoördinator. 
Vervolg bij verzuim van 16 lesuren of meer in vier (4) aaneengesloten weken 

ü de afdelingsleider stuurt een verzuimoverzicht (digitaal) aan de leerplichtambtenaar, stelt 
deze op de hoogte van de achtergronden van het verzuim en geeft aan welke acties de 
school heeft ondernomen. 

• Regelmatig overleg met leerplichtambtenaar over leerlingen en te volgen procedures. 
• Zorgen voor dossiers van leerlingen, zodat als situatie niet verbetert, er vergaande maatregelen 

kunnen worden genomen (uitsluiting lessen voor bepaalde tijd, schorsing, verwijdering, zoeken 
naar oplossing)  
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Dossiervorming 

• Als er gesprekken worden gevoerd met ouder(s)/verzorger(s) en/of de leerling m.b.t. het verzuim 
wordt hiervan een notitie/verslag gemaakt in het logboek van de betreffende leerling in Magister. 
 

Bijlage 1  Verzuimcodes Magister 
 
    
AA = absentie afgehandeld TA = tandarts 
AB = absent TG = te laat met geldige reden 
AM = leerling door verzuimmedewerker 
aangesproken op absentie 

TL = te laat 

AO = absentie in behandeling TO = te laat in behandeling 
BV = boeken vergeten TV = te laat (maatregel voldaan) 
DR = dokter UA = uitgestuurd afgehandeld 
FA - familieomstandigheden UG  = uit de les verwijderd 
GS = geschorst UO = uitgestuurd in behandeling 
HV = huiswerk niet/onvoldoende gedaan ZB = ziek gemeld met brief 
NB = toets gemist door verzuim ZM = ziek gemeld door ouder 
OK = reden bekend bij afdelingsleider  
OR = orthodontist Kleuren: 
PR = present heeft nog aandacht nodig/nog niet 

afgehandeld (behalve TV) 
 alle andere kleuren: afgehandeld 
 
 
Bijlage 2  Aan alle leerlingen: hoe te handelen bij verzuim 
 

1. ’s Morgens ben je ziek:  
 Eén van je ouders/verzorgers belt tussen 8.00 en 8.30 uur naar de school: tel 020-6627983. 
 Hij/zij geeft aan de baliemedewerker door: eigen voor- en achternaam leerling, klas, reden 
 voor afwezigheid en de (vermoedelijke) duur van de afwezigheid. 
 Als je weer beter bent neem je een absentieverklaring mee, waarin staat: jouw voor-
 /achternaam, jouw klas, welke dag(en) je absent bent geweest en de reden voor het verzuim, 
 ondertekend door één van je ouders/verzorgers. 

2. Je wordt ziek in de loop van de dag: 
 Je meldt je af bij je afdelingsleider, bij diens afwezigheid een ander lid van de schoolleiding. 
 Deze laat de leerling via de verzuimcoördinator (conciërgebalie) naar huis gaan. De 
 verzuimcoördinator zet op het uur van de ziekmelding en volgende lesuren de code ZM (ziek 
 gemeld). 
 De leerling wordt gevraagd of hij/zij een toets heeft, zo ja dan moet de leerling contact zoeken 
 met de betreffende docent en een afspraak maken*. De leerling meldt zich vervolgens weer bij  de 
balie en krijgt daar een brief “ziekmelding” mee  voor thuis. Leerlingen die ziek naar huis  gaan 
krijgen de opdracht de verzuimcoördinator te (laten) bellen als zij thuis zijn aangekomen 
 *) Als de leerling ernstig ziek is, kan dit achterwege blijven. De verzuimcoördinator meldt  
 (per mail) bij ernstige ziekte aan de docent die een toets zou afnemen, dat leerling  
 ziek naar huis is. 
 
 Als je weer beter bent, neem je een absentieverklaring mee (zie hier boven). 

3. Je moet naar dokter, orthodontist of andere noodzakelijke (medische) afspraken: 
 Je levert van tevoren een absentieverklaring in: jouw voor-/achternaam, jouw klas, de dag en 
 (vermoedelijke) uren van afwezigheid, reden van afspraak plus handtekening van één van je 
 ouders. 

4. Je komt te laat in de les: 
- Je haalt een te laatbriefje aan de balie in de portiersloge (dat is tevens de registratie in het 

absentiesysteem). 
- Je gaat z.s.m. de les in en levert het briefje in bij de docent. 
- De volgende ochtend meld je je vóór 8.00 uur op school, zet je naam op de (oranje) lijst op de balie 

in de portiersloge en gaat naar lokaal NUL. Daar blijf je tot 8.25 uur. Je zorgt dat je je tijd daar 
nuttig besteedt aan schoolwerk. 
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- Na controle van aanwezigheid in lokaal NUL draagt de verzuimcoördinator zorg voor verwerking in 
het absentiesysteem. 

- TL (te laat) wordt TV (te laat afgehandeld), zodat duidelijk blijft dat je te laat was. 
 
Je bent absent geweest zonder dat wij wisten waarom je absent was: 
 

1. Je was geoorloofd absent, maar bent de absentieverklaring vergeten in te leveren. Dat kun je tot 1 
schooldag na terugkeer op school alsnog doen. 

2. Je was ongeoorloofd absent: je meldt je bij de afdelingsleider en haalt de gemiste uren dubbel in. 
Als je het zo ver laat komen dat de verzuimmedewerker je opdraagt je bij de afdelingsleider te 
melden om de gemiste lesuren in te halen, wordt de strafmaat verzwaard. 

 Dit inhalen kan in de vorm van nablijven, maar ook een taakstraf behoort tot de  mogelijkheden. 
Deze word je opgegeven en die heb je dan uit te voeren. 
 Van spijbelen worden ouders/verzorgers op de hoogte gesteld én gaat een melding van de 
 afdelingsleider naar de leerplichtambtenaar. 

3. Als je meerdere malen ongeoorloofd absent was:  dan wordt de leerplichtambtenaar ingeschakeld 
en hij kan een proces-verbaal opmaken, waarna er een boete opgelegd kan worden. Ook zal je 
gemeld worden bij het LAS: leerling administratiesysteem van de gemeente Amsterdam. 

 
 
Bijlage 3:   Aan alle ouders/verzorgers: hoe te handelen bij verzuim 
 
Het verzuimbeleid van het HLZ is erop gericht om het verzuim van leerlingen tot een minimum te beperken. 
Onder verzuim wordt verstaan: lessen die gevolgd moeten worden, worden (gedeeltelijk) niet gevolgd door 

1. te laat komen 
2. (on)geoorloofd afwezig zijn. 

 
Te laat komen > uitgangspunt: iedereen is op tijd in de les. 
 
Wat doet een leerling als hij/zij te laat is: 

- de leerling haalt een te laat briefje aan de balie in de portiersloge (dat is tevens de registratie in het 
absentiesysteem) 

- de leerling gaat meteen de les in en levert het briefje in bij de docent 
- de volgende ochtend meldt de leerling zich om 8.00 uur op school, als hij geen geldig excuus voor 

het te laat komen heeft 
- de verzuimcoördinator draagt zorg voor verwerking in het absentiesysteem 
- TL (te laat) wordt TV (te laat afgehandeld), zodat duidelijk blijft dat leerling te laat was 

 
De mentor heeft met de leerling die veelvuldig te laat komt een gesprek. Doel van het gesprek is het 
aanleren van ander gedrag: op tijd komen! Ouders/verzorgers worden hiervan ook op de hoogte gesteld. 
Wij verwachten dat ook de ouders/verzorgers hun verantwoordelijkheid nemen. Als er geen verbetering 
optreedt, gaat er een melding naar de leerplichtambtenaar. 
 
Afwezig > uitgangspunt: de leerling woont iedere les volgens rooster bij, tenzij VAN TE VOREN duidelijk is 
dat hij/zij afwezig is vanwege: ziekte, bezoek arts en andere zaken die binnen de verlofregels vallen. 
 
Geoorloofd afwezig 
Als een leerling naar de arts, orthodontist etc. gaat wordt van te voren een absentieverklaring ingeleverd 
voor de lesuren die (naar alle waarschijnlijkheid) zullen worden gemist. Mentoren melden leerlingen dat ze 
van te voren moeten kijken of er toetsen zijn. Een toets missen vanwege een van te voren gepland bezoek 
aan arts, orthodontist etc. moet zo mogelijk omgezet worden. 
Als de leerling ziek is, wordt er door een ouder/verzorger tussen 8.00 en 8.30 uur met de school gebeld,  
tel 020-6627983. De ouder/verzorger geeft de eigen voor- én achternaam van de leerling, klas, aard van de 
klacht en (vermoedelijke) duur van de afwezigheid door. 
Als de leerlingen weer op school is, levert hij/zij de door een ouder/verzorger ondertekende 
absentieverklaring in. Deze absentieverklaring vermeldt: voor- en achternaam van de leerling, klas, de 
absentiedatum/-data en de reden van het verzuim. De verzuimcoördinator draagt zorg voor de omzetting 
van ZM (ziek gemeld door ouder) in ZB (ziek geweest en absentieverklaring ingeleverd). 
 
Ongeoorloofd afwezig  
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Als een leerling ongeoorloofd afwezig is geweest (spijbelen) blijft er AB (ongeoorloofd absent) in het 
systeem staan tot de leerling de gemiste uren dubbel heeft ingehaald. Daarna wordt de AB (ongeoorloofd 
absent) omgezet in AA (absentie afgehandeld). 
 
Bij spijbelgedrag worden ouders/verzorgers op de hoogte gesteld én gaat een melding van de 
afdelingsleider naar de leerplichtambtenaar. 
 
 
Bijlage 4:  Taakomschrijving verzuimbeheer 
 
Verzuimmedewerker(s)  
De verzuimmedewerkers zijn van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 15.30 uur aanwezig (zie 
rooster). 
De verzuimmedewerker heeft haar/zijn werkplek in lokaal NUL. Zij/hij is daar bereikbaar per interne 
telefoon (nummer: 1000) en per email. 
 
Eerste opvang  (in lokaal NUL) van uit de les verwijderde leerlingen.  

ü De verzuimmedewerker draagt zorg dat de leerling het  uitstuurformulier invult.  
ü De verzuimmedewerker ziet er op toe dat de leerling aan het werk gaat met schoolwerk. 
ü De uit de les verwijderde leerling kan door de conciërge aan het werk worden gezet voor een 

klus(je). 
 
De verzuimmedewerker genereert dagelijks uit Magister een lijst met leerlingen die hun absenties/te 
laat/verwijdering uit de les (nog) niet hebben verantwoord.  

ü Verzuimmedewerker constateert in Magister dat leerlingen hun absentieverklaring na ziekte (code 
ZM) niet hebben ingeleverd of dat leerlingen ongeoorloofd absent (code AB) zijn. De 
verzuimmedewerker onderneemt eerste actie.  

Ø De leerling aan spreken de ontbrekende absentieverklaring na ziekmelding de volgende 
dag in te leveren, De verzuimmedewerker geeft in Magister met de code AM aan dat hij de 
betreffende leerling heeft aangesproken op ontbrekende verantwoording. 

  Wanneer een absentieverklaring de volgende dag nog niet is ingeleverd worden de  
 ouders/verzorgers door de verzuimmedewerker gebeld. 
  Is de daarop volgende dag de verklaring er nog niet dan licht de verzuimmedewerker  
 de afdelingsleider in. 

Ø Leerlingen met ongeoorloofde absentie(s) (code AB: kan wijzen op spijbelgedrag) 
aanspreken dat zij zich aan het einde van hun lesdag bij de afdelingsleider moeten melden 
en de lijst met de namen van deze leerlingen per mail doorgeven aan de afdelingsleider; 

Ø leerlingen die te laat zijn geweest (code TL) en zich niet om 8 uur hebben gemeld 
aanspreken: 2x 8 uur melden. 

Ø leerlingen die uit de les zijn verwijderd (code UG) en zich niet hebben gemeld voor 
afhandeling aanspreken: melden bij de afdelingsleider. 

 
Na het overzicht gereed te hebben bezoekt de verzuimmedewerker de klassen en spreekt de 
betreffende leerlingen aan. 

ü Daarbij houdt de verzuimmedewerker rekening met het rooster (o.a. spreiding over verschillende 
docenten, geen gymnastiek, geen toets, zoveel mogelijk voordat bovenbouwklassen in 
clustergroepen gaan). 

ü Bij het verlaten van lokaal NUL legt de verzuimmedewerker de mededeling : “afwezig, melden bij 
de balie” op het bureau. 

 
De verzuimmedewerker draagt zorg voor: 

ü extra absentiecontrole (aan het begin van het 3e lesuur): de 3e uurs-belronde. Na ca. 10 minuten in 
het 3e lesuur wordt het absentiesysteem in Magister gecontroleerd op leerlingen die afwezig zijn 
zonder dat hun afwezigheid gemeld is. Ouders/verzorgers van leerlingen, die zonder kennisgeving 
het eerste en/of tweede uur afwezig zijn, worden door de verzuimmedewerker tussen 10.30 en 
12.35 uur gebeld. De verzuimmedewerker informeert naar de reden van het verzuim en registreert 
dit vervolgens in Magister. Het nabellen van (niet afgemelde) afwezige leerlingen heeft een hoge 
prioriteit. 
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ü Als er mogelijk sprake is van ongeoorloofd verzuim of er is geen contact mogelijk met de 
ouder(s)/verzorger(s), dan meldt de verzuimmedewerker dit per mail aan de betreffende 
afdelingsleider. 

 
De verzuimmedewerker verwerkt de informatie die is verzameld bij het bezoek aan de klassen in 
Magister. 
 
Vervanging 
Bij afwezigheid van één van de verzuimmedewerkers vangen zij elkaar zo goed mogelijk op. Indien dat niet 
tot volledige dekking leidt is de verzuimcoördinator “achterwacht”. 
 
 
De “balie” draagt zorg voor: 

ü telefonische ziekmeldingen als ZM in het systeem (Magister) zetten.  
ü absentieverklaringen van de leerlingen in het systeem (Magister) zetten, controleren van de 

absentieverklaringen. Opvallende briefjes onder de aandacht van betreffende afdelingsleider 
brengen. 

 
 
Verzuimcoördinator 

ü Verwerking van leerlingen die zich gedurende de dag ziek melden.  
Ø Als de leerling tijdens de schooldag ziek wordt, meldt hij/zij zich bij de afdelingsleider ziek. 

Deze laat de leerling via de verzuimcoördinator naar huis gaan. De verzuimcoördinator zet 
op het uur van de ziekmelding een ZM in het systeem.  

Ø De leerling wordt gevraagd of hij/zij een toets heeft, zo ja dan moet de leerling contact 
zoeken met de betreffende docent en een afspraak maken*. De leerling meldt zich 
vervolgens weer bij de verzuimcoördinator en krijgt daar een brief “ziekmelding” mee  voor 
thuis. Leerlingen die ziek naar huis gaan krijgen de opdracht de verzuimcoördinator te 
(laten) bellen als zij thuis zijn aangekomen. 

  *)  Als de leerling ernstig ziek is, kan dit achterwege blijven. De    
  verzuimcoördinator meldt (per mail) bij ernstige ziekte aan docent die een   
 toets zou afnemen, dat leerling  ziek naar huis is. 

ü De verzuimcoördinator treedt op als “achterwacht” bij afwezigheid van de verzuimmedewerker in 
lokaal NUL tijdens diens ronde door de school. 

ü De verzuimcoördinator geeft elke dinsdag een lijst met leerlingen aan de afdelingsleider waarbij 
nog steeds sprake is van een ongeoorloofde, onverantwoorde absentie(s) en niet afgehandelde te 
laatjes en verwijderingen uit de voorgaande week. 

ü De verzuimcoördinator geeft bij de afdelingsleider aan welke leerlingen voldoen aan de criteria 
voor een LAS-melding door veelvuldig ongeoorloofd verzuim.  

ü Aangezien Magister open staat voor leerlingen (en in hun slipstream ouders/verzorgers): de 
verzuimcoördinator spreekt docenten aan die hun absenties niet, onvolledig en/of met fouten in 
Magister invullen. 

 
 
Bijlage 5     Uitsluiting lessen voor bepaalde tijd bij een docent (na meerdere  

  verwijderingen  uit de les door dezelfde docent) 
 
Voor een leerling bij een docent uit de les geweerd kan/mag worden moet aan een aantal voorwaarden zijn 
voldaan. 
 

ü De betreffende docent heeft een uitvoerig gesprek (na de les) gehad met de leerling. 
ü De docent heeft in het logboek van Magister(formulier gedrag/werkhouding) de mentor (meerdere 

keren) over het gedrag/werkhouding van de leerling op de hoogte gebracht. 
ü Er moet contact zijn geweest met de ouder(s) door docent of mentor (onderling overleg). 
ü Er moet een gesprek zijn geweest met de betreffende leerling door mentor en afdelingsleider. 
ü Ouder(s)/verzorger(s) is/zijn op school geweest voor een gesprek, waarbij hun zoon/dochter 

aanwezig is, met de afdelingsleider (en de mentor). In dit gesprek wordt gewezen op de 
mogelijkheid van uitsluiting van (bepaalde) lessen indien het gedrag niet verandert. 

 
Bij uitsluiting van de lessen voor bepaalde tijd geldt: 
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ü De leerling meldt zich aan het begin van de les bij de docent en krijgt een opdracht voor die les. 
ü De leerling maakt deze opdracht tijdens het lesuur in de mediatheek en laat aan het einde van de 

les de docent zien wat hij/zij heeft gedaan. De afdelingsleider zorgt dat de betreffende leerling bij 
de mediathecaris is aangemeld voor de betreffende lesuren. 

ü Indien nodig maken docent en leerling een afspraak over een tijdstip voor uitleg over zaken die niet 
zijn gesnapt. 

Heeft de leerling onvoldoende vorderingen gemaakt komt hij/zij aan het einde van de lesdag een uur terug 
bij de docent. De docent meldt dit bij aan de afdelingsleider. 
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Bijlage:	Dyslexiebeleid	
 
Dyslexiebeleid 2015-2016 
 
Dit zijn de faciliteiten die voor dyslectici met een dyslexieverklaring gelden: 
 

- Het HLZ heeft als regel ingevoerd dat toetsen en zelfgemaakt lesmateriaal in een 
lettertype worden aangeboden dat door de meeste dyslectici als het prettigst en best 
leesbaar wordt ervaren. Ook deze brief is in dat lettertype geschreven (Verdana 12). 
Is het lettertype van een toets of bepaald lesmateriaal toch te klein of moeilijk 
leesbaar? Dan hoort de afdeling Leerondersteuning dat graag z.s.m. zodat er een 
oplossing gezocht kan worden. 

- Voor elk proefwerk geldt dat een dyslectische leerling 15 minuten extra tijd krijgt 
(bovenbouw), of dat de leerling een verkorte toets krijgt zodat hij/zij deze toch af kan 
krijgen binnen het lesuur waarin de toets plaats heeft (onderbouw). 
Let op: voor de normering van een toets wordt altijd gekeken naar een percentage 
van juiste antwoorden dat minimaal behaald moet worden om een 6 te kunnen 
krijgen. Hierop wordt gebaseerd hoeveel fout per punt er wordt gerekend.  

- Voor het vak biologie geldt dat de toetsen in de onderbouw in principe in een half uur 
gemaakt zouden moeten kunnen worden; binnen de gegeven toetslengte van 45 
minuten zouden dyslectische leerlingen zo’n proefwerk af moeten kunnen krijgen. 

- Voor het vak aardrijkskunde geldt dat dyslectische leerlingen die de laatste paar 
vraagjes niet hebben af kunnen maken uit tijdgebrek daar niet op worden afgerekend; 
ze krijgen dan een cijfer over het wel gemaakte deel. Ook kan het zijn dat de docent 
de leerling uitnodigt om op een ander tijdstip de ontbrekende vragen alsnog te 
maken. 

- Dyslectische leerlingen in de onderbouw die niet zoveel last hebben van hun dyslexie 
en geen tijdsverlenging nodig hebben, kunnen altijd bij hun docenten vragen of zij de 
gewone versie van het proefwerk mogen maken. Hun spelling blijft anders beoordeeld 
worden, maar ze kunnen meer punten verdienen omdat ze meer vragen moeten 
beantwoorden. De leerling kan in een later stadium altijd opnieuw vragen om de 
verkorte toetsen, mocht dit nodig zijn. Ook de docent kan een aanvraag terugdraaien 
als hij/zij denkt dat dit de kwaliteit of werkhouding ten goede komt. 

- Voor elk centraal schriftelijk examen (CSE) krijgt een dyslectische leerling een half uur 
extra tijd. Het verplichte correctievoorschrift houdt geen rekening met dyslexie m.b.t. 
spelling of formulering. 

- Voor alle moderne vreemde talen in alle jaren geldt dat de docent een aparte 
spellingsbeoordeling hanteert bij toetsen van dyslectische leerlingen. Fouten in de 
spelling worden dus minder zwaar aangerekend dan bij andere leerlingen. Meer details 
kunt u opvragen bij de desbetreffende vakdocenten. In principe geldt: ¼ fout i.p.v. de 
hele fout die voor een niet-dyslectische leerling berekend wordt (dit hangt wel af van 
de hoeveelheid letters die verkeerd geschreven, verwisseld, weggelaten of toegevoegd 
is). Herhalingsfouten worden niet doorberekend. 

- Bij het vak Nederlands wordt in de onderbouw in principe dezelfde 
spellingsbeoordeling gehanteerd als bij de moderne vreemde talen: ¼ fout i.p.v. een 
hele fout. Als de beoordeling voor een proefwerk afwijkt, dan wordt dit ruim van te 
voren aangegeven door de docent. Ook wordt de beoordelingsnorm op het toetsblad 
vermeld.  
Bij toetsen waarbij de taalschat (= woordenschat) wordt getoetst zal de spelling NIET 
mee worden gerekend voor dyslectici. Werkwoordspelling wordt bij spellingstoetsen 
wel even zwaar aangerekend als bij niet-dyslectici. 

- Bij het vak Nederlands wordt in de bovenbouw de examennormering gehanteerd wat 
betreft de spelling. Er wordt uitgegaan van een maximale puntenaftrek voor 
spelfouten (in combinatie met stijlfouten en fouten in de interpunctie) en de fouten 
worden net zo zwaar beoordeeld als bij de niet-dyslectici. Door middel van de laptop 
kan de dyslectische leerling echter wel al veel van de wellicht gemaakte spelfouten 
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laten corrigeren. Het is dan ook belangrijk in de onderbouw veel te oefenen met de 
laptop en een typecursus te volgen als de typevaardigheid te wensen overlaat!  

- Voor de talen Engels en Frans in de onderbouw geldt dat een dyslectische leerling 
gebruik mag maken van de zogenaamde ‘alfabetische woordenlijst’ tijdens 
proefwerken. Dit is een woordenlijst waarin alle nieuw te leren woordjes van de gehele 
lesmethode in alfabetische volgorde in de vreemde taal vermeld staan. De 
Nederlandse vertalingen moeten natuurlijk wel goed uit het hoofd geleerd worden en 
staan dan ook niet in de alfabetische woordenlijst vermeld, maar de 
spellingsproblemen in de vreemde taal kunnen via de lijst wel gereduceerd worden. 
De alfabetische woordenlijst mag niet gebruikt worden bij SO’s. 

- Tekstverwerking met spellingcorrectie: voor alle proefwerken geldt dat dyslectische 
leerlingen die mogen maken op een van de aanwezige schoollaptops. Deze moeten 
wel aangevraagd worden bij de afdeling Leerondersteuning. Voor de onderbouw geldt 
dat dyslectische leerlingen zich vier schooldagen van tevoren moeten inschrijven voor 
een schoollaptop; zo niet, dan kan er helaas geen gebruik van worden gemaakt. De 
laptop moet door de leerling zelf worden opgehaald vlak voor het begin van het 
toetsuur en teruggebracht na afloop van de toets. Hij/zij krijgt een schoolusb-stick 
mee waarop de leerling zelf aan het einde van de toetstijd het proefwerk opslaat. 
Eigen usb’s of eigen laptops mogen nadrukkelijk niet worden gebruikt en de leenusb 
mag niet voor het beëindigen van de toets in de laptop worden gestoken. De usb-stick 
wordt samen met de laptop direct na het toetsuur teruggebracht naar de 
Leerondersteuning en daar print de RT’er de toets uit en/of mailt het bestand naar de 
vakdocent. We gaan ervan uit dat de leerling zelf weet om te gaan met Word (en dus 
de spellingcorrectie kan bedienen en de taal weet te wijzigen indien nodig), de 
gemaakte toets kan opslaan op een usb-stick en de laptop juist afsluit. 
Voor de bovenbouw geldt dat dyslectische leerlingen voor de herfstvakantie contact op 
moeten nemen met de afdeling Leerondersteuning om op te geven voor welke van de 
vakken zij standaard (dus: gedurende het hele jaar) een laptop willen gebruiken. De 
laptop zal dan klaar staan in de centrale toetsruimte en de leerling hoeft de laptop dan 
dus niet meer zelf op te halen. Als een leerling pas later aangeeft een laptop te willen 
gebruiken voor een bepaald vak kan dat ook, maar als dat opgegeven wordt nadat de 
indeling voor de toetsweek is gemaakt, kan het verzoek pas de volgende toetsweek 
ingewilligd worden. 

- Een eigen laptop of Ipad mag in de gewone les worden gebruikt zolang de docent of 
klas geen hinder ondervindt van het laptop-/Ipadgebruik en in zoverre de leerling het 
hulpmiddel uitsluitend voor lesdoeleinden gebruikt. De leerling dient er zelf voor te 
zorgen dat het apparaat voldoende voeding heeft.  

- De dyslectische examenkandidaten kunnen in het begin van het schooljaar daisy CD’s 
en laptops aan komen vragen voor het Centraal Schriftelijk examen. Daisy CD’s zijn 
CD’s waarop de CITO examens worden ingesproken. Hier wordt geen ouderlijke 
bijdrage voor gevraagd. 

- De luistertoetsen voor dyslectische eindexamenleerlingen worden in een aparte ruimte 
afgenomen: de luistertoets die zij krijgen is inhoudelijk dezelfde als de niet-
dyslectische leerlingen te horen krijgen, maar de lees- en denkpauzes in de 
geluidsopname zijn langer gemaakt. Zo hebben de leerlingen toch genoeg tijd de 
vragen en meerkeuzeopties door te lezen. 

- Om zich beter te kunnen focussen op de inhoud van toetsopgaven en om een beter 
overzicht te krijgen van wat af is en wat nog gedaan moet worden, mogen alle 
leerlingen steekwoorden op hun toetsopgaven noteren of belangrijke zaken hierin 
markeren/onderstrepen/afvinken. 
 

Let op, wij verwachten ook iets van dyslectici:  
- Leerlingen met dyslexie krijgen een faciliteitenkaart die zij altijd bij zich moeten 

hebben en moeten kunnen laten zien tijdens toetsen.  
- Dyslectische leerlingen die zich niet voldoende inzetten of die ongewenst gedrag 

vertonen kunnen eventueel, na gewaarschuwd te zijn door de vakdocent en na een 
gesprek met de afdelingsleider of de remedial teacher, in (enkele van) hun rechten 
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beperkt worden. De rechten worden weer hersteld als de inzet en het gedrag weer in 
orde worden bevonden.  
 

- De dyslectische leerling, of een van de ouders/verzorgers van de leerling, 
neemt zelf het initiatief om om hulp te komen vragen bij mentor of remedial 
teacher als dat nodig is. 

 
Dyslectisch zijn betekent niet het recht hebben onderdelen niet te hoeven 
doen. Het betekent wel dat wie zich maximaal inzet, de ruimte krijgt 
onderdelen op een andere wijze te mogen doen.  

 
Dit zijn de faciliteiten die aangevraagd kunnen worden door dyslectische leerlingen, maar 
waarvoor in sommige gevallen wel een bijdrage aan de ouder(s)/verzorger(s) kan worden 
gevraagd: 

- Veel dyslectische leerlingen vinden het prettig om een toets niet alleen te kunnen 
lezen, maar ook te kunnen luisteren. In dat geval kan een dyslectische leerling een 
door de RT’er ingesproken toets komen aanvragen. De remedial teacher vraagt de 
toets dan op en spreekt die in. Bij de toets zelf krijgt de leerling dan náást de papieren 
versie van de toets ook een mp3 met de geluidsopname. De ingesproken toets moet 
wel op tijd worden aangevraagd, uiterlijk vier schooldagen voor de toets plaats zal 
vinden. Wij willen weten om welk vak het gaat, om welke datum en welk lesuur. De 
ouderlijke bijdrage voor deze faciliteit is €100,- euro per jaar per vak; de dyslectische 
leerling mag dan voor dat vak zoveel ingesproken toetsen aanvragen als wenselijk is. 
Een andere mogelijkheid is om alleen de leestoetsen voor de talen in te laten spreken 
voor een schooljaar à een eenmalige bijdrage van €100,- per schooljaar.  

- Toetsen afluisteren via de computerprogramma’s Kurzweil of Balabolka is ook mogelijk 
voor dyslectische leerlingen die al getraind zijn/gewend zijn daarmee te werken: de 
leerling dient minimaal 4 schooldagen voor de afname van de toets aan te geven 
welke toets hij op welke dag en welk uur hij een toets op de Kurzweillaptop wil 
beluisteren. De toets wordt dan op de Kurzweillaptop gezet voor de leerling of op een 
usb-stick wanneer een vaste computer met Kurzweil kan worden gebruikt. De 
Kurzweillaptop en/of de usb-stick wordt door de leerling vlak voor de toetsafname 
opgehaald bij de afdeling Leerondersteuning en na de toetsafname brengt de leerling 
de Kurzweillaptop/usb-stick direct weer terug. Voor het werken met de Kurzweillaptop 
vragen wij een ouderlijke bijdrage van €150,- per schooljaar.  

- Als de hoeveelheid te leren woorden voor een onderbouwproefwerk Duits of Frans in 
klas 2 of klas 3 te veel blijkt te zijn kan er ook afgesproken worden dat de 
dyslectische leerling elke week langskomt bij de afdeling leerondersteuning om een 
deel van de woorden- en/of zinnenlijsten mondeling te laten overhoren. Er wordt 
bijgehouden welke woordjes goed gingen en welke niet.  
Voor Duits geldt dat de oefeningen die gaan over het mondeling opgezegde deel NIET 
meer gemaakt hoeven te worden voor het schriftelijke proefwerk: de docent geeft een 
cijfer voor het resultaat van het mondeling en verder kan de leerling zich voor het 
proefwerk concentreren op de taalregels/grammatica en de leesteksten. Uiteraard is 
de betekenis van de woordjes wel belangrijk voor het leesdeel van het proefwerk! 
Voor Frans geldt dat het mondeling overhoorde deel op het proefwerk wel nog een 
keer gemaakt moet worden, maar niet schriftelijk. De leerling maakt het proefwerk op 
het kantoor van de Leerondersteuning, maakt het schriftelijke deel zelf en dicteert het 
mondelinge deel aan de remedial teacher. Mocht de remedial teacher de leerling niet 
kunnen ontvangen tijdens de toetsafname, dan maakt de leerling het schriftelijke deel 
in de klas en doet dan het mondelinge deel op een ander tijdstip bij de remedial 
teacher. Leerling en remedial teacher maken hierover afspraken in de week vóór de 
klassikale toetsafname. 
N.B.: Deze regeling geldt nog niet in het eerste leerjaar, maar kan wel in het tweede 
of derde leerjaar bij de docent en de leerondersteuning worden aangevraagd. De 
ouderlijke bijdrage voor deze faciliteit bedraagt €100,- per jaar per vak. 
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- Dyslectische leerlingen die zoveel last hebben van hun dyslexie dat ze in de derde klas 
hun Frans niet meer kunnen bijbenen komen onder bepaalde voorwaarden in 
aanmerking voor alternatief Frans. De vakdocent zal aangeven wanneer een leerling 
dit mag en éérst zal de route die besproken is onder het vorige punt bewandeld 
moeten zijn.  
-> Eerst dus mondeling laten overhoren, dan pas alternatief Frans.  
De alternatieve route houdt het volgende in: de leerling komt (als het rooster van de 
leerondersteuning dit toestaat) op twee van de lesuren Frans bij de afdeling 
Leerondersteuning om daar te werken aan de vakken Engels en Nederlands. Dit in 
verband met de verzwaarde exameneisen die voor deze twee talen gelden en die erg 
belastend kunnen zijn voor dyslectici.  

 
 
Heeft u vragen? Stel ze gerust aan onze Remedial Teacher V.O./Master S.E.N., mevrouw I. 
Dekker. Als u haar kunt mailen, heeft ze dat het liefst. Haar gegevens: 
 
Mevrouw drs. I. Dekker, 
Remedial Teacher V.O./Master Special Educational Needs 
idekker@hlz.nl 
tel. 020-6627983 
 
Aanwezig: dinsdag t/m vrijdag  
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Bijlage:	Medisch	protocol	
	

Protocol 
 
 
 

Medicijnverstrekking 
 

en 
 

Medisch handelen 
 

op 
 

scholen 
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Algemene opmerkingen: 

• Met school wordt bedoeld: alle scholen voor (Speciaal) Basisonderwijs en Voortgezet 
onderwijs. 

• Met ‘leraar’ wordt ook ‘docent’ bedoeld. 
• Overal waar ‘het kind’ staat wordt ook ‘de leerling’ bedoeld 

 
 
De tekst van het voorliggende protocol is voor een belangrijk deel overgenomen uit het protocol van de GGD 
Noordwest-Veluwe 
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Inleiding over medicijnverstrekking en medisch handelen 
 

Leraren op school worden regelmatig geconfronteerd met leerlingen die last hebben van pijn die meestal met 
eenvoudige middelen te verhelpen is zoals hoofdpijn, buikpijn, oorpijn of pijn ten gevolge van een 
insectenbeet. 
Ook krijgt de schoolleiding steeds vaker het verzoek van ouders(s)/verzorger(s) om hun kinderen de door een 
arts voorgeschreven medicijnen toe te dienen. (Voor de leesbaarheid van het stuk zullen we hierna spreken 
over ouders wanneer wij ouder(s)/verzorger(s) bedoelen). 
Een enkele keer wordt werkelijk medisch handelen van leraren gevraagd zoals het geven van sondevoeding, 
het toedienen van een zetpil of het geven van een injectie. 
De schoolleiding aanvaardt met het verrichten van dergelijke handelingen een aantal verantwoordelijkheden.  
Leraren begeven zich dan op een terrein waarvoor zij niet gekwalificeerd zijn. 
Met het oog op de gezondheid van kinderen is het van groot belang dat zij in dergelijke situaties zorgvuldig 
handelen. Zij moeten daarbij over de vereiste bekwaamheid beschikken. Leraren en schoolleiding moeten 
zich realiseren dat wanneer zij fouten maken of zich vergissen zij voor deze handelingen aansprakelijk 
gesteld kunnen worden. 
Dit protocol geeft scholen een handreiking over hoe in deze situaties te handelen. 
 
De drie te onderscheiden situaties zijn: 

• Het kind wordt ziek op school 
• Het verstrekken van medicijnen op verzoek 
• Medische handelingen 

 
De eerste situatie laat de school en leraar geen keus. De leerling wordt ziek of krijgt een ongeluk en de leraar 
moet direct bepalen hoe hij moet handelen. Bij de tweede en de derde situatie kan de schoolleiding kiezen of 
zijn wel of geen medewerking verleent aan het geven van medicijnen of het uitvoeren van een medische 
handeling. Voor de individuele leraar geldt dat hij mag weigeren handelingen uit te voeren waarvoor hij zich 
niet bekwaam acht. 
 
Op de volgende pagina’s wordt elk onderdeel beschreven. In de bijlagen vindt u het betreffende 
toestemmingsformulier en/of bekwaamheidsverklaring. 
Wij adviseren u dit te gebruiken 
 
Heeft u naar aanleiding van dit protocol nog vragen dan kunt u zich wenden tot de jeugdarts van de GGD 
van uw school. 
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1. Het kind wordt ziek op school 
 

Regelmatig komt een kind ’s morgens gezond op school en krijgt het tijdens de schooluren last van 
hoofd- buik- of oorpijn. Ook kan het bijvoorbeeld door een insect geprikt worden. Een leraar 
verstrekt dan vaak - zonder toestemming of medeweten van ouders -  een “paracetamolletje” of 
wrijft Azaron op de plaats van een insectenbeet.  
 
In zijn algemeenheid is een leraar niet deskundig om een juiste diagnose te stellen. De grootst 
mogelijke terughoudendheid is hier dan ook geboden. Uitgangspunt moet zijn dat een kind dat ziek 
is, naar huis moet. 
De schoolleiding zal, in geval van ziekte, altijd contact op moeten nemen met de ouders om te 
overleggen wat er moet gebeuren (is er iemand thuis om het kind op te vangen, wordt het kind 
gehaald of moet het gebracht worden, moet het naar de huisarts, etc.?). 
 
Ook wanneer een leraar inschat dat het kind bij een eenvoudig middel gebaat is, dan is het gewenst 
om altijd eerst contact te zoeken met de ouders. Wij adviseren u het kind met de ouders te laten 
bellen. Vraag daarna om toestemming aan de ouders om een bepaald middel te verstrekken1. 
 
Problematisch is het wanneer de ouders en andere, door de ouders aangewezen vertegenwoordigers, 
niet te bereiken zijn. Het kind kan niet naar huis gestuurd worden zonder dat daar toezicht is. Ook 
kunnen de medicijnen niet met toestemming van de ouders verstrekt worden. De leraar kan dan 
besluiten, eventueel na overleg met een collega, om zelf een eenvoudig middel te geven. Daarnaast  
moet hij/zij inschatten of niet alsnog een (huis)arts geraadpleegd moet worden. Raadpleeg bij twijfel 
altijd een arts. Zo kan bijvoorbeeld een ogenschijnlijk eenvoudige hoofdpijn een uiting zijn van een 
veel ernstiger ziektebeeld. Het blijft zaak het kind voortdurend te observeren. Iedere situatie is 
anders zodat we niet uitputtend alle signalen kunnen benoemen die zich kunnen voordoen. 
 
Enkele zaken waar u op kunt letten zijn: 

• Toename van pijn 
• Misselijkheid/braken 
• Verandering van houding (bijvoorbeeld inkrimpen) 
• Verandering van de huid (bijvoorbeeld erg bleke of hoogrode kleur) 
• Verandering van gedrag (bijvoorbeeld onrust, afnemen van alertheid) 

 
Realiseert u dat u geen arts bent en raadpleeg, bij twijfel, altijd een (huis)arts. Dit geldt uiteraard ook 
wanneer de pijn blijft of de situatie verergert. 
De zorgvuldigheid die u hierbij in acht moet nemen is dat u handelt alsof het uw eigen kind is. 

 
 
 2. Het verstrekken van medicijnen op verzoek 

    
Kinderen krijgen soms medicijnen of andere middelen voorgeschreven die zij een aantal malen per 
dag moeten gebruiken, dus ook tijdens schooluren. Te denken valt bijvoorbeeld aan pufjes voor 
astma, antibiotica of zetpillen bij toevallen. Ouders vragen dan aan de schoolleiding of een leraar 
deze middelen wil verstrekken. In deze situatie is de toestemming van de ouders gegeven. 
Het is in dit geval van belang deze toestemming schriftelijk vast te leggen2. Meestal gaat het niet 
alleen om eenvoudige middelen, maar ook om middelen die bij onjuist gebruik tot schade van de 
gezondheid van het kind kunnen leiden. 
Leg daarom schriftelijk vast om welke medicijnen het gaat, hoe vaak, in welke hoeveelheden, 
eventueel in welke situaties ze moeten worden toegediend en op welke wijze dat dient te geschieden. 
Hiervoor is een medicijninstructie toegevoegd in bijlage 2.  
Leg verder de periode vast waarin de medicijnen moeten worden verstrekt, de wijze van bewaren, 
opbergen en de wijze van controle op vervaldatum. Ouders geven hierdoor duidelijk aan wat zij van 
de schoolleiding en de leraren verwachten en die weten op hun beurt weer precies wat ze moeten 
doen en waar ze verantwoordelijk voor zijn. 
 

                                                             
1  Toestemmingsformulier voor “het kind wordt ziek op school” zie bijlage 1 
   Richtlijnen “hoe  te handelen bij een calamiteit “ zie bijlage 5 
2  Toestemmingsformulier voor “verstrekken van medicijnen op verzoek”zie bijlage 2 
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Wanneer het gaat om het verstrekken van medicijnen gedurende een lange periode moet regelmatig 
met ouders overlegd worden over de ziekte en het daarbij behorende medicijngebruik op school. Een 
goed moment om te overleggen is wanneer ouders een nieuwe voorraad medicijnen komen brengen.  
 
Enkele praktische adviezen: 
Mocht de situatie zich voordoen dat een kind niet goed op een medicijn reageert of dat er 
onverhoopt toch een fout gemaakt wordt bij de toediening van een medicijn, bel dan direct met de 
huisarts of specialist in het ziekenhuis. Bel bij een ernstige situatie direct het landelijke 
alarmnummer 112. Zorg in alle gevallen dat u duidelijk alle relevante gegevens  bij de hand hebt, 
zoals: naam, geboortedatum, adres, huisarts en /of specialist van het kind, het medicijn dat is 
toegediend, welke reacties het kind vertoont (eventueel welke fout is gemaakt3).  

 
 
3. Medische handelingen 
 

Het is van groot belang dat een langdurig ziek kind of een kind met een bepaalde handicap zoveel 
mogelijk gewoon naar school gaat. Het kind heeft contact met leeftijdsgenootjes, neemt deel aan het 
normale leven van een schoolkind en wordt daardoor niet de hele dag  herinnerd aan zijn handicap of ziek 
zijn. Gelukkig zien steeds meer scholen in hoe belangrijk het is voor het psychosociaal welbevinden van 
het langdurig zieke kind om indien mogelijk, naar school te gaan. 

 
Medische handelingen 

In hoog uitzonderlijke gevallen zullen ouders aan schoolleiding en leraren vragen                                                                
handelingen te verrichten die vallen onder medisch handelen.  
Te denken valt daarbij aan het geven van sondevoeding, het meten van de bloedsuikerspiegel bij 
suikerpatiënten door middel van een vingerprikje. In zijn algemeenheid worden deze handelingen 
door de thuiszorg of de ouders zelf op school verricht. In zeer uitzonderlijke situaties, vooral als er 
sprake is van een situatie die al langer bestaat, wordt door de ouders wel eens een beroep op de 
schoolleiding en de leraren gedaan. 
Bij voorkeur zouden scholen een vaste ruimte moeten hebben waar leerlingen zelf kunnen prikken 
(vb. diabetes) (met name VO). 
 
Schoolbesturen moeten zich, wanneer wordt overgaan tot het uitvoeren van een medische handeling 
door een leraar, wel realiseren dat zij daarmee bepaalde verantwoordelijkheden op zich nemen. Dit 
hoeft niet onoverkomelijk te zijn, maar het is goed zich te realiseren wat hiervan de consequenties 
kunnen zijn. 
 
Het zal duidelijk zijn dat de ouders voor dergelijke ingrijpende handelingen hun toestemming 
moeten geven. Zonder toestemming van de ouders kan een schoolleiding of leraar al helemaal niets 
doen. Gezien de ingrijpendheid van de handelingen moet een schoolleiding een schriftelijke 
toestemming van de ouders vragen4. 

 
Wettelijke regels 

Voor de hierboven genoemde medische handelingen heeft de wetgever een aparte regeling gemaakt. 
De wet beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (wet BIG) regelt wie wat mag doen in de 
gezondheidszorg. De wet BIG is bedoeld voor beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg en geldt 
als zodanig niet voor onderwijzend personeel. Dat neemt niet weg dat in deze wet een aantal 
waarborgen worden gegeven voor een goede uitoefening van de beroepspraktijk aan de hand 
waarvan ook een aantal regels te geven zijn voor schoolbesturen en leraren als het gaat om in de wet 
BIG genoemde medische handelingen.  

 
Bepaalde handelingen – de zogenaamde voorgehouden handelingen – mogen alleen verricht worden 
door artsen. Anderen dan artsen mogen medische handelingen alleen verrichten in opdracht van een 
arts. De betreffende arts moet zich er dan van vergewissen dat degene die niet bevoegd is, wel de 
bekwaamheid bezit om die handelingen te verrichten.  

 
                                                             
3  Richtlijnen “hoe te handelen bij een calamiteit”zie bijlage 5   
 
 
4  Toestemmingsformulieren voor “uitvoeren van medische handelingen”zie bijlage 3 
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     Aansprakelijkheid 
Vorenstaande is ook van toepassing wanneer een leraar bij een leerling een medische handeling verricht. 
Technisch gezien vallen leraren niet onder de wet BIG. Deze geldt alleen voor medische - en paramedische 
beroepen. Soms worden leraren betrokken bij de zorg rond een ziek kind en worden daarmee partners in 
zorg. In zo’n geval kan het voorkomen dat leraren gevraagd wordt om een medische handeling bij een kind 
uit te voeren. Deze, niet alledaagse, positie van de leraar moet hierbij serieus genomen worden. Daarom 
moet een leraar een gedegen instructie krijgen hoe hij de handeling moet uitvoeren. Het naar tevredenheid 
uitvoeren van deze handeling wordt schriftelijk vastgelegd in een bekwaamheidsverklaring5. Zodoende 
wordt een optimaal mogelijke zekerheid aan kind, ouders, leraar en schoolleiding gewaarborgd. Ook voor 
de verzekeraar van de school zal duidelijk zijn dat er zo zorgvuldig mogelijk is gehandeld. Dit betekent dat 
een leraar in opdracht van een arts moet handelen die hem bekwaam heeft verklaard voor het uitvoeren van 
die medische handeling. 
 
Binnen organisaties in de gezondheidszorg is het gebruikelijk dat een arts, of een door hem aangewezen en 
geïnstrueerde vertegenwoordiger, een bekwaamheidsverklaring afgeeft met het oog op eventuele 
aansprakelijkheden. 
 
Heeft een leraar geen bekwaamheidsverklaring dan kan hij bij onoordeelkundig handelen aangesproken 
worden voor de aangerichte schade. Het schoolbestuur is echter weer verantwoordelijk voor datgene wat de 
leraar doet. Kan een schoolbestuur een bekwaamheidsverklaring van een arts overleggen, dan kan niet bij 
voorbaat worden aangenomen dat de schoolleiding onzorgvuldig heeft gehandeld. 
 
Een schoolbestuur dat niet kan bewijzen dat een leraar voor een bepaalde handeling bekwaam is, raden wij 
aan de medische handelingen niet te laten uitvoeren. Een leraar die wel een bekwaamheidsverklaring heeft,  
maar zich niet bekwaam acht - bijvoorbeeld omdat hij deze handeling al een hele tijd niet heeft verricht zou 
de medische handeling eveneens niet mogen uitvoeren . Een leraar die onbekwaam en/of zonder opdracht 
van een arts deze handeling verricht is niet alleen civielrechtelijk aansprakelijk (betalen van 
schadevergoeding), maar ook strafrechtelijk (mishandeling). Het schoolbestuur kan op zijn beurt als 
werkgever eveneens civiel- en strafrechtelijk aansprakelijk gesteld worden. 
 
Om zeker te zijn dat de civielrechtelijke aansprakelijkheid gedekt is, is het raadzaam om, voordat er wordt 
overgegaan tot medisch handelen, contact op te nemen met de verzekeraar van de school. Het kan zijn dat 
bij de beroepsaansprakelijkheid de risico’s die zijn  verbonden aan deze medische handelingen niet zijn 
meeverzekerd. Dat hoeft op zich geen probleem te zijn, omdat wanneer de verzekeraar van een en ander op 
de hoogte wordt gesteld hij deze risico’s kan meeverzekeren, eventueel tegen een hogere premie en onder 
bepaalde voorwaarden (bijvoorbeeld een bekwaamheidsverklaring). 

 
Mocht zich onverhoopt ten gevolge van een medische handeling een calamiteit voordoen stel u dan direct 
in verbinding met de huisarts en/of specialist van het kind. Bel bij een ernstige situatie direct het landelijke 
alarmnummer 112. Zorg ervoor dat u alle relevante gegevens van het kind. Geef verder door naar 
aanleiding van welke handeling de calamiteit zich heeft voorgedaan en welke verschijnselen bij het kind 
waarneembaar zijn.   
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
5 Bekwaamheidsverklaring zie bijlage 4 
   Richtlijnen “hoe  te handelen bij een calamiteit”zie bijlage 5  
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Bijlage 1 

 
Het kind wordt ziek op school 

 
(Toestemmingsformulier 1) 

 
Verklaring Toestemming tot handelwijze voor als het kind ziek wordt op school 

 
(Eventueel te gebruiken als bijlage bij het inschrijfformulier van de school) 
 
 
Het kan voorkomen dat uw kind gezond naar school gaat en tijdens de schooluren ziek wordt, zich verwondt 
door een insect wordt geprikt of iets dergelijk. In zo’n geval zal de school altijd contact opnemen met de 
ouders, verzorgers of met een andere, door hen aangewezen, persoon. Een enkele keer komt het voor dat deze 
personen niet te bereiken zijn. Als deze situatie zich voordoet dan zal de leraar een zorgvuldige afweging 
maken of uw kind gebaat is met een “éenvoudige” pijnstiller of dat een arts geconsulteerd moet worden. Als 
u met bovenstaande akkoord bent, wilt u dan dit formulier invullen. 
 
Ondergetekende gaat akkoord met bovengenoemde handelwijze ten behoeven van: 
 

naam leerling: ________________________________________ 

geboortedatum: ________________________________________ 

 
 
(Wanneer onderstaande gegevens reeds op het inschrijfformulier vermeld zijn, kunt u verder gaan 
naar ommezijde.) 
 
 

adres:   ________________________________________ 

postcode en plaats: ________________________________________ 

 

naam ouder(s)/verzorger(s): _________________________________ 

telefoon thuis:  ________________________________________ 

telefoon werk:  ________________________________________ 

 

naam huisarts:  ________________________________________ 

telefoon:  ________________________________________ 

 
 
Te waarschuwen persoon, indien ouder(s)/verzorger(s) niet te bereiken zijn: 
 
 

naam:   ________________________________________ 

telefoon thuis:  ________________________________________ 

telefoon werk:  ________________________________________ 
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Mijn kind is overgevoelig voor de volgende zaken: 

 
• Medicijnen: 

Naam:  ____________________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________________ 

 
• Ontsmettingsmiddelen: 

Naam: ____________________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________________ 

 
• Smeerseltjes tegen bijvoorbeeld insectenbeten: 

Naam: ____________________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________________ 

 
• Pleisters: 

Naam: ____________________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________________ 

 
• Overig: 

Naam: ____________________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________ 

 
 Ruimte voor zaken die hierboven niet genoemd zijn: 
   _____________________________________________________________________ 

   _____________________________________________________________________ 

   _____________________________________________________________________ 

   _____________________________________________________________________ 

 
Wilt u eventuele veranderingen zo spoedig mogelijk doorgeven aan de directie van de  
school? 
Het is zeer belangrijk dat deze gegevens actueel zijn. 
 
Ondergetekende: 
 
Naam: ___________________________________________________________ 

Ouder/verzorger:____________________________________________________ 

Plaats: ___________________________________________________________ 

Datum: ___________________________________________________________ 

 

Handtekening: ____________________________________________________ 



Schoolondersteuningsplan Hervormd Lyceum Zuid 2015-2016 
 

49 
 

                                                                                                                             Bijlage 2 

 
Het kind wordt ziek op school 

 
(Toestemmingsformulier 2) 

 
Verklaring Toestemming tot het verstrekken van medicijnen op verzoek 

 
 
Ondergetekende geeft toestemming voor het toedienen van de hieronder omschreven medicijn(en) aan: 
 

naam leerling:  ________________________________________ 

geboortedatum: ________________________________________ 

adres:   ________________________________________ 

postcode en plaats: ________________________________________ 

 
 

naam ouder(s)/verzorger(s): _________________________________ 

telefoon thuis:  ________________________________________ 

telefoon werk:  ________________________________________ 

 

naam huisarts:  ________________________________________ 

telefoon:  ________________________________________ 

naam specialist: ________________________________________ 

telefoon:  ________________________________________ 

 
 
De medicijnen zijn nodig voor onderstaande ziekte: 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 
 
 Naam van het medicijn: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

 Medicijn dient dagelijks te worden toegediend op onderstaande tijden: 

 ___________________________ uur 

 ___________________________ uur 

 ___________________________  uur 

 ___________________________ uur 

 

 Medicijn(en) mogen alleen worden toegediend in de volgende situatie(s): 
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 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 

 

 
Ook ommezijde invullen 

 

 Dosering van het medicijn: 

____________________________________________________________________ 

 

 Wijze van toediening: 

 ____________________________________________________________________ 

 

 Wijze van bewaren: 

 ____________________________________________________________________ 

 

 Controle op vervaldatum door: _____________________________________ (naam) 

       _____________________________________ (functie) 

 

Ondergetekende, ouder/verzorger van genoemde leerling, geeft hiermee aan de school c.q. de 
hieronder genoemde leraar die daardoor een medicijninstructie heeft gehad, toestemming voor het 
toedienen van de bovengenoemde medicijnen: 
 

Naam: ___________________________________________________________ 

Ouder/verzorger: _____________________________________________ 

Plaats: ___________________________________________________________ 

Datum: ___________________________________________________________ 

 

Handtekening: ____________________________________________________ 

 

 

Medicijninstructie 

Er is instructie gegeven over het toedienen van de medicijnen op: 

_____________________________________________________ (datum) 

 

Door: 

Naam: ___________________________________________ 

Functie: __________________________________________ 

Van: _____________________________________________ (instelling) 

 
Aan:  

Naam: ___________________________________________ 
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Functie: __________________________________________ 

Van: _____________________________________________ (naam school en  

         plaats) 
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Bijlage 3 
 

Uitvoeren van medische handelingen 
 

(Toestemmingsformulier 3) 
 
 

Verklaring Toestemming tot het uitvoeren van medische handelingen 
 

 
Ondergetekende geeft toestemming voor uitvoering van de zogenaamde ‘medische handeling’ op school bij: 
 

naam leerling:  ________________________________________ 

geboortedatum: ________________________________________ 

adres:   ________________________________________ 

postcode en plaats: ________________________________________ 

 
 

naam ouder(s)/verzorger(s): _________________________________ 

telefoon thuis:  ________________________________________ 

telefoon werk:  ________________________________________ 

 

naam huisarts:  ________________________________________ 

telefoon:  ________________________________________ 

naam specialist: ________________________________________ 

telefoon:  ________________________________________ 

 

naam medisch contactpersoon: __________________________ 

telefoon:  ________________________________________ 

 
 
Beschrijving van de ziekte waarvoor de ‘medische handeling’ op school bij de leerling nodig is: 
____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

  
 
 Omschrijving van de uit te voeren ‘medische handeling’: 
 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 

De ‘medische handeling’ moet dagelijks worden uitgevoerd op onderstaande tijden: 
 ___________________________ uur 

 ___________________________ uur 
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 ___________________________  uur 

 ___________________________ uur 

 
 Ook ommezijde invullen 

De ‘medische handeling’ mag alleen worden uitgevoerd in de hieronder nader omschreven 
situatie: 
______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

  Manier waarop de ‘medische handeling’ moet worden uitgevoerd: 

 ___________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________ 

 

  Eventuele extra opmerkingen: 

  ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 

  Bekwaamheidsverklaring aanwezig  ja/nee 

     

 

Instructie medisch handelen 

 

Instructie van de ‘medische handeling’ + controle op de juiste  

uitvoering is gegeven op: 

_____________________________________________________ (datum) 

Door: 

Naam: ___________________________________________ 

Functie: __________________________________________ 

Van: _____________________________________________ (instelling) 

 
Aan:  

Naam: ___________________________________________ 

Functie: __________________________________________ 

Van: _____________________________________________ (naam school 

 en plaats 

                         

    
Ondergetekende: 
 
 

Naam: ___________________________________________________________ 

Ouder/verzorger: _____________________________________________ 

Plaats: ___________________________________________________________ 
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Datum: ___________________________________________________________ 

Handtekening: ____________________________________________________ 
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Bijlage 4 
 

Uitvoeren van medische handelingen 
 

(Bekwaamheidsverklaring) 
 
 

Verklaring Bekwaam uitvoeren van medische handelingen 
 
Bekwaamheidsverklaring bij het uitvoeren van medische handelingen 
 
Ondergetekende, bevoegd tot het uitvoeren van de hieronder beschreven handeling: 
_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 verklaart dat,naam werknemer:  _________________________________________ 

functie: ______________________________________ 

werkzaam aan/bij: ________________________________________ 

na instructie door ondergetekende, in staat is bovengenoemde handeling bekwaam uit te 

voeren. 

De handeling moet worden uitgevoerd ten behoeve van: 

 naam leerling:   _________________________________________ 

 geboortedatum:  _________________________________________ 

Het uitvoeren van bovengenoemde handeling is voor de leerling noodzakelijk wegens: 
 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

De hierboven beschreven handeling mag alleen worden uitgevoerd op de tijdstippen waarop de 
leerling op school aanwezig is. 
De hierboven beschreven handeling moet worden uitgevoerd gedurende de periode: 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 Ondergetekende: 

Naam: _____________________________________________________ 

Functie: _____________________________________________________ 

Werkzaam aan/bij: _______________________________________ 

Plaats: _____________________________________________________ 

Datum: _____________________________________________________ 

 
 
Handtekening: ______________________________________________ 
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Bijlage 5 
 

Hoe te handelen bij een calamiteit 
 

(Richtlijnen) 
 
 

Indien zich calamiteiten voordoen ten gevolge van het toedienen van medicijnen 
of het uitvoeren van een medische handeling bij een kind 

 
 
 
Richtlijnen, hoe te handelen bij een calamiteit ten gevolge van 

• het toedienen van medicijnen aan een kind 
• het uitvoeren van een medische handeling 

 
 
 
 
 

Ø Laat het kind niet alleen. Probeer rustig te blijven. 
Observeer het kind goed en probeer het gerust te stellen. 

 
 

Ø Waarschuw een volwassene voor bijstand (of laat één van de kinderen een volwassene ophalen waarbij u 
duidelijk instrueert wat het kind tegen de volwassene moet zeggen). 

 
 

Ø Bel direct de huisarts en/of de specialist van het kind. 
 
 

Ø Bel bij een ernstige situatie direct het landelijk alarmnummer 112. 
 
 

Ø Geef door naar aanleiding van welk medicijn of ‘medische’ handeling de calamiteit zich heeft voorgedaan 
(eventueel welke fout is gemaakt). 

 
 

Ø Zorg ervoor dat u alle relevante gegevens van het kind bij de hand hebt (of laat ze direct door iemand 
opzoeken) zoals: 

1. Naam van het kind 
2. Geboortedatum 
3. Adres 
4. Telefoonnummer van ouders en/of andere, door de ouders aangewezen, persoon 
5. Naam + telefoonnummer van huisarts/specialist 
6. Ziektebeeld waarvoor medicijnen of medische handeling nodig zijn. 

 
 

Ø Bel de ouders (bij geen gehoor een andere, door de ouders aangewezen persoon): 
1. Leg duidelijk uit wat er gebeurd is. 
2. Vertel, indien bekend, wat de arts heeft gedaan/gezegd. 
3. In geval van opname, geef door naar welk ziekenhuis het kind is gegaan. 
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Bijlage:	Protocol	Kindermishandeling	
	
(los	PDF-bestand)	
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Bijlage:	Kernprocedure	1	
	
(los	PDF-bestand)	
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Bijlage:	Kernprocedure	2	
	
(los	PDF-bestand)	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


