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Flyer voor leerling en ouders met uitleg over het consult jeugdarts  
 

Ziekteverzuimbeleid volgens M@ZL 
Als ouder/verzorger ziet u het liefst dat uw zoon of dochter gezond en veilig opgroeit, de eigen 
talenten benut en goede keuzes maakt voor de toekomst. Met zelfvertrouwen en een diploma op 
zak! School, Jeugdgezondheidszorg en gemeente maken zich sterk voor gelijke onderwijskansen 
voor alle leerlingen. Ook de leerlingen die relatief vaak of langdurig afwezig zijn vanwege 
lichamelijke of psychische klachten. Daarom doet de school van uw kind mee aan M@ZL (spreek 
uit: mazzel). M@ZL staat voor Medische Advisering van de Ziekgemelde Leerling. Het is een 
integrale aanpak om leerlingen met ziekteverzuim vroegtijdig te signaleren en te begeleiden.  
 

Uitnodiging verzuimgesprek 
Bij uw zoon of dochter is sprake van langdurig of frequent ziekteverzuim. Om te zorgen dat uw 
kind zo goed mogelijk aan het lesprogramma kan (blijven) deelnemen, had u onlangs een 
gesprek op school. Naar aanleiding daarvan ontvangt u nu een uitnodiging voor een M@ZL 
consult bij de jeugdarts van de GGD Hollands Noorden. 
 

M@ZL in een notendop 
Bij verzuimbeleid volgens M@ZL werken de school, de jeugdarts, jeugdverpleegkundige en 
schoolmaatschappelijk werker nauw samen. School heeft met leerling en ouders/verzorgers een 
gesprek wanneer het ziekteverzuim van de betreffende leerling voldoet aan een van de M@ZL 
criteria: elke vierde ziekmelding binnen 12 schoolweken of vanaf de zevende schooldag 
aaneengesloten. 
 
In sommige gevallen volgt na het gesprek met school een uitnodiging voor een M@ZL consult bij 
de jeugdarts. Tijdens het consult bespreekt de jeugdarts de gezondheidsklachten en redenen van 
het ziekteverzuim en wordt de leerling zo nodig onderzocht. De jeugdarts kan adviseren over 
gezondheidsvragen. Samen met leerling en ouders/verzorgers wordt zo nodig gezocht naar de 
gewenste hulp of zorg. 
 
Na het consult adviseert de jeugdarts leerling, ouders/verzorgers, en school over de 
mogelijkheden van het volgen van het lesprogramma door de leerling, en biedt daarbij 
handvatten. 
 
Het gesprek is vertrouwelijk; de jeugdarts koppelt inhoudelijke informatie alleen met toestemming 
van de leerling en/of ouders/verzorgers terug aan de school. 
 

 


