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Doorstroomoverleg 
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Dekkend aanbod

1
2

3
4

5
6

7

De partners1 hande-
len volgens het 
verzuimprotocol.

De school heeft een 
vaste verzuimcoör-
dinator.

De school kan het
verzuimoverzicht 
van leerlingen 
uitdraaien en 
analyseren.

Alle teamleden2
registreren uniform 
in het registratie-
systeem van de 
school.

De school meldt 
(on)geoorloofd  
verzuim tijdig en 
correct in DUO.

De LPA* krijgt inzicht 
in de verzuim-
registratie.

De verzuimcoördinator
meldt ziekteverzuim 
volgens de M@ZL-
aanpak³.

De verzuimcoördinator 
of zoco* meldt geoor-
loofd en ongeoorloofd  
verzuim in DUO én in 
het ondersteunings-
team/CvB.

De verzuimcoördinator    
of zoco* analyseert het 
geoorloofd en onge-
oorloofd verzuim om 
een patroon te ont-
dekken.

De zoco* en de LPA* 
overleggen twee-
wekelijks over 
leerlingen met zorgelijk
verzuim.

De partners zijn 
digitaal en/of  
telefonisch goed       
bereikbaar voor        
elkaar.

De partners leggen 
onderling hun 
werkafspraken vast.

De mentor heeft 
vroegtijdig positief 
contact met leerling 
en ouder(s).

De partners hebben
contact met leerling 
en ouder(s).

Eén van de partners 
gaat op huisbezoek 
bij een (beginnende) 
thuiszitter.

De mentor/zoco* over-
legt met de partners 
bij ernstige zorgen 
om de veiligheid van 
de leerling en volgt de 
Meldcode.

De mentor/zoco* 
houdt Rondetafel- 
gesprekken met ou-
ders en betrokkenen
op basis van het plan 
van aanpak.

Ga per onderwerp met de partners1 na of de stappen worden nageleefd voor jouw school

De partners bespreken 
alle zorgelijk verzuim- 
ers en thuiszitters  
in het ondersteu-
ningsteam/CvB.

De partners voeren 
acties uit en evalue-
ren deze volgens de 
PDCA-cyclus.

De partners 
werken samen voor 
leerlingen.

De procedure van het 
Doorstroomoverleg 
Thuiszitters is bekend5.

De partners monitoren 
de situatie van de  
leerling in het onder-
steuningsteam/CvB.   

Er zijn voldoende 
voorzieningen  
binnen de stad,  
onderwijs, jeugdhulp 
en leerwerktrajecten.

De school heeft 
voorzieningen voor 
leerlingen die  
ondersteuning 
nodig hebben en 
beschrijft deze in het 
Schoolonder- 
steuningsprofiel.

Een school kan advies 
inwinnen bij het Sa-
menwerkingsverband 
Voortgezet Onderwijs  
Amsterdam-Diemen 
over het onderwijs-
aanbod in de stad.

De zoco* betrekt een
onderwijsadviseur
van het Samenwer
kingsverband Voort-
gezet Onderwijs⁴ voor
advies bij verzuim.

De partners over-
leggen op frequente 
basis en volgens vaste 
werkafspraken en 
structuur.

De partners van deze aanpak zijn de zorgcoördinator, leerplichtambtenaar, ouder- en kindadviseur, jeugdarts en hulpverleners.
De teamleden zijn in deze de mentor en de verzuimcoördinator.
Meer informatie over de M@ZL-aanpak vind je op www.ncj.nl/mazl
Samenwerkingsverband Voorgezet Onderwijs Amsterdam-Diemen. Telefoonnummer: 020-8119921.
Zie stappenplan verzuim voor de procedure van het Doorstroomoverleg Thuiszitters.       
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*OT-partners

Digitaal systeem van Dienst Uitvoering Onderwijs waarin je ongeoorloofd verzuim 
registreert. 

Commissie van Begeleiding van voortgezet speciaal onderwijs.

Plan Do Check Act cyclus.

Ondersteuningsteam: Zorgcoördinator (zoco), Leerplichtambtenaar (LPA), Ouder- 
en Kindadviseur (OKA) en Jeugdarts (JA).

DUO

CvB

PDCA 

UVO

Bij vragen over 
opgroeien, opvoeden 
en/of veiligheid van 
de leerling, kan in 
overleg met leerling en 
ouders de ouder- en 
kindadviseur worden 
betrokken.

Samenwerkingsverband 
voortgezet onderwijs 
Amsterdam-Diemen

Uitvoerders Overleg.


