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Wat doet het CJG?
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Waarom PATS? 

• Schoolverzuim = actueel en groeiend maatschappelijk probleem

• Hoog percentage verzuim en thuiszitters in Rotterdam

• Eenduidige integrale werkwijze ontbrak, partijen werkten onvoldoende samen

• Wens voor preventieve aanpak passend in Rotterdam

 2018 pilot PATS
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Het belang van tijdige inzet

Voorspellers schooluitval per ontwikkelingsfase:

• Niet Westerse achtergrond (0-4)

• Onvoldoende gehoortest (0-4)

• Leermoeilijkheden (4-8)

• Niet deelnemen sportclub (4-8)

• Externaliserend gedrag (8-12)

• Ziekteverzuim (12-16)

• Vertrouwen in eigen bekwaamheid 
(12-16)

Bron: proefschrift M.J. Theunissen (2016) Stay in or drop out
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Rotterdamse werkgroep

• Werkgroep versterking van het OT op School 

 werkgroep zorgelijk verzuim 

 werkgroep Oog voor jou : aandacht voor aanwezigheid

• Gemeente Rotterdam, CJG, leerplicht, samenwerkingsverbanden, wijkteams
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• Integrale werkwijze rondom de signalering en begeleiding van zorgelijk verzuim

• Gebaseerd op landelijk erkende interventie M@zl, maar passender voor Rotterdam

• Insteek positieve gezondheid: wat kan een leerling wel? 

• Optimale samenwerking partijen binnen ondersteuningsteam

• Versterking JGZ op school: duo JA en JV

Wat is PATS?
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Jongen van 14 jaar, veel verzuim vanwege vermoeidheidsklachten 

Ziekte van Pfeiffer gehad

PATS gesprek: 

• Overgewicht 

• Complexe thuissituatie, mantelzorg en lastige broer, wijkteam

• Huisarts kan geen uitspraak doen over belastbaarheid

Re-integratieplan:

• Volledig deelname aan digitaal lesprogramma, fysieke lessen 
opbouwen

• Wijkteam ingeschakeld voor ondersteuning

• Start fysiotherapie, inschatting conditie en belastbaarheid

Voorbeeld uit de praktijk
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• Meisje van 13 jaar, vaak ziek en geregeld te laat op school 

• Moe en boze buien, suikerziekte

• PATS gesprek:

ze wil niet anders zijn dan de andere meiden; op school gebruikt ze 

daarom geen medicatie

• Re-integratieplan:

iom school en kinderarts: om het medicatiegebruik te optimaliseren 

is een ruimte op school geregeld voor medicatiegebruik

Voorbeeld uit de praktijk
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Procesevaluatie 2020-2021

In schooljaar 2020-2021 is een procesevaluatie uitgevoerd om de toepassing van PATS in de praktijk te evalueren.

Literatuurreferenties: 1. https://cjgrijnmond.nl/wp-content/uploads/CJG-PATS-Infographic.pdf

Evaluatiegesprekken op 
18 scholen

JGZ-kinddossier
registraties van 243 

leerlingen

Vragenlijsten ingevuld 
door 16 JGZ-professionals

Start met 
klanttevredenheids-

onderzoek

https://cjgrijnmond.nl/wp-content/uploads/CJG-PATS-Infographic.pdf
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Wat zien we?

Kenmerken PATS-leerlingen (aug ’20 - juli ’21)

243 leerlingen volgden PATS-traject*

13-16 jaar (M = 14,5)

55% meisjes

67 % beroepsgericht of praktisch onderwijs

Redenen schoolziekteverzuim Percentage 
leerlingen

Lichamelijke klachten en ziekten 68%

Psychosociale klachten en psychiatrische 
ziekten

35%

Problemen in de thuissituatie 16%

Schoolgerelateerde problemen 23%

Ongezonde leefwijze 16%

Onbekend 14%

47% had problemen op meerdere gebieden

 66%: ‘4 keer ziekgemeld binnen 12 weken’
 31%: ‘meer dan 6 aaneengesloten 

schooldagen ziekgemeld’

51% verzuimde bij aanmelding al 
vaker dan deze criteria

*Vanwege coronapandemie minder aanmeldingen
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PATS-traject

 Bij 70% van de leerlingen werd afgestemd 
met ketenpartners (maximum 12x)

 Bij 81% was minstens één ouder aanwezig bij 
één of meerdere PATS-consulten 

-> hoge ouderparticipatie!

15%

58%

27%

Advies bij afsluiting CJG

Melden bij nieuwe
ziekmelding

Melden bij opnieuw
voldoen aan
verzuimcriteria

Retour school

 45% ontving zorg tijdens PATS-traject, 
meestal van medisch specialist

 23% verwezen naar zorg door CJG, 
meestal naar huisarts

37%

49%

9%

3% 2%

Uitkomst triage

Jeugdarts

Jeugdverpleegkundige

Jeugdarts en -
verpleegkundige
Retour school

Onbekend
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Ervaringen van professionals

altijd
11%

meestal
39%

soms
50%

nooit
0%

HOE VAAK LUKT HET OM OP TIJD ZORGELIJK 
ZIEKTEVERZUIM TE SIGNALEREN OP SCHOOL?

Ja
83%

Soms wel, 
soms niet

17%

Nee
0%

IS HET HELDER OP SCHOOL WIE DE 
AFSPRAKEN MONITORT EN HOE (VAAK) DIT 

GEBEURT?

Ja
61%

Sommige wel, 
sommige niet

39%

Nee
0%

HEBBEN SCHOOLMEDEWERKERS GENOEG HANDVATTEN 
OM DE VERZUIMGESPREKKEN TE VOEREN?

Ja
69%

Nee
6%

Soms wel, soms 
niet
25%

KAN SCHOOL VOLDOENDE MET DE TERUGKOPPELINGEN EN RE-
INTEGRATIEPLANNEN UIT DE VOETEN?
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1. Vroegtijdige signalering en aanpak van schoolziekteverzuim, waardoor 

langdurig verzuim voorkomen kan worden;

2. Een (verbeterde) gestructureerde samenwerking tussen het CJG en de 

school;

3. Duidelijke handvatten voor schoolmedewerkers door o.a. het 

stappenplan, het verzuimgesprek dat mentoren voeren, de criteria en het 

aanmeldformulier.

Top 3 Sterke kanten in uitvoering PATS
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Top 3 Verbeterpunten in uitvoering PATS

1. Samenwerking tussen het CJG en de school verbeteren, bijv. door:

• vaste (tussentijdse) evaluatiemomenten;

• meer fysieke aanwezigheid van het CJG op school; 

2. PATS meer onder de aandacht brengen bij mentoren, leerlingen en ouders 
en zo (o.a.) het draagvlak bij mentoren vergroten;

3. Het PATS-stappenplan en verzuimprotocol beter naleven, bijv. door: 

• meer en tijdiger leerlingen aanmelden voor PATS;

• gebruik te maken van de PATS-aanmeld- en terugkoppelingsformulieren.
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• Aandacht voor optimalisatie en borging

• Uitrol alle VO scholen

• Aanpassing PATS voor andere doelgroepen (cluster/PO/MBO)

Doorontwikkeling PATS
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• Landelijke interesse in PATS:

wens om PATS in beheer te brengen bij het NCJ 

Landelijke ontwikkelingen



Vragen en/of  opmerkingen?

Voor meer informatie: 
https://cjgrijnmond.nl/pats 


