In Nederland hebben kinderen recht op onderwijs. Om dat recht te waarborgen is de
Leerplichtwet ingevoerd, waarin de regels rond dat recht en de plichten worden
omschreven. Kinderen zijn volgens de wet leerplichtig vanaf de eerste schooldag in
de maand na hun vijfde verjaardag. De volledige leerplicht eindigt na twaalf volledige
schooljaren of aan het eind van het schooljaar waarin uw kind zestien jaar wordt.
Heeft de jongere dan nog geen startkwalificatie dan begint de kwalificatieplicht.

Kwalifica
tieplicht
Voor een goede startpositie op de arbeidsmarkt is een diploma nodig op minimaal
mbo niveau 2 of havo/vwo-niveau. Zo’n diploma heet een startkwalificatie. Een
startkwalificatie vergroot niet alleen de kans om een baan te vinden maar ook om
deze te behouden. Per 1 augustus 2007 is de kwalificatieplicht ingevoerd.
Jongeren vanaf 16 jaar zonder startkwalificatie zijn kwalificatieplichtig tot hun 18e
verjaardag. Wanneer een jongere een startkwalificatie haalt voor zijn 18e
verjaardag, vervalt deze kwalificatieplicht.
De
leerplichtambtenaar
De leerplichtambtenaar ziet er op toe dat de Leerplichtwet, waaronder ook de
kwalificatieplicht valt, wordt nageleefd. Hij of zij controleert of alle leerlingen op een
school staan ingeschreven en of de leerlingen de school daadwerkelijk bezoeken.
Leerlingen mogen niet zomaar van school wegblijven. De leerplichtambtenaar stelt
een onderzoek in als een leerling zonder toestemming wegblijft. Het zonder
toestemming wegblijven van school heet ‘ongeoorloofd schoolverzuim’.
Leerplich
t en verlof
Hoofdregel in de Leerplichtwet is dat kinderen de school moeten bezoeken als er
onderwijs wordt gegeven. Wel zijn er uitzonderingen op deze regel. Als u een
bijzondere reden heeft waarom uw kind niet naar school kan, moet u zich aan de
regels van zo’n uitzondering houden.
Ziekte (art. 11d en 12 van de leerplichtwet 1969)
Wanneer uw kind bij ziekte op een ander adres verblijft dan het huisadres dient u dit
door te geven aan de school.
Religieuze verplichtingen (art. 11e van de Leerplichtwet 1969)
Wanneer uw kind vanwege godsdienst of levensovertuiging plichten moet vervullen,
bestaat er recht op verlof. De richtlijn hiervoor is dat per verplichting één dag vrij wordt
gegeven. Dit verlof moet minimaal twee dagen van tevoren aangevraagd worden bij
de directeur van de school.
Gewichtige omstandigheden (art. 11g van de Leerplichtwet 1969)
Dit zijn omstandigheden die buiten de wil van de ouders en/of de leerlingen liggen.
Het gaat hier meestal om verlof van één of enkele dagen.

Voorbeelden:
•
Verhuizing van het gezin;
•
Bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten;
•
Ernstige ziekte/overlijden van bloed- of aanverwanten;
Viering van een 12½-, 25- 40-, 50- of 60-jarig huwelijk van ouders of
grootouders (1 dag)
•
Viering van een 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum van ouders of groot
ouders (1 dag).
Géén gewichtige omstandigheden zijn:
•
Familiebezoek in het buitenland;
•
Vakantie in een goedkopere periode of in verband met een speciale
aanbieding;
•
Gebrek aan boekingsmogelijkheden in de gewone vakantietijd;
•
Eerdere of latere terugkeer in verband met (verkeers-)drukte;
•
Verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij
zijn.
Vakantie onder schooltijd (art. 11f van de Leerplichtwet 1969)
Hiervoor kan één uitzondering gemaakt worden. Als de specifieke aard van het
beroep van een van de ouders het onmogelijk maakt om in de gewone
schoolvakanties op vakantie te gaan én wanneer het onmogelijk is om in alle
andere gewone schoolvakanties 14 dagen met het gezin op vakantie te gaan kan
er verlof worden verleend. Voorwaarden voor een aanvraag voor vakantie onder
schooltijd:
•
Bij de aanvraag zit een werkgeversverklaring waaruit de specifieke aard
van het
beroep én de verlofperiode van de betrokken ouder duidelijk wordt.
•
De aanvraag moet tenminste 8 weken van tevoren bij de directeur
worden ingediend, tenzij u kunt aangeven waarom dat niet mogelijk was.
•
De verlofperiode mag maximaal 10 schooldagen zijn en mag niet meer
dan één keer per schooljaar worden verleend.
•
De verlofperiode mag niet in de eerste twee weken van het schooljaar.

Aanvrag
en voor verlof
Een aanvraag voor verlof moet schriftelijk worden ingediend bij de directeur van
de school. De aanvraag moet tenminste 8 weken van tevoren bij de directeur
worden
ingediend, tenzij u kunt aangeven waarom dat niet mogelijk was. De formulieren
hiervoor kunt u via de school krijgen. De directeur neemt zelf een besluit over
verlofaanvragen tot 10 schooldagen per schooljaar. Als een aanvraag de 10
schooldagen overschrijdt, stuurt de directeur de aanvraag door naar de
leerplichtambtenaar die dan een besluit moet nemen.
Oneens met besluit
Als u het niet eens bent met het besluit, kunt u binnen zes weken een bezwaarschrift indienen bij de persoon die het besluit heeft genomen. U krijgt dan de
gelegenheid om uw bezwaarschrift mondeling toe te lichten.

Bent u het niet eens met het besluit op uw bezwaarschrift, dan kunt u binnen zes
weken een schriftelijk beroep aantekenen bij de Arrondissementsrechtbank. De
exacte regels over beroep zullen u bij een besluit of beslissing op bezwaar worden
vermeld.

Het zonder toestemming wegblijven van school als er onderwijs wordt gegeven,
heet ‘ongeoorloofd schoolverzuim’. De directeur van de school is wettelijk verplicht
dit aan de leerplichtambtenaar te melden. De leerplichtambtenaar stelt dan een
onderzoek in. Afhankelijk van de aard en de duur van het verzuim zal dit leiden tot
een waarschuwing of een proces-verbaal. Jongeren vanaf 12 jaar worden, naast
hun ouders, zelf aangesproken op hun verzuimgedrag, want vanaf 12 jaar is er een
eigen verantwoordelijkheid om naar school te gaan. Dat betekent dat ook tegen hen
proces-verbaal kan worden opgemaakt.

Meer informatie kunt u krijgen bij de directeur van de school of bij de leerplichtambtenaar van uw woongemeente.
Dit is een gezamenlijke uitgave van de gemeenten:

