n	
De

schooldirecteur meldt binnen
zeven dagen aan BRON de in- en uitschrijvingen van leerlingen die vallen
onder de leerplichtwet. Particuliere
scholen melden dit rechtstreeks bij
Leerlingzaken.
n	
De schooldirecteur meldt direct aan
de leerplichtambtenaar wanneer een
leerling van school wordt verwijderd.
n	
De schooldirecteur meldt tijdig
ongeoorloofd verzuim (via DUO) aan
de leerplichtambtenaar.
n	
De schooldirecteur is wettelijk verplicht
om het verzuimbeleid van school op te
nemen in de schoolgids.
n	
De schooldirecteur geeft de leerplichtambtenaar alle inlichtingen die nodig
zijn bij de uitvoering van de leerplichttaak.
n	
De schooldirecteur meldt een voortijdig
schoolverlater aan de leerplichtambtenaar.

De taak van een leerplichtambtenaar
De leerplichtambtenaren van Leerling
zaken zien toe op de uitvoering en naleving
van de leerplichtwet. De school meldt
ongeoorloofd schoolverzuim aan de leerplichtambtenaar, waarna deze gaat onderzoeken wat de reden is van het verzuim.

Meer informatie
Regio Noord-Veluwe
Leerlingzaken
Postbus 271
3840 AG Harderwijk
T 0341 - 47 44 80
E leerlingzaken@regionoordveluwe.nl
I leerlingzaken.regionoordveluwe.nl

Leerlingzaken zet in op preventief werken.
Dit betekent dat ook leerlingen met licht
verzuim op gesprek kunnen komen, om
te voorkomen dat het verzuim oploopt
en de leerplichtambtenaar sancties moet
opleggen. Daarnaast heeft de leerplichtambtenaar een maatschappelijke zorgtaak.
Spijbelgedrag is vaak een signaal dat
er iets aan de hand is. Een taak van de
leerplichtambtenaar is om de oorzaak
te achterhalen. Samen met de leerling,
ouders, school en eventueel andere
betrokken instanties wordt er gekeken
naar wat een leerling nodig heeft om op
een positieve manier zijn schoolloopbaan
te vervolgen.
Wanneer hulp en ondersteuning er niet
voor zorgen dat het verzuim minder wordt
of stopt, dan kan de leerplichtambtenaar
juridische stappen ondernemen, waaronder:
n	
Zorgmelding (als er nog geen
hulpverlening betrokken is).
n	
Een verwijzing naar Bureau Halt.
n	
Een proces-verbaal.
n	
Melding Sociale Verzekeringsbank
(voor 16- en 17-jarigen).
Bij luxe verzuim maakt de leerplichtambtenaar direct een proces-verbaal op. Zie voor
meer informatie de folder ‘Verlof buiten de
schoolvakanties’.

gemeente Oldebroek

Naast deze folder bestaan er nog drie
andere folders over leerplicht, die op een
specifiek onderwerp ingaan:
n Vrijstelling van
Leerplicht & Kwalificatieplicht
n RMC & Startkwalificatie
n Verlof buiten de schoolvakanties
NB: In deze folder wordt met ouders ook
gedoeld op voogden en/of feitelijke
verzorgers. U kunt aan de tekst van deze
folder geen rechten ontlenen.
Leerlingzaken, onderdeel van Regio NoordVeluwe, is een samenwerkingsverband van
de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk,
Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde.

maand die volgt op de maand waarin
het kind vijf jaar is geworden. Een kind
dat bijvoorbeeld op 10 oktober zijn vijfde
verjaardag viert, wordt op de eerste
schooldag in november leerplichtig.

Leerplicht: recht op onderwijs
Leerplicht hangt nauw samen met het recht op onderwijs. Overal ter wereld wordt dit
recht als groot goed beschouwd. Veel landen hechten er zelfs zoveel waarde aan, dat ze
de jeugd via de wet verplichten om naar school te gaan. Nederland is één van die landen.
In ons land staan de rechten en plichten van ouders (lees ook verzorgers), leerlingen en
schooldirecteuren in de Leerplichtwet 1969 aangegeven.
De leerplichtwet is een rechtsmiddel waarmee gewaarborgd wordt dat alle jongeren
in Nederland aan het onderwijs kunnen en
zullen deelnemen. Het doel van deze wet
is dat jongeren zo goed mogelijk worden
toegerust met kennis en vaardigheden
die zij nodig hebben om een zelfstandige
plek in de samenleving te verwerven. Een
afgeronde schoolopleiding is daarvoor een
vereiste.
In de leerplichtwet staat omschreven:
en einde van de volledige
leerplicht.
n	
Begin en einde van de kwalificatieplicht.
n	
Verantwoordelijkheden van de ouders.
n	
Verantwoordelijkheden van leerlingen
die 12 jaar of ouder zijn.
n	
Verantwoordelijkheden van school
directeuren.
n	
De taak van een leerplichtambtenaar.
n	
Begin

Leerplicht
Bijna alle kinderen beleven hun eerste
schooldag op vierjarige leeftijd. De echte
leerplicht begint op de eerste dag van de

Vervangende leerplicht
Als een leerling daadwerkelijk niet in staat
is om volledig dagonderwijs te volgen,
dan is er voor jongeren vanaf 14 jaar een
alternatief leertraject mogelijk. De leerling
valt in dit geval onder de vervangende
leerplicht. Meer informatie kunt u vinden
in de folder ‘Vrijstelling van leerplicht en
kwalificatieplicht’.

Soms is een volledige schoolweek te
lang voor vijfjarigen. De leerplichtwet biedt
dan een mogelijkheid tot vrijstelling. U
mag uw vijfjarige kind maximaal vijf uur
per week thuishouden, hiervan doet u een
mededeling aan de schooldirecteur.
Mocht dit niet voldoende blijken te zijn,
dan mag een directeur op verzoek van
ouders, daar nog vijf extra uren vrijstelling
per week aan toevoegen. Dit is uitsluitend
bedoeld om overbelasting van de leerling
te voorkomen.
Volledige leerplicht
Volledige leerplicht is de plicht om op een
erkende school ingeschreven te staan en
deze school elke schooldag te bezoeken.
De volledige leerplicht eindigt op één van
de volgende twee momenten:
n	
Aan het eind van het twaalfde schooljaar. Indien een leerling op de basisschool een groep overslaat, telt zijn
basisschooltijd voor de berekening
van de leerplichtperiode als acht jaar.
n	
Aan het eind van het schooljaar, waarin
de leerling zestien jaar is geworden.

Kwalificatieplicht
Na de volledige leerplicht geldt de
kwalificatieplicht. Dit houdt in dat alle
jongeren tot hun 18e verjaardag onderwijs
moeten volgen, gericht op het halen van
een startkwalificatie. Dit is een havo-, vwo-,
of mbo2-diploma. De kwalificatieplicht
hoeft niet te betekenen dat jongeren vijf
dagen per week in de schoolbanken zitten.
Het is ook mogelijk om met combinaties
van leren en werken aan de kwalificatie
plicht te voldoen, zoals de beroeps
begeleidende leerweg (BBL) in het mbo.
De kwalificatieplicht geldt niet voor
jongeren die voortgezet speciaal onderwijs
in het uitstroomprofiel arbeidsmarktgericht
of het uitstroomprofiel dagbesteding
hebben gevolgd en jongeren in het bezit
van een getuigschrift of een diploma van
het praktijkonderwijs.

Vrijstelling van geregeld schoolbezoek
In de leerplichtwet staat omschreven
wanneer een jongere de school niet kan/
hoeft te bezoeken. Dit is het geval bij:
n	
Schoolsluiting.
n	
Een schorsing.
n	
Ziekte.
n	
De vervulling van plichten die
voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging.
n	
Vakantieverlof door specifieke aard
van het beroep van één van de ouders.
n	
Andere gewichtige omstandigheden.
Meer informatie kunt u vinden in de
folder ‘Vrijstelling van Leerplicht’.
Verantwoordelijkheden van ouders
n	
Ouders hebben de verplichting om
hun kind op een school of onderwijs
instelling in te schrijven.
n	
Ouders zorgen ervoor dat hun kind
de school geregeld bezoekt, dat wil
zeggen dat er geen les- of praktijktijd
wordt verzuimd. Vanaf twaalf jaar is de
jongere hier ook zelf verantwoordelijk
voor.
n	
Ouders melden hun kind ziek volgens
de richtlijnen van school.
n	
Als ouders om andere redenen hun
kind van school houden is er toestemming nodig van de schooldirecteur of
leerplichtambtenaar.

Verantwoordelijkheden van leerlingen,
die twaalf jaar of ouder zijn
n	
Leerlingen hebben de verplichting
om de school geregeld te bezoeken
en kunnen persoonlijk aangesproken
worden op ongeoorloofd schoolverzuim.
n	
Jongeren die zelfstandig wonen,
moeten zelf de school op de hoogte
brengen van ziekte of andere gewichtige
omstandigheden, waardoor ze niet naar
school kunnen.
Verantwoordelijkheden van
schooldirecteuren
n	
De schooldirecteur schrijft op verzoek
van ouders een jongere uit, als een
jongere op een andere school is
ingeschreven of een vrijstelling heeft
van de inschrijvingsplicht.
n	
De schooldirecteur neemt een
beslissing op het verzoek van ouders
die vanwege specifieke aard van hun
beroep niet binnen de schoolvakanties
als gezin op vakantie kunnen gaan.
n	
De schooldirecteur neemt op
verzoek van ouders een beslissing
als de jongere vanwege gewichtige
omstandigheden maximaal 10 dagen
de school niet kan bezoeken.

