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Ieder kind in Nederland heeft recht op onderwijs. Dit recht staat in de 

Leerplichtwet. Onderwijs is belangrijk om goed mee te kunnen komen in 

de maatschappij. Met een goede opleiding en een diploma op zak heeft 

een kind een betere  toekomst. In deze folder staan de afspraken, rechten 

en plichten die gelden voor u, uw kind en de school. De leerplichtambte-

naar* moet ervoor zorgen dat iedereen zich houdt aan de Leerplichtwet.

*In deze folder gebruiken we ‘zij’ voor de leerplichtambtenaar. U kunt hier ook ‘hij’ lezen.

Leerplicht 

Uw kind mag vanaf 4 jaar naar school. Kinderen moeten van de wet naar school 

vanaf de 1e schooldag in de maand na hun 5e verjaardag. Dus als uw kind op 10 

mei 5 jaar wordt, moet het vanaf 1 juni naar school. De volledige leerplicht stopt 

aan het eind van het schooljaar waarin uw kind 16 jaar wordt.

Leerplicht, kwalificatieplicht en RMC-functie 

Na de volledige leerplicht geldt de kwalificatieplicht tot de 18e verjaardag. Dit is 

niet zo als de jongere vóór die tijd al een startkwalificatie heeft. Dit is een 
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diploma havo of vwo of een diploma mbo niveau 2 of hoger. Met een 

startkwalificatie vergroot je de kans op een baan. En je vergroot de kans om deze 

baan te houden. 

Je houdt je aan de kwalificatieplicht als je:

• Fulltime dagonderwijs volgt (bijvoorbeeld een BOL opleiding aan het mbo).

• Leert en werkt (bijvoorbeeld een BBL- opleiding aan het mbo). 

Met een vmbo-diploma heb je geen startkwalificatie. Daarom moet je na je  

vmbo-diploma nog een opleiding doen (havo of mbo). Jongeren die geen 

startkwalificatie kunnen halen, krijgen hulp om een  traject te volgen die bij 

hen past.  

Jongeren van 18 tot 23 jaar moeten niet zonder startkwalificatie van school gaan. 

De RMC (Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaters) helpt 

dit te voorkomen. De RMC houdt bij wie zonder startkwalificatie van school gaat. 

Ze helpen hen om toch nog hun startkwalificatie te halen.

Wat doet de leerplichtambtenaar? 

De leerplichtambtenaar moet ervoor zorgen dat iedereen zich aan de 

Leerplichtwet houdt. Zij controleert of alle leerlingen bij een school staan 

ingeschreven. Zij heeft contact met de school en onderzoekt meteen een melding 

van ‘ongeoorloofd verzuim’. Dit is zo als een leerling niet naar school komt zonder 

goede reden en/of toestemming. 

Voorbeelden hiervan zijn:

• Regelmatig te laat komen. 

• Spijbelen. 

• Op vakantie gaan tijdens schooltijd. 

De leerplichtambtenaar heeft ook een maatschappelijke zorgfunctie. 

In gesprekken met ouder(s)/verzorger(s) en/of jongere kan blijken dat er 

problemen zijn. De leerplichtambtenaar kan dan verwijzen naar hulpverlening.  

De leerplichtambtenaar werkt vooral om problemen te voorkomen. Dit doet zij 

door regelmatig met scholen te praten En met de Raad voor de Kinder bescher-

ming, hulpverleningsinstellingen, Justitie en politie. 

De leerplichtambtenaar houdt  regelmatig spreekuren op de scholen voor 

voortgezet onderwijs. Tijdens deze spreekuren praat zij met de leerling over de 

oorzaken en de gevolgen van te laat komen en/of spijbelen.  
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Soms moet de leerplichtambtenaar een jongere naar Bureau Halt sturen. Of moet 

zij een proces-verbaal opmaken tegen de ouder(s) en/of jongere (vanaf 12 jaar).

Vrijstelling door medische redenen

Er zijn kinderen die om lichamelijke of psychische redenen niet naar school 

kunnen. Ouders kunnen dan een aanvraag voor vrijstelling doen bij de 

leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar vraagt dan advies aan een 

onafhankelijke arts. Met deze vrijstelling hoeven ouders hun kind niet in te 

schrijven bij een school. 

Wat moeten scholen doen? 

Scholen moeten een goed verzuimbeleid voeren. Zij moeten: 

• Uw kind inschrijven als uw kind bij een school begint.

• Uw kind uitschrijven als het van de school afgaat en deze informatie doorgeven 

aan OCW (DUO).

• Zich inspannen een andere school te vinden als uw kind niet op de school kan 

blijven waar het nu zit. 

• Het melden bij de leerplichtambtenaar als uw kind ongeoorloofd verzuimt. 

Wat moeten ouders/verzorgers doen? 

• U moet uw leerplichtige kind inschrijven op een school.

• U moet ervoor zorgen dat uw kind de lessen volgt.

• Kan uw kind niet naar school? Dan moet u dat de school meteen vertellen 

volgens de regels van de school.

Kan mijn kind (een dag) vrij krijgen?

Voor bepaalde belangrijke redenen (’gewichtige omstandigheden’) kunnen 

kinderen verlof krijgen. Het gaat om situaties die buiten de wil of invloed van 

ouders en/of kind liggen. De directeur van de school beslist hierover. Het mag dan 

om niet meer dan 10 schooldagen verlof gaan. En de directeur moet zich aan de 

leerplichtwet houden. De leerplichtambtenaar beslist over een verlofaanvraag 

van meer dan 10 schooldagen. 

Voorbeelden van belangrijke redenen zijn:

• Een wettelijke verplichting, als dit niet buiten de lesuren kan. 

• Verhuizing: maximaal 1 dag.

• Huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de 3e  graad. Binnen de 

woonplaats: maximaal 1 dag. Buiten de woonplaats: maximaal 2 dagen (als dit 

nodig is voor reis en verblijf).

• Overlijden van bloed- of aanverwanten in de 1e graad: maximaal 4 dagen.

• Overlijden van bloed- of aanverwanten in de 2e graad: maximaal 2 dagen.

• Overlijden van bloed- of aanverwanten in de 3e en 4e  graad: maximaal 1 dag.

• Een acute ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten tot en met de 3e graad. 

• Viering van een 25-, 40- en 50-jarig ambtsjubileum en het 12½-, 25-, 40-, 50- 

en 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders: maximaal 1 dag.

• Bij medische of sociale indicatie.

Wie is welke graad? (vanuit het kind):

• 1e graad > ouders.

• 2e graad > zus/broer, grootouders.

• 3e graad > oom/tante, neef/nicht (kinderen van broer of zus), overgrootouder.

• 4e graad > oudoom/oudtante, neef/nicht (kinderen van oom of tante), 

achterneef/achternicht, betovergrootouder.
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Voorbeelden van situaties waarin u geen extra vrije dag(en) kunt krijgen:

• Een familiebezoek in het buitenland.

• Een vakantie in een goedkope periode of met een speciale aanbieding.

• Te weinig mogelijkheden om te boeken in de gewone vakantietijd.

• Eerder vertrek of latere terugkeer om (verkeers-)drukte.

• Verlof voor een kind omdat andere kinderen uit het gezin al vrij zijn.

• Vakantiespreiding.

• Samen reizen.

• Een verlofperiode van ouders.

Wat zegt de wet over religieuze verplichtingen?

Heeft u verlof nodig om te voldoen aan religieuze verplichtingen? Meld dit dan 

uiterlijk 2 dagen van tevoren aan de directeur van de school. De richtlijn voor de 

viering van niet-christelijke feestdagen is 1 vrije dag per feest.

Kan ik buiten de schoolvakanties op vakantie gaan?

Verlof voor extra vakantie is bijna niet mogelijk. Dit kan alleen wanneer het door 

de specifieke aard van het beroep van één van de ouders niet mogelijk is om 

tijdens een schoolvakantie een gezinsvakantie van twee weken te hebben. 

Bijvoorbeeld bij onoverkomelijke bedrijfseconomische problemen. Dit moet u wel 

kunnen laten zien.

Alleen een werkgeversverklaring is niet voldoende voor het geven van extra 

verlof. Organisatorische problemen in een bedrijf van één van de ouders zijn geen 

reden voor verlof. 

De directeur van de school kan 1 x  per schooljaar voor niet meer dan 10 

schooldagen toestemming geven voor extra vakantie. Een aanvraag hiervoor 

moeten de ouders 8 weken van tevoren indienen bij de directeur.

De directeur moet zich aan de regels van de leerplichtwet houden. Zo mogen de 

extra verlofdagen niet aansluiten aan de zomervakantie. Als de directeur 1 x 

vakantieverlof heeft gegeven, dan mag u geen 2e x vakantieverlof aanvragen. Veel 

mensen denken dat een leerling recht heeft op 10 snipperdagen. Dat is niet waar. 

De leerplichtambtenaren controleren met steekproeven het ongeoorloofd verzuim 

rond de vakanties. Dit heet ook wel het ‘luxe verzuim’.  

Overmachtsituaties 

Soms komen ouders met hun kinderen te laat terug van vakantie. Dat kan komen 

door bijvoorbeeld autopech of ziekte. Hier kunt u zelf niets aan doen. U moet 

hiervan bewijsstukken bewaren. Dit kunnen zijn:

• Een originele en ondertekende artsenverklaring.

• De vliegtickets van de vlucht die niet door is gegaan.

Hiermee kunt u bewijzen dat het echt overmacht was. 

Hoe kan ik een vrije dag aanvragen? 

Een aanvraag voor 1 of meer vrije dagen heet een ‘aanvraag extra verlof’. U moet 

een aanvraag schriftelijk indienen bij de directeur van de school. De formulieren 

hiervoor kunt u van de school krijgen. 

Bijzondere talenten

Sommige kinderen hebben bijzondere talenten op het gebied van sport of kunst.

De leerplichtwet kent geen vrijstelling  voor het verzuim van lessen door 

deelname aan sport of kunst. Ouders kunnen hierover contact opnemen met de 

schooldirecteur.
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Wat zijn de gevolgen van ongeoorloofd verzuim? 

De leerplichtambtenaar onderzoekt na een melding van ongeoorloofd verzuim 

eerst wat er aan de hand is. Zij maakt afspraken zodat het verzuim stopt. Zij 

spreekt de ouders aan op het verzuim van hun kind.  Is een jongere 12 jaar of 

ouder? Dan spreekt de leerplichtambtenaar de jongere zelf ook aan op het 

verzuimgedrag. Vanaf 12 jaar zijn jongeren ook zelf verantwoordelijk voor hun 

schoolbezoek. 

Soms geven ouder(s) en/of leerling geen gehoor aan de waarschuwing of 

aanwijzingen van de school en de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar 

kan dan:

• De  leerling naar HALT sturen.

• Een proces-verbaal opmaken. 

Na een proces-verbaal beoordeelt justitie wat de beste maatregel is. Dat kan 

bijvoorbeeld een boete, een taakstraf of een leerstraf zijn. Het doel van de 

maatregel is altijd om de leerling weer terug naar school te laten gaan. 

Meer informatie kunt u vinden op de websites: 

• www.leerplein-mzk.nl. 

• www.rijksoverheid.nl/themas/onderwijs-en-wetenschap. 

• U kunt ook contact opnemen met de afdeling leerplicht van de gemeente 

Heemskerk. Stuur een e-mail naar leerplicht@heemskerk.nl of bel naar de 

gemeente Heemskerk: 14 0251.
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