
Verplicht naar school? 

gemeente Appingedam (0596) 69 11 00

gemeente Bedum (050) 30 18 911  

gemeente De Marne (0595) 75 03 00 

gemeente Delfzijl (0596) 63 99 11 

gemeente Eemsmond (0595) 43 75 55

gemeente Loppersum (0596) 54 82 00

gemeente Winsum (0595) 75 03 00 

Leerplicht en 

kwalificatieplicht

Aan de inhoud van deze folder kunt u geen rechten ontlenen.  

vakantie vallen. U mag maximaal 
tien dagen per schooljaar extra verlof 
voor uw kind aanvragen. Wilt u toch 
meer dan tien schooldagen buiten de 
schoolvakanties om verlof aanvragen? 
Neem hiervoor contact op met de 
leerplichtambtenaar.  .Meer informatie?..

Wilt u meer weten over de leerplichtwet 
of over de aanpak van schoolverzuim, 

dan kunt u contact opnemen met 
de school of de leerplichtambtenaar

 van uw gemeente. U kunt de leerplicht-
ambtenaar van de gemeente bereiken 

via het volgende telefoonnummer. 
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   Wat te doen bij ziekte?. 

Is uw kind ziek? Dan geldt de leer- of 
kwalificatieplicht even niet. De school 
moet hier natuurlijk wel zo snel moge-
lijk, maar uiterlijk binnen twee dagen, 
van op de hoogte gesteld worden. 

   Is extra verlof mogelijk?.

 Als u of uw partner een beroep heeft 
waardoor het u niet lukt om met uw 
kinderen tijdens de schoolvakantie 
op vakantie te gaan, kan extra verlof 
aangevraagd worden. Dit moet altijd 
eerst overlegd worden met de school. 
De extra vakantie mag nooit in de 
eerste twee weken na de zomer- 



   Wat is een leerplichtambtenaar?

Elke gemeente in Nederland heeft
een of meer leerplichtambtenaren.  
De belangrijkste taak van de leer-
plichtambtenaar is het recht en  
de plicht op onderwijs te bewaken.  
Zo houdt de leerplichtambtenaar in 
de gaten of jongeren niet spijbelen. 
Maar de leerplichtambtenaar kan 
jongeren en hun ouders ook helpen 
om een oplossing te zoeken voor het 
schoolverzuim. Daarnaast beoordeelt 
de leerplichtambtenaar verzoeken van 
ouders die extra verlof van meer dan 
tien dagen aanvragen voor hun kind.  

   Welke plichten hebben ouders? 

Ouders moeten hun kind inschrijven 
op een school, controleren of het 
kind de lessen volgt en ziekte op tijd 
melden bij de school. Daarnaast is 
het belangrijk dat ouders regelmatig 
contact onderhouden met de school. 
Ga bijvoorbeeld naar ouderavonden, 
weet welke maatregelen de school 
neemt tegen spijbelen en ken het 
lesrooster van uw kind. 

   Welke plichten hebben jongeren?

Jongeren mogen niet wegblijven van 
school zonder geldige reden of spijbe-
len. Ouders zijn hiervoor verantwoor-
delijk. Maar vanaf het twaalfde jaar 
zijn jongeren er ook zelf verantwoor-
delijk voor dat ze naar school gaan.  
 

   Welke plichten hebben scholen?

Scholen onderhouden contact met 
de leerplichtambtenaar. Soms missen 
leerlingen lessen zonder dat zij daar 
een geldige reden voor hebben. De 
school kan dan zowel de leerling als de 
ouders hierop aanspreken. De school 
meldt het verzuim aan de leerplicht-
ambtenaar als een leerling:
•	 drie	dagen	achter	elkaar	lessen	mist	

zonder geldige reden;
•	 tweeëneenhalve	dag	of	meer	

verzuimt in een periode van vier 
lesweken.

De school mag schoolverzuim eerder 
melden bij de leerplichtambtenaar. 
Naast het doorgeven van verzuim, 
melden scholen ook aan de leerplicht-
ambtenaar welke leerlingen zich  
in- en uitschrijven. 

Leerplichtige leerlingen kunnen  
niet zomaar van school worden  
gestuurd. Maar in sommige gevallen 
is het niet meer mogelijk dat een  
leerling langer op school blijft.  
Bijvoorbeeld bij gebruik van geweld  
of ander ongewenst gedrag. In overleg 
met de ouders wordt dan naar een  
andere school gezocht. Lukt dit  
niet? De leerplichtambtenaar van  
de gemeente kan ook een helpende 
hand bieden.

Jongeren moeten naar school. En u als  
ouder moet ervoor zorgen dat ze naar 
school gaan. Dat staat in de Leerplichtwet. 

Maar hoe zit dat precies? Vanaf wanneer moet uw kind 
naar school? En tot wanneer? Welke plichten heeft u? 
Welke plichten hebben scholen? En hoe zit het met 
ziekte en vakantie? Allemaal vragen waar deze folder 
een antwoord op geeft. Is uw vraag nog niet beant-
woord? Bij elke gemeente werkt een leerplichtambte-
naar. Bij haar of hem kunt u met al uw vragen terecht. 

Met een goede schoolopleiding en 

een diploma op zak sta je sterker in 

de maatschappij. Daarom heeft in 

Nederland iedereen recht op onderwijs. 

Maar dit recht is niet vrijblijvend. 

Alle jongeren in Nederland zijn 

verplicht om naar school te gaan. 

Wat is leerplicht?

Voor wie geldt 

de leerplicht?

In Nederland zijn kinderen vanaf vijf jaar verplicht om naar school te gaan. De meeste kinderen gaan al naar school als ze vier jaar zijn. De leerplicht duurt tot en met het schooljaar waarin jongeren zestien jaar worden. Daarna volgt de kwalificatieplicht.

In het schooljaar nadat jongeren 
zestien jaar zijn geworden, gaat de 
kwalificatieplicht in. Direct nadat 
de leerplicht is afgelopen. De kwali-
ficatieplicht geldt totdat jongeren 
achttien jaar worden of een start-
kwalificatie hebben gehaald. 

Voor wie geldt 

de kwalificatieplicht?

Na de leerplicht geldt een kwalificatie-plicht. Dit betekent dat alle jongeren verplicht zijn om een startkwalificatie te halen. Een mbo-diploma (niveau twee, drie of vier), een havo- of een vwo-diploma. 

Wat is kwalificatieplicht?   Wat als uw kind spijbelt?

Als een leerplichtige of kwalificatie-
plichtige leerling zonder geldige reden 
les- of praktijktijd mist, is er sprake 
van ongeoorloofd schoolverzuim. 
Samen met de ouders kan de school 
afspraken maken om het spijbel-
gedrag van kinderen te veranderen. 
Spijbelen kan betekenen dat er iets 
met het kind aan de hand is.

In het uiterste geval kan een leer-
plichtambtenaar tegen ouders en  
hun kind een proces-verbaal opmaken 
vanwege schoolverzuim zonder  
geldige reden. Dit gebeurt bijvoor-
beeld als zij niet mee willen werken 
aan het vinden van een oplossing om 
het spijbelgedrag aan te pakken. 

   18 jaar en geen diploma?

Als jongeren op hun achttiende 
verjaardag nog geen diploma heb-
ben behaald, kan de gemeente of het 
Regionaal Meld- en Coördinatiepunt 
(RMC) helpen. Tot het 23e jaar kunnen 
deze instanties adviseren bij het als-
nog behalen van een startkwalificatie 
of het vinden van een geschikte baan. 
Jongeren en hun ouders kunnen hier-
voor contact opnemen met de leer-
plichtambtenaar van de gemeente.


