Leerplicht

Alle kinderen moeten naar school

Leerplicht en
kwalificatieplicht
Onderwijs is ontzettend belangrijk om in de maatschappij je plek te kunnen vinden. Met een goede
opleiding en een diploma op zak sta je sterker.
Daarom is de leerplicht, gevolgd door de kwalifícatieplicht, vastgelegd in de wet. In deze folder leest u
welke afspraken, rechten en plichten er gelden voor
u, uw kind, de school en de leerplichtambtenaar.

Alle kinderen moeten naar school

Leerplicht en
kwalificatieplicht
Vanaf welke leeftijd is uw kind leerplichtig?
Uw kind mag vanaf het vierde jaar naar school. Veel kinderen
gaan voor hun vierde al een tijdje naar een kinderdagverblijf of
een peuterspeelzaal. Zo worden ze spelenderwijs voorbereid
op de basisschool. Kinderen zijn volgens de wet leerplichtig
vanaf de eerste schooldag in de maand na hun vijfde verjaardag. Dus als uw kind op 10 oktober vijf jaar wordt, moet het
vanaf 1 november naar school. Leerplicht is ook leerrecht want
ieder kind in Nederland heeft recht op onderwijs.

Vrijstelling
Soms is een volledige schoolweek te lang voor vijfjarigen.
Daarom biedt de leerplichtwet een mogelijkheid tot
vrijstelling. U mag uw vijfjarig kind, in overleg met de
schooldirecteur, maximaal vijf uur per week thuishouden.
Als dit niet genoeg is, mag een directeur nog vijf extra uren
vrijstelling per week verlenen. Deze vrijstelling is uitsluitend
bedoeld om overbelasting van de leerling te voorkomen.
Zodra uw kind zes jaar is, vervalt deze mogelijkheid. Uw kind
moet dan het volledige onderwijsprogramma volgen.
Wanneer stopt de leerplicht?
Iedere leerling heeft te maken met volledige leerplicht.
Dat betekent dat de leerling verplicht is 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:
•

aan het eind van het schooljaar waarin een leerling zestien
jaar is geworden;

•

aan het einde van het twaalfde schooljaar.

Uitzondering: een leerling die op de basisschool een groep
overslaat, doorloopt deze school in minder dan acht jaar.
Toch telt zijn basisschooltijd voor de berekening van de
leerplichtperiode als acht jaar.

Kwalificatieplicht
Voor een goede startpositie op de arbeidsmarkt is een
diploma nodig op minimaal mbo 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
te behouden. De kwalificatieplicht geldt voor jongeren die:
a nog geen achttien zijn;
b nog geen startkwalificatie hebben behaald;
c de volledige leerplicht achter de rug hebben.
Zij zijn tot hun achttiende verjaardag (of tot het moment
dat zij een mbo2-, havo- of vwo-diploma hebben behaald)
kwalificatieplichtig. Dit betekent concreet dat deze jongeren
een onderwijsprogramma moeten volgen dat gericht is
op het behalen van een startkwalificatie. Hieronder vallen
de vmbo-, havo- en vwo-opleidingen in het voortgezet
onderwijs en de beroepsopleidende leerweg (BOL) en de
beroepsbegeleidende leerweg (BBL) in het middelbaar
beroepsonderwijs (MBO). Voor meer informatie hierover
kunt u contact opnemen met de leerplichtambtenaar.
Uitzondering op De kwalificatieplicht
De kwalificatieplicht geldt niet voor jongeren die geïndiceerd
zijn als zeer moeilijk lerende kinderen of voor meervoudig
gehandicapte kinderen. Jongeren aan het praktijkonderwijs
zijn vrijgesteld van de kwalificatieplicht als zij het praktijkonderwijs verlaten met een getuigschrift of een schooldiploma. Als jongeren geen getuigschrift of schooldiploma
hebben, moeten zij voldoen aan de voorwaarden van de
kwalificatieplicht tot het moment dat zij wel in het bezit zijn
van een getuigschrift of schooldiploma of tot het moment
dat zij achttien jaar zijn geworden.
Vervangende leer-/kwalificatieplicht
Als de schoolleiding in overleg met ouders en de leerplichtambtenaar tot de conclusie komt dat een leerling niet in
staat is om volledig dagonderwijs te volgen, kan een leerling
onder de vervangende leerplicht vallen. Er is dan sprake van
een alternatief leertraject. Dit komt alleen in uitzonderlijke
gevallen voor.

Vrijstelling van geregeld schoolbezoek
In de leerplichtwet staat ook omschreven wanneer uw kind
een vrijstelling van geregeld schoolbezoek kan krijgen.
Dit is het geval bij ziekte, schoolsluiting en de vervulling van
plichten die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging.
Verder kent de leerplichtwet vrijstelling op basis van
andere belangrijke omstandigheden en zijn er regels voor
extra vakantieverlof. Over vrijstelling van schoolbezoek
is een aparte folder, ‘Verlof of vakantie onder schooltijd’,
verkrijgbaar bij Regio Rivierenland of bij de gemeente.
Wat doet de leerplichtambtenaar?
De leerplichtambtenaar houdt in opdracht van de burgemeester en wethouders toezicht op het naleven van de Leerplichtwet. Daarnaast heeft de leerplichtambtenaar ook een maatschappelijke zorgtaak. Soms moet de leerplichtambtenaar de
officier van justitie inschakelen, maar doet dit alleen als
laatste redmiddel. Het grootste gedeelte van de tijd is de
leerplichtambtenaar actief bezig problemen op te lossen die
de schoolloopbaan van een leerling in gevaar kunnen brengen.
Hoe weet een leerplichtambtenaar dat een leerling een
probleem heeft? Spijbelgedrag is vaak een signaal dat er iets
aan de hand is met een jongere. De school meldt dit soort
ongeoorloofd schoolverzuim gewoonlijk aan de leerplichtambtenaar. Die zoekt daarna uit of er een ernstige reden
achter het verzuim schuilt.
Het komt ook vaak voor
dat ouders of leerlingen
zelf een afspraak met
de leerplichtambtenaar
maken om een oplossing
voor een bepaald
probleem te zoeken.
De leerplichtambtenaar
werkt nauw samen met
allerlei organisaties en
instanties die zich bezighouden met het welzijn
van de jeugd.

Verplichtingen van schooldirecteuren:
•

Binnen zeven dagen een in- of uitschrijving van een leerling
aan de leerplichtambtenaar doorgeven (via DUO).

•

Voordat een leerling wordt uitgeschreven, nagaan of de
leerling elders is ingeschreven.

•

Als een leerling van school wordt verwijderd, dit meteen
melden aan de leerplichtambtenaar.

•

Ongeoorloofd schoolverzuim en het voortijdig verlaten van
de school melden aan de leerplichtambtenaar.

•

Alle informatie die nodig is bij de uitvoering van de
leerplichttaak melden aan de leerplichtambtenaar.

Verplichtingen van ouders*:
•

U zorgt ervoor dat uw kind op een school of onderwijsinstelling is ingeschreven.

•

U ziet erop toe dat uw kind geregeld naar school gaat, dat
wil zeggen dat er geen les of praktijktijd wordt verzuimd.
Vanaf twaalf jaar is uw kind hier zelf medeverantwoordelijk
voor.

•

U meldt aan de school als uw kind ziek is.

•

Bij alle andere afwezigheidsredenen van uw kind heeft u
toestemming nodig van de schooldirecteur.

Verplichtingen van leerlingen van twaalf jaar of ouder:
•

Zij moeten de school geregeld bezoeken en kunnen
persoonlijk aangesproken worden op ongeoorloofd
schoolverzuim.

•

Jongeren die zelfstandig wonen, moeten de school zelf op
de hoogte brengen van ziekte of andere belangrijke
omstandigheden die een schoolbezoek verhinderen.

Wanneer niet aan de bovenstaande verplichtingen is voldaan,
is er waarschijnlijk sprake van ongeoorloofd schoolverzuim.
Dit kan een proces-verbaal tot gevolg hebben.
* Overigens bedoelen we in deze folder met ouders ook
voogden en/of feitelijke verzorgers.

Meer informatie
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Team
Leerplicht van Regio Rivierenland:

Leerplicht
Regio Rivierenland
Team Leerplicht **
Telefoon (0344) 63 85 05
E-mail leerplicht@regiorivierenland.nl
Website: leerplicht.regiorivierenland.nl
U kunt ook contact opnemen met de leerplichtambtenaar
van de gemeente waar u woonachtig bent. Mailen naar het
gemeentehuis kan ook via leerplicht@naamgemeente.nl.
** Team Leerplicht van Regio Rivierenland werkt voor de
gemeenten Buren, Neder-Betuwe, West Betuwe, West Maas en
Waal en Zaltbommel. De gemeenten Culemborg, Maasdriel en
Tiel hebben eigen leerplichtambtenaren.

Aan de inhoud van deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.
Wijzigingen voorbehouden.

