
WAT ZIJN DE GEVOLGEN 
VAN ONGEOORLOOFD 
SCHOOLVERZUIM? 

De leerplichtambtenaar onderzoekt na 
een melding van ongeoorloofd school-
verzuim wat er aan de hand is en maakt 
afspraken over het schoolbezoek. 
Jongeren vanaf 12 jaar worden, naast 
hun ouders, zelf aangesproken op hun 
verzuimgedrag, want vanaf deze leeftijd 
is er ook een eigen verantwoordelijkheid 
om naar school te gaan. Tijdens een 
gesprek met u en uw kind wordt er 
gekeken naar de reden van het verzuim 
en worden er afspraken gemaakt om het 
schoolverzuim te beëindigen. 
Als afspraken door de jongere niet 
worden nagekomen, kan de leerplicht-
ambtenaar de jongere doorverwijzen naar 
HALT. In het uiterste geval kan een
leerplichtambtenaar een proces-verbaal 
opmaken of een zorgmelding doen bij 
Bureau Jeugdzorg. 
Dit gebeurt bijvoorbeeld als er niet 
meegewerkt wordt aan het vinden van 
een oplossing. Na een proces-verbaal 
beoordeelt Justitie welke maatregel 
wordt opgelegd. Dit kan bijvoorbeeld 
extra hulp zijn of een boete. Het doel 
van de maatregel is altijd dat de leerling 
weer terug gaat naar school. 

18 JAAR EN GEEN 
STARTKWALIFICATIE?

Als jongeren op hun achttiende verjaardag 
nog geen startkwalificatie (een diploma 
op havo, vwo of mbo niveau 2) hebben 
behaald, kan de leerplichtambtenaar of 
de RMC- (Regionaal Meld- en Coördinatie-
functie) consulent helpen. 
Tot 23 jaar kunnen de leerplichtambtenaar 
en/of de RMC-consulent advies geven om 
alsnog een startkwalificatie te behalen of 
een geschikte baan te vinden. 
U en uw kind kunnen hiervoor contact 
opnemen met de leerplichtambtenaar 
van de gemeente.  
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Zeist
zeist@zeist.nl
Tel: 14030

Utrechtse Heuvelrug
leerplicht@heuvelrug.nl
Tel: (0343) 56 56 00

Bunnik
L.Cent@bunnik.nl
Tel: (0343) 59 55 95

Wijk bij Duurstede
leerplicht@wijkbijduurstede.nl
Tel: (0343) 59 55 95

De Bilt
Leerplicht@debilt.nl
Tel: (030) 228 9 565 / 583

Deze folder is ontwikkeld in samenwerking met de gemeenten Bunnik, De Bilt, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist.
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Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met de leerplichtambtenaar 
van uw woongemeente:



WAT WORDT VAN 
OUDERS VERWACHT?

Volgens de Leerplichtwet bent u verplicht 
uw leerplichtige kind in te schrijven op 
een school en erop toe te zien dat uw 
kind de lessen volgt. Ouders willen graag 
dat hun kind een fijne schooltijd heeft. 
Daarom is het belangrijk dat u goed 
contact heeft met de school. Als u denkt 
of merkt dat uw kind, om welke reden 
dan ook, met tegenzin naar school gaat 
of spijbelt, kunt u dat met de leerkracht 
of de mentor bespreken.

KAN MIJN KIND EXTRA 
VRIJE DAGEN KRIJGEN?

Als uw kind om een bijzondere reden niet 
naar school kan, kunt u een aanvraag voor 
verlof indienen bij de directeur van de 
school. Het gaat dan om bijvoorbeeld:
•	 verhuizing;
•	 religieuze	verplichtingen;
•	 huwelijk	van	bloed-	of	aanverwanten;
•	 viering	van	een	12,5	,	25-,	40-,	50-	of		
 60-jarig huwelijksjubileum van ouders 
	 of	grootouders;
•	 viering	van	een	25-,	40-	of	50-jarig		 	
 ambtsjubileum van ouders of 
	 grootouders;
•	 ernstige	ziekte	of	overlijden	van	bloed-		
	 of	aanverwanten;
•	 zogenoemde	“andere	gewichtige	
 omstandigheden”. Dit zijn onverwachte
 omstandigheden die niet uitgesteld 
 kunnen worden en buiten de wil van 
 de ouders zijn gelegen.

Voorbeelden van situaties waarin u 
geen extra vrije dag(en) kunt krijgen:
- familiebezoek in het buitenland;
- vakantie in een goedkope periode 
 of met een speciale aanbieding;
- gebrek aan boekingsmogelijkheden 
 in de schoolvakanties;
- eerdere of latere terugkeer in 
 verband met (verkeers-)drukte;
- verlof voor een kind omdat andere 
 kinderen uit het gezin al vrij zijn;
- vakantiespreiding;
- samen reizen;
- verlofperiode van ouders, 
 bijvoorbeeld gebruikmaking van 
 een levensloopregeling.

Wanneer uw kind toch zonder 
toestemming verzuimt, dan is er sprake 
van luxe verzuim. Dat kan leiden tot het 
opmaken van een proces-verbaal.

WAT DOET DE LEER-
PLICHTAMBTENAAR?

De belangrijkste taak van de leerplicht-
ambtenaar is het recht op onderwijs 
en de plicht om onderwijs te volgen 
te bewaken. Bij ongeoorloofd verzuim 
(bijvoorbeeld spijbelen en te laat komen) 
nodigt de leerplichtambtenaar u en uw 
kind (vanaf 12 jaar) uit voor een gesprek. 
Tijdens het gesprek wordt gekeken naar 
de oorzaak van het verzuim. Als er sprake 
is van achterliggende problematiek, wordt 
gezamenlijk gekeken naar een passend 
traject. De leerplichtambtenaar doet 
dat in samenwerking met u en uw kind, 
de school en hulpverleningsinstanties 
(zoals het Centrum voor Jeugd & Gezin). 
Wanneer ouders en leerlingen zich niet 
aan de afspraken (aan de Leerplichtwet) 
houden, kan de leerplichtambtenaar een 
sanctie opleggen. Daarnaast adviseert de 
leerplichtambtenaar regelmatig jongeren, 
ouders en scholen over school- en 
beroepskeuze en verlofaanvragen. 
Ook vervult de leerplichtambtenaar een 
rol als bemiddelaar bij conflicten tussen 
school en ouders. 

WAT WORDT VAN DE 
SCHOOL VERWACHT?

Scholen hebben onder andere als taak te 
zorgen voor goed onderwijs, een veilige 
en prettige leeromgeving en een goed 
verzuimbeleid. Ook zijn scholen verplicht:
•	 om	een	melding	te	doen	bij	de	leer-		
 plichtambtenaar als uw kind regelmatig  
	 op	school	(ongeoorloofd)	verzuimt;
•	 zich	in	te	spannen	een	andere	school		
 te vinden wanneer uw kind niet op de  
	 huidige	school	kan	blijven;
•	 uw	kind	te	melden	bij	de	gemeente	als		
 het zonder startkwalificatie de school  
 verlaat. 
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Onderwijs is belangrijk om in de maat-

schappij goed mee te komen. Met een 

goede opleiding en een diploma op zak 

sta je sterker. Daarom is de leerplicht, 

waaronder ook de kwalificatieplicht valt, 

vastgelegd in de Leerplichtwet. In deze 

folder leest u welke afspraken, rechten 

en plichten er gelden voor u, uw kind, 

de school en de leerplichtambtenaar.

LEERPLICHT = LEERRECHTLeerplicht is ook leerrecht, want 
ieder kind in Nederland heeft recht 
op onderwijs. Uw kind mag vanaf 
vier jaar naar school. Veel kinderen 
gaan voor hun vierde al een tijdje 
naar een peuterspeelzaal of een 
kinderdagverblijf. 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. De volledige 
leerplicht eindigt aan het eind 
van het schooljaar waarin uw kind 
zestien jaar wordt. Daarna volgt de 
kwalificatieplicht tot 18 jaar.
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KWALIFICATIEPLICHT

Voor een goede startpositie op de arbeidsmarkt is een diploma nodig op minimaal mbo 

2 of havo/vwo niveau. Een diploma op dit niveau wordt een startkwalificatie genoemd. 

Een startkwalificatie vergroot niet alleen de kans om een baan te vinden, maar ook te 

behouden. Voldoen aan de kwalificatieplicht kan door volledig dagonderwijs te volgen 

of door een combinatie van werken en leren. Jongeren die niet in staat zijn een start-

kwalificatie te halen, worden geholpen naar een passend onderwijs-of leertraject.

KAN IK BUITEN DE 
SCHOOLVAKANTIES 
OP VAKANTIE? 

Nee, dat mag niet. Er is één uitzondering. 
Als de aard van het beroep van de 
ouders het onmogelijk maakt om in de 
schoolvakanties 14 dagen met het gezin 
op vakantie te gaan. Hiervoor gelden de 
volgende regels:
•	 het	verlof	moet	minimaal	8	weken	van		
 tevoren schriftelijk worden aangevraagd  
	 bij	de	directeur	van	de	school;
•	 er	moet	een	werkgeversverklaring	
	 worden	overhandigd;
•	 het	verlof	mag	maar	één	keer	per	jaar 
  worden verleend voor een   
 aaneengesloten periode van maximaal 
	 tien	schooldagen;
•	 het	verlof	mag	niet	vallen	in	de	eerste
twee weken van het schooljaar. HOE KAN IK EEN 

VRIJE DAG AANVRAGEN 
EN WIE BESLIST? 
 
Een aanvraag voor verlof moet schriftelijk 
worden ingediend bij de directeur van de 
school. Het aanvraagformulier kunt u 
bij de school opvragen. Over een verlof-
aanvraag tot en met tien schooldagen 
beslist de directeur. De directeur kan altijd 
advies vragen bij de leerplichtambtenaar. 
Gaat het om meer dan tien schooldagen, 
dan beslist de leerplichtambtenaar. 
Verlofaanvragen worden altijd individueel
beoordeeld. Als u het niet eens bent met 
de beslissing, is er een mogelijkheid tot 
bezwaar en beroep.
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