
 

 
KINDANTE – december 2019 

  

1  

 

LEERPLICHT – VERLOF - VERZUIM 

 

Het doel van de leerplicht is om zoveel mogelijk kinderen gebruik te laten maken van hun recht op 

onderwijs. Omdat deze leerplicht zo belangrijk wordt gevonden is dat in een wet vastgelegd namelijk 

de leerplichtwet. In de leerplichtwet zijn regels opgenomen waar ouders, leerlingen maar ook scholen 

aan moeten voldoen. De leerplichtwet kent dus een aantal verplichtingen. 

 

In de eerste plaats richt de wet zich tot de ouders/wettelijke verzorgers en legt aan iedere 

ouder/wettelijke verzorger twee verplichtingen op :  

1. De verplichting om te zorgen, dat een jongere als leerling van een school is ingeschreven; deze 

begint op de eerste schooldag van de maand volgend op die waarin de jongere de leeftijd van vijf 

jaar bereikt. 

2. De verplichting, er na inschrijving voor te zorgen dat de leerling de school ook geregeld bezoekt, 

deze begint op de dag waarop de leerling op die school kan plaats nemen. 

 

De leerplichtwet richt zich ook tot de jongeren. Jongeren vanaf 12 jaar zijn ook zelf verplicht zorg te 

dragen voor een correct schoolbezoek.  

 

Volledige leerplicht 

Het kind is volledig leerplichtig tot aan het einde van het schooljaar na afloop waarvan het kind ten 

minste twaalf volledige schooljaren een of meer scholen heeft bezocht. Indien dit niet kan worden 

vastgesteld dan geldt als regel dat het kind geen volledige leerplicht meer heeft na het einde van het 

schooljaar waarin het kind de leeftijd van zestien jaar heeft bereikt. 

Voor een leerling die een groep op de basisschool overslaat telt zijn basisschooltijd voor de 

berekening van de leerplichtperiode toch voor acht jaar.  

 

Kwalificatieplicht 

Na de volledige leerplicht geldt de kwalificatieplicht. Dit betekent, dat het kind naar school moet tot 

zijn/haar 18e verjaardag. Het kind hoeft dan niet meer alle dagen naar school, maar kan ook 

gedeeltelijk werken en gedeeltelijk naar school gaan. Als het kind eerder dan zijn/haar 18e verjaardag 

een diploma HAVO, VWO of MBO niveau 2 haalt, heeft hij/zij een startkwalificatie en is hij/zij niet meer 

verplicht om naar school te gaan. Het mag natuurlijk nog wel. 

 

Ook kent de wet vrijstelling wegens gewichtige omstandigheden en bestaan er duidelijke regels voor 

extra vakantieverlof.  

 

Verlof wegens gewichtige omstandigheden 

In geval van gewichtige omstandigheden kan verlof worden verleend. Ouders moeten hiervoor een 

schriftelijke aanvraag indienen bij de directeur van de school. Onder gewichtige omstandigheden 

worden omstandigheden verstaan waarop leerling en ouders geen invloed hebben, zoals bijvoorbeeld:  

 Het voldoen aan een wettelijke verplichting; 

 Begrafenis; 

 Huwelijk; 

 Een 25-,40- en 50-jarig ambtsjubileum van ouders; 
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Het kan voorkomen dat een kind de school niet kan bezoeken, dat is b.v. 

het geval bij ziekte, schoolsluiting of het vervullen van plichten die 

voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging. 

Een aanvraag om verlof wegens gewichtige omstandigheden tot en met 10 dagen is ter beoordeling 

van de directeur. Een aanvraag om verlof wegens gewichtige omstandigheden langer dan 10 

schooldagen is ter beoordeling van de leerplichtambtenaar. 

 

Extra vakantie wordt niet als gewichtige omstandigheid aangemerkt. 

Indien geen verlof wordt verleend door de directeur of de leerplichtambtenaar kunt u een 

bezwaarschrift indienen. 

 

Vakantieverlof 

Buiten de schoolvakantie mag geen (extra) vakantieverlof verleend worden, tenzij de specifieke aard 

van het beroep ouders ertoe dwingt buiten alle schoolvakanties op vakantie te gaan. Deze specifieke 

aard van het beroep moet kunnen worden aangetoond. 

 

Daarnaast gelden de volgende voorwaarden:  

 Het verlof mag niet vallen in de eerste twee weken van het schooljaar en mag niet langer duren 

dan 10 schooldagen; 

 Het verlof kan slechts één keer per schooljaar worden verleend; 

 De aanvraag moet ten minste acht weken van te voren bij de directeur worden ingediend. 

 

Ook hierbij geldt dat indien geen verlof wordt verleend door de locatiedirecteur u een bezwaarschrift 

kunt indienen. 

 

Ouders/verzorgers kunnen hun vierjarig kind op een basisschool laten inschrijven. Zij zijn dan 

vervolgens verplicht ervoor te zorgen dat het kind de school regelmatig bezoekt zodra het op de 

basisschool kan plaats nemen. M.a.w. ze zijn niet verplicht het kind te laten inschrijven maar als het 

kind voor het vijfde jaar is ingeschreven is gaan we ervan uit dat het kind naar school gaat. 

 

De directeur van de school is verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden aan de 

leerplichtambtenaar. Ook als een kind de school voortijdig verlaat dient de leerplichtambtenaar 

daarvan in kennis gesteld te worden. 

 

Het toezicht op de naleving van de leerplichtwet door ouders/verzorgers en leerlingen is opgedragen 

aan Burgemeesters en Wethouders. Zij wijzen één of meerdere leerplichtambtenaren aan die dit 

toezicht uitvoeren. Wanneer ouders/wettelijke verzorgers en jongeren (vanaf 12 jaar), de leerplichtwet 

niet naleven, kan de leerplichtambtenaar vanuit zijn bevoegdheid als buitengewoon 

opsporingsambtenaar een proces-verbaal opmaken. Het niet nakomen van de verplichtingen is 

strafbaar gesteld. 

 

Het toezicht op de naleving van de leerplichtwet door de scholen is opgedragen aan de Inspectie voor 

het Onderwijs, die hierin vaak samenwerkt met leerplichtambtenaren. 

 

Melding afwezigheid 

Ouders hebben de plicht om afwezigheid van hun kind te melden bij de school. 

Indien ouders hierbij in gebreke blijven wordt dit aangemerkt als ongeoorloofd schoolverzuim. 

 


