Iedereen naar school
Informatie over leerplicht
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Onderwijs is belangrijk om

Iedereen naar school

Leerplicht = leerrecht

goede opleiding en een

Uw kind mag vanaf het vierde jaar naar school. Veel kinderen
gaan voor hun vierde al een tijdje naar een voorschool 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. Dus als
uw kind op 10 oktober vijf jaar wordt, moet het vanaf 1 november
naar school. De volledige leerplicht eindigt aan het eind van het
schooljaar waarin uw kind zestien jaar wordt. Leerplicht is ook
leerrecht want ieder kind in Nederland heeft recht op onderwijs.

diploma op zak sta je

Kwaliﬁcatieplicht

in de maatschappij goed
mee te komen. Met een

sterker. Daarom is de
leerplicht, waaronder ook
de kwaliﬁcatieplicht valt,
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.

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. Per 1 augustus
2007 wordt de kwaliﬁcatieplicht ingevoerd. Dit betekent dat
iedere jongere leerplichtig is tot zijn/haar 18e verjaardag,
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tenzij hij/zij een startkwaliﬁcatie heeft. Dit is nieuw en komt in de
plaats van de gedeeltelijke leerplicht. Voldoen aan de kwaliﬁcatieplicht kan door volledig dagonderwijs te volgen of door een
combinatie van leren en werken. De kwaliﬁcatieplicht houdt ook
in dat uw zoon of dochter na het behalen van het vmbo-diploma
een overstap moet maken naar een mbo-opleiding. Jongeren die
niet in staat zijn een startkwaliﬁcatie te halen, worden geholpen
naar een passend onderwijs- of leertraject.
Jongeren die tussen 1 augustus 2006 en 31 juli 2007 17 jaar
werden, vallen onder de overgangsregeling. Dit betekent dat
zij zijn vrijgesteld van de kwaliﬁcatieplicht.

Leerplicht en daarna?
De volledige leerplicht geldt voor kinderen vanaf vijf jaar tot
en met het schooljaar waarin ze zestien worden. Vervolgens
geldt de kwaliﬁcatieplicht tot de 18e verjaardag, tenzij de
jongere een startkwaliﬁcatie heeft. Jongeren van 18 tot 23 jaar
zonder startkwaliﬁcatie, vallen onder de RMC-wet (Regionale
Meld- en Coördinatiefunctie Voortijdig Schoolverlaten).
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Wat doet de leerplichtambtenaar?
• De leerplichtambtenaar ziet er op toe dat de Leerplichtwet,
waaronder ook de kwaliﬁcatieplicht valt, wordt nageleefd. Hij
of zij controleert of alle leerlingen bij een school staan ingeschreven.
• De leerplichtambtenaar heeft contact met de school en stelt direct een
onderzoek in als er een melding is dat een leerling zonder toestemming
wegblijft. Het zonder toestemming wegblijven van school heet ‘ongeoorloofd verzuim’. Regelmatig te laat komen, spijbelen of in schooltijd
op vakantie gaan zijn voorbeelden van ongeoorloofd verzuim.

Wat wordt van de school verwacht?
Scholen doen er alles aan om te zorgen voor goed onderwijs, een
veilige en prettige leeromgeving en een goed verzuimbeleid.
Daarnaast zijn scholen verplicht om
• uw kind in te schrijven en bij vertrek weer uit te schrijven en dit
door te geven aan de leerplichtadministratie van de gemeente
(de school mag pas uitschrijven als het kind op een nieuwe school
is ingeschreven);

07

Iedereen naar school

• zich in te spannen een andere school te vinden, als uw kind
niet op de huidige school kan blijven;
• een melding te doen bij de leerplichtadministratie als uw kind
ongeoorloofd verzuimt;
• uw kind te melden bij de gemeente als het zonder startkwaliﬁcatie de school verlaat.
Scholen die zich niet aan de leerplichtwet houden, kunnen een
boete krijgen.

Wat wordt van ouders/verzorgers verwacht?
Ouders willen graag dat hun kind een ﬁjne schooltijd heeft. Daarom is
het belangrijk dat u goed contact heeft met de school en de ouderavonden bezoekt. 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. Volgens de Leerplichtwet bent u
verplicht
• uw leerplichtige kind in te schrijven op een school en
• er op toe te zien dat uw kind de lessen volgt. Alleen als uw kind ziek
is, kan het niet naar school. U moet dan meteen de school inlichten.

08

Samenwerkende Amsterdamse Stadsdelen

09

Iedereen naar school

Kan mijn kind een extra vrije dag krijgen?
Dat kan alleen in sommige gevallen. Bijvoorbeeld in het geval van
• een verhuizing;
• wettelijke verplichtingen;
• een huwelijk en viering van een 12½, 25-, 40-, 50- of
60-jarig huwelijksjubileum van bloed- of aanverwanten;
• viering van een 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum;
• ernstige ziekte of overlijden van bloed- of aanverwanten;
• zogenoemde ‘andere gewichtige omstandigheden’. Dit zijn
omstandigheden die, of onverwachts zijn, of buiten de wil van
de ouders zijn gelegen.
Een aanvraag voor een vrije dag moet zo spoedig mogelijk bij de directeur van de school worden aangevraagd, liefst zes weken van te voren.

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;
• gebrek aan boekingsmogelijkheden in de gewone
vakantietijd;
• 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;
• een verlofperiode van ouders, gebruikmaking van een
levensloopregeling.

Wat zegt de wet over religieuze
verplichtingen?
Als u verlof nodig heeft om te voldoen aan religieuze verplichtingen
bent u verplicht dit uiterlijk twee dagen van te voren te melden aan
de directeur van de school. De richtlijn voor de viering van nietchristelijke feestdagen is één vrije dag per feest.

10

Samenwerkende Amsterdamse Stadsdelen

Kan ik buiten de schoolvakanties op
vakantie gaan?
Nee, dat mag niet. Er is één uitzondering, namelijk als de aard
van het beroep van de ouders het onmogelijk maakt om in de
gewone schoolvakanties op vakantie te gaan. Er kan dan
zogenoemd ‘extra verlof’ worden verleend. Hiervoor gelden
de volgende regels:
• het verlof moet minimaal zes weken van te voren 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
maximaal tien schooldagen;
• het verlof mag niet vallen in de eerste twee weken van
het schooljaar.
Op ongeoorloofd verzuim rond vakanties, zogenaamd ‘luxeverzuim’, wordt streng toezicht gehouden, want een gezamenlijke
start en afsluiting van het schooljaar zijn belangrijk voor de leerlingen
en voor de school.
Helaas komt het voor dat een leerling of gezinslid tijdens de
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vakantie ziek wordt, waardoor de leerling pas later op school terug
kan komen. Om misverstanden te voorkomen is het belangrijk om
dan een doktersverklaring uit het vakantieland mee te nemen.

Hoe kan ik een vrije dag aanvragen en
wie beslist?
Een aanvraag voor een of meer vrije dagen heet een aanvraag
extra verlof. Een aanvraag moet schriftelijk worden ingediend bij
de directeur van de school. De formulieren hiervoor kunt u via de
school krijgen.
Over een verlofaanvraag van tien schooldagen of minder beslist
de directeur. 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, kunt u binnen zes weken
een bezwaarschrift indienen bij de persoon die het besluit heeft
genomen. Blijft u het oneens, dan kan er op grond van de
Algemene wet bestuursrecht een beroepschrift worden ingediend
bij de Arrondissementsrechtbank.
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Wat zijn de gevolgen van ongeoorloofd
verzuim?
De leerplichtambtenaar zal na een melding van ongeoorloofd
verzuim eerst onderzoeken wat er aan de hand is en afspraken
maken, zodat het verzuim stopt. 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.
Als ouders of leerlingen geen gehoor geven aan de waarschuwing/
aanwijzigingen van de school en de leerplichtambtenaar, kan een
proces-verbaal worden opgemaakt. Na een proces-verbaal beoordeelt justitie wat de beste maatregel is. Dat kan bijvoorbeeld een
boete, een spijbelleerstraf, een opvoedcursus of andere extra hulp
zijn. Jongeren die nog niet eerder met justitie in aanraking zijn
gekomen, kunnen worden doorgestuurd naar bureau HALT voor
een leer- of werkstraf. Als dit niet helpt stuurt de leerplichtambtenaar
het proces-verbaal alsnog door naar justitie.
Het doel van de maatregelen is altijd om de leerling weer terug te
krijgen naar school.
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Waar kan ik meer informatie krijgen?
Bij de leerplichtambtenaar. Hieronder vindt u adressen en telefoonnummers. Elk stadsdeel in Amsterdam heeft één of meer leerplichtambtenaren.
• Als uw kind (nog) niet op een school staat ingeschreven kunt
u voor informatie en advies terecht bij de leerplichtambtenaar
van het stadsdeel waar u woont.
• Als uw kind wel op een school staat ingeschreven, dan kunt
u terecht bij de leerplichtambtenaar van het stadsdeel waar de
school van uw kind staat.
Als u klachten heeft over de handelwijze van een leerplichtambtenaar
kunt u terecht bij de leidinggevende van de leerplichtambtenaar.
Stadsdeel
Amsterdam Centrum
Amsterdam-Noord
Bos en Lommer
De Baarsjes
Geuzenveld-Slotermeer
Oost/Watergraafsmeer
Osdorp
Oud-Zuid
Oud-West
Slotervaart
Westerpark
Zeeburg
ZuiderAmstel
Zuidoost
Antwoord

Adres
Anne Frankstraat 121
Buikslotermeerplein 2000
Bos en Lommerplein 250
Baarsjesweg 224
Plein ‘40-’45 nr. 1
Linnaeusstraat 89
Osdorpplein 1000
Karel du Jardinstraat 65
Kwakerstraat 3
Pieter Calandlaan 1
Haarlemmerweg 8-10
Cruquiusweg 5
Zwaansvliet 5
Anton de Komplein 150
publieksinformatienummer

Websites
www.onderwijsconsument.nl
www.onderwijs.amsterdam.nl
www.postbus51.nl (onderwijs)
www.minocw.nl/leerplicht
www.voortijdigschoolverlaten.nl
www.onderwijsinspectie.nl
www.ingrado.nl
www.kiesvoorlater.nl
www.schoolwijs.at5.nl (aﬂ.6)

Telefoon (020)
552 4167 of 552 4132
634 9945
581 2838 of 581 2850
589 2731 of 589 2555
889 8328 of 889 8000
774 4124 of 774 4444
518 0992 of 518 0800
252 1642 of 678 1678
252 3619 of 252 3511
798 9440 of 798 9111
581 0403 of 581 0400
608 0711
546 4464
252 5888 of 252 5000
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Deze folder is een uitgave van de Samenwerkende Amsterdamse
Stadsdelen. Samen met scholen en andere instellingen zetten stad en
stadsdelen zich er voor in dat alle kinderen naar school gaan en alle
jongeren hun opleiding afronden. De Samenwerkende Amsterdamse
Stadsdelen kunt u bereiken via kantoor@sas.amsterdam.nl
Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.
Vormgeving en fotograﬁe dutchlabel.nl

