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Inleiding
Nederland beschikt over een grote

Indien

verscheidenheid aan

ouder(s) dan wordt daarmee ook

onderwijs-

gesproken

wordt

over

bedoeld verzorger(s).

instellingen die voorzien in zoveel
mogelijk aangepast onderwijs voor

Deze brochure is gericht op de ge-

jongeren.

meente Hellendoorn. De regelgeJongeren hebben hier recht op

ving is echter landelijke gelijk.

om zich te kunnen voorbereiden

					

op een zelfstandige positie in de

					

maatschappij.

		

Tegenover dit recht staat de plicht
om aan onderwijs deel te nemen.
Met andere woorden, er bestaat
een leerplicht.
De spelregels rond de leerplicht
staan vermeld in de Leerplichtwet.
		

In deze brochure kunt u onder andere lezen wie leerplichtig zijn, wat
er verstaan wordt onder volledige
leerplicht en kwalificatieplicht, geoorloofd en ongeoorloofd verzuim,
de startkwalificatie etc.
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Kwalificatieplicht

Leerplicht

Per 1 augustus 2007 geldt de kwaVolledige leerplicht

lificatieplicht. Alle leerlingen blijven

Wanneer een kind 4 jaar is mag het

volledig leerplichtig tot het einde

al naar de basisschool. Een kind is

van het schooljaar waarin ze zes-

echter pas leerplichtig vanaf de

tien jaar worden. Na de beëindiging

eerste schooldag volgend op de

van de volledige leerplicht gaat de

maand waarop het kind 5 jaar is

kwalificatieplicht gelden voor die

geworden.

jongeren die:

Voorbeeld: uw kind wordt 5 jaar op

•

nog geen 18 jaar zijn;

9 februari dan is het leerplichtig op

•

nog geen startkwalificatie hebben behaald;

de 1e schooldag in maart.
•

en de volledige leerplicht achter de rug hebben.

De volledige leerplicht eindigt aan
het eind van het schooljaar van

De bedoeling is dat ze minstens

het jaar:

een havo-, vwo- of mbo2-diploma
•

waarin een leerling zestien

halen. Deze uitbreiding van de hui-

jaar is geworden.

dige leerplicht is een middel om
schooluitval van jongeren te voor-

•

aan het einde van het twaalf-

komen en hen een degelijke posi-

de schooljaar. Een leerling

tie te geven op de arbeidsmarkt.

die op de basisschool een

Voor sommige jongeren van 16 en

groep overslaat, doorloopt

17 jaar die liever met hun handen

deze school in minder dan

dan met hun hoofd werken, lijkt

acht jaar. Toch telt zijn basis-

dat een zware opgave. Maar de

schooltijd voor de bereke-

kwalificatieplicht hoeft niet te be-

ning van de leerplichtperiode

tekenen dat ze 5 dagen per week

als acht jaar.

in de schoolbanken zitten.
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Het is ook mogelijk om met combi-

deze jongeren te laat om zich als-

naties van leren en werken aan de

nog in te schrijven op school. Om

kwalificatieplicht te voldoen, zoals

voor hen,

de beroepsbegeleidende leerweg

gemeenten problemen te voorko-

in het mbo.

men, hoeven zij niet te voldoen aan

voor scholen en voor

de kwalificatieplicht.
Uitzonderingen
Voor jongeren in het praktijkonder-

Inschrijving

wijs, zeer moeilijk lerende kinderen

U bent er als ouder/verzorger ver-

en meervoudig gehandicapte kin-

antwoordelijk voor dat uw kind bij

deren is een startkwalificatie niet

een school of instelling staat in-

altijd haalbaar. Daarom worden zij

geschreven en dat uw kind deze

vrijgesteld van de kwalificatieplicht.

bezoekt. Jongeren zijn overigens

Zij kunnen een programma volgen

vanaf de leeftijd van 12 jaar mede-

dat past bij hun niveau. Bovendien

verantwoordelijk voor het school-

mag de leerplichtambtenaar in indi-

bezoek!

viduele gevallen vrijstelling geven
aan jongeren die om lichamelijke of

Als uw leerplichtige kind van school

psychische redenen geen startkwa-

af gaat moet u het onmiddellijk in-

lificatie zouden kunnen behalen.

schrijven bij een andere school of
instelling. Dit geldt bij aanvang van

Overgangsregeling

het nieuwe schooljaar per 1 augus-

Er is ook een overgangsregeling.

tus, maar ook wanneer uw kind

Die geldt voor de 17-jarigen die in

in de loop van het schooljaar de

het huidige schooljaar (2006-2007)

school verlaat door een verhuizing

onder de partiële leerplicht vallen.

of een andere reden.

Deze jongeren zouden onder de

De leerplichtambtenaar controleert

oude Leerplichtwet per 1 augustus

regelmatig of alle kinderen inder-

2007 niet meer leerplichtig zijn. Op

daad staat ingeschreven.

het moment dat de kwalificatie-

Signaleert de leerplichtambtenaar

plicht ingaat is het voor veel van

een niet-ingeschreven leerplich4

Verzuim

tige/ kwalificatieplichtige dan onderzoekt hij waarom deze leerling
niet staat ingeschreven. Hij zal

Uw kind moet elke dag naar school.

proberen voor de situatie een op-

Als uw kind verzuimt dan zal de

lossing te vinden. Lukt dit niet dan

school de oorzaak onderzoeken en

kan hij proces verbaal opmaken te-

zonodig in samenwerking met de

gen de ouders/verzorgers en/of de

leerplicht-ambtenaar nagaan of er

jongere.

een oplossing te vinden is.
Geoorloofd verzuim
•

Ziekte

Als uw kind ziek is, dan hoeft het
niet naar school. U moet dit wel
zo snel mogelijk melden aan de
school. Als u uw kind vaak ziek
meldt, kan de school of de leerplichtambtenaar aan de schoolarts
vragen een onderzoek in te stellen.
•

Godsdienst of
levensovertuiging

Als uw kind godsdienstplichten
moet vervullen, hoeft het niet naar
school. U moet dit minsten 2 dagen van te voren aan de school
melden.
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•

Vijfjarigen

Meestal zal de directeur of een le-

Er is nog een bijzondere regeling

raar van de school contact met u

voor kleuters: als uw kind 5 jaar is

opnemen om na te gaan wat er

en de volle schoolweek nog niet

aan de hand is. Als dat niet snel

aan kan, mag het 5 uur per week

tot een goede oplossing leidt, zal

thuis blijven. U moet dit melden

de school de leerplichtambtenaar

aan de directeur van de school.

inschakelen.

Met toestemming van de directeur

Deze zal proberen om in overleg

mag een 5-jarige zelfs ten hoogste

met u een manier te vinden om uw

10 uur per week thuis blijven.

kind wel regelmatig naar school te
laten gaan.

Ongeoorloofd verzuim

Soms is het bijvoorbeeld goed om

Als uw kind zonder geldige reden

een andere school te zoeken, of is

niet naar school gaat, is er sprake

het nodig om hulp bij de opvoer-

van ongeoorloofd verzuim. Dan

ding te organiseren.

moet de school maatregelen nemen. Het is tenslotte in het belang

Leerlingen zijn vanaf de leeftijd van

van uw kind dat het aan het onder-

12 jaar medeverantwoordelijk voor

wijs deelneemt.

het schoolbezoek. Dit betekent dat
uw kind strafbaar kan worden gesteld als het zonder geldige reden
van school verzuimt.
U als ouder blijft natuurlijk in de eerste plaats voor het schoolbezoek
van uw kind verantwoordelijk.
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Vakantie/verlof buiten

•

de schoolvakanties

Er geen mogelijkheden in andere vakanties dan de zomervakantie zijn.

Vakantieverlof
Extra vakantieverlof buiten de re-

Een verzoek om vakantieverlof

guliere schoolvakanties is alleen

moet u minimaal 2 maanden van

mogelijk in verband met de aard

te voren schriftelijk aanvragen bij

van het beroep van (één van) de

de directeur van de school.

ouders van de leerling.
Blijft u langer weg dan is toegestaan
Onder “aard van het beroep” wordt

of gaat u weg zonder toestemming

verstaan een beroep dat vrijwel ge-

van de directeur dan overtreedt u

heel afhankelijk is van de school-

de wet en is de directeur verplicht

vakanties. Te denken valt aan een

hiervan melding te maken bij de

campingbeheerder, strandtenthou-

leerplichtambtenaar.

der e.d. Een werknemer met een

De leerplichtambtenaar zal zonodig

willekeurig beroep die in de vakan-

proces verbaal opmaken dat kan

tieperiode bij zijn werkgever om

leiden tot een boete, taakstraf en

organisatorische redenen niet ge-

in het uiterste geval tot hechtenis.

mist kan worden, kan geen verlof
op deze grond krijgen.

Verlof in geval van gewichtige
omstandigheden

Daarnaast geldt dat dit verlof:

Onder gewichtige omstandigheden verstaat de Leerplichtwet: om-

•
•
•

Slechts éénmaal per schooljaar

standigheden buiten de wil van de

kan worden verleend;

leerling of ouders gelegen.

Niet langer mag duren dan 10

Het gaat hierbij om de volgende

schooldagen;

omstandigheden:

Niet mag plaatsvinden in de eerste 2 weken van het schooljaar;
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1. voldoen aan een wettelijke

Een verzoek om extra verlof op

verplichting wanneer dit niet

één van de genoemde omstandig-

buiten de lesuren kan;

heden voor 10 of minder school-

2. verhuizing (ten hoogste 1

dagen dient u vooraf of binnen 2

dag);

dagen na het ontstaan van de ver-

3. gezinsuitbreiding (ten hoogste

hindering aan de directeur van de

1 dag);

school voor te leggen.

4. bijwonen van een huwelijk van

Vraagt u voor meer dan 10 dagen

naaste familie;

per schooljaar verlof dan moet u

5. ernstige ziekte van ouder of

de aanvraag doen bij de leerplicht-

naaste familie (duur in overleg

ambtenaar van de gemeente Hel-

met de directeur);

lendoorn.

6. overlijden naaste familie;
7. ambts- of huwelijksjubileum

U dient alle verlof schriftelijk aan

van ouders/grootouders (ten

te vragen waarop de directeur ook

hoogste 1 dag en alleen bij

schriftelijk zal antwoorden. Wan-

12½, 25, 40, 50 en 60 jaar).

neer u meent dat een kennelijk onredelijke situatie ontstaat als u geen

Eén en ander houdt in dat extra va-

toestemming voor extra (vakantie-)

kantie wegens wintersport, een lang

verlof voor uw kind krijgt, kunt u

weekend, deelname van leerlingen

tegen de beslissing op grond van

aan evenementen, langdurig bezoek

de Algemene Wet Bestuursrecht

aan familie in het land van herkomst,

bezwaar maken.

etc. NIET worden aangemerkt als
gewichtige omstandigheden en u
hiervoor geen verlof kunt krijgen.
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Vrijstelling van de

Voortijdig

leerplicht

schoolverlater

Als uw kind om lichamelijke of

Voortijdig schoolverlaters zijn jonge-

psychische redenen niet (meer) in

ren tot 23 jaar die de school verla-

staat is een school te bezoeken, is

ten zonder dat zij een zogenaamde

het mogelijk vrijstelling te krijgen.

startkwalificatie hebben behaald.

Dit geldt voor een schooljaar of

Een startkwalificatie is behaald als

voor de hele leerplichtige periode.

de jongere in het bezit is van:

U moet hiervoor contact opnemen

•

met de leerplichtambtenaar. Voor

minimaal een HAVO-diploma
of

het verkrijgen van vrijstelling dient

•

een bewijs van overgang van

een arts of psycholoog uw kind te

het 2e naar het 3e leerjaar van

onderzoeken en een verklaring op

het MBO.

te stellen.
Om het voortijdig schoolverlaten
Indien u overwegende bezwaren

met kracht te bestrijden heeft de

hebt tegen de richting van het

wetgever Regionale Meld- en Co-

onderwijs op alle binnen redelijke

ördinatiepunten (RMC’s) ingesteld.

afstand van uw woning gelegen

De belangrijkste taken van het

scholen, of als uw kind in het bui-

RMC zijn:

tenland onderwijs volgt, kunt u een
beroep op vrijstelling doen.

1. registreren

van

voortijdig

schoolverlaters;
2. de voortijdig schoolverlaters
melden bij de leerplichtambtenaar;
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Bezwaar

3. de voortijdig schoolverlaters
begeleiden naar dezelfde of
een andere school, naar scho-

Vindt u een beslissing van de direc-

ling of naar een andere baan,

teur of van de leerplichtambtenaar

bijvoorbeeld

onjuist, dan kunt u hiertegen een

via

een

leer-/

bezwaar indienen.

werktraject.
De gemeente Hellendoorn maakt

Een bezwaar moet worden inge-

samen met de gemeenten Almelo,

diend bij degene die het besluit

Wierden, Twenterand, Rijssen-Hol-

heeft genomen waarmee u het

ten en Tubbergen deel uit van het

niet eens bent. Het kan dus gaan

RMC Twente, subregio Almelo.

om de directeur van de school of

Regelmatig vindt er overleg plaats

om de leerplichtambtenaar.

tussen de leerplichtambtenaren
van genoemde gemeentes om het

Een bezwaarschrift moet binnen 6

beleid af te stemmen en knelpun-

weken nadat de beslissing aan u is

ten te signaleren.

verzonden of overhandigd worden,
ingediend.

Het beleid is er op gericht om zoveel mogelijk jongeren met een

Nadere informatie over de be-

startkwalificatie op eigen niveau

zwaarschriftenprocedure kunt u

de school te laten verlaten zodat ze

verkrijgen bij de gemeente.

meer kans hebben op de arbeidsmarkt en daarmee op een zelfstandige positie in de maatschappij.
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Overtreding

Tot slot

Wie zich niet houdt aan de regels

•

van de Leerplichtwet maakt zich

U mag van de school verwachten dat

schuldig aan een overtreding. Hier-

er goed op gelet wordt of uw kind

van wordt zonodig proces verbaal

aanwezig is. De school moet onmid-

opgemaakt, wat kan leiden tot een

dellijk contact met u opnemen als

boete, taakstraf en in het uiterste

men uw kind mist, bijvoorbeeld als

geval tot hechtenis.			

uw kind spijbelt. Als spijbelen ernsti-

Wat doet de school

ger wordt zal de school ook contact
opnemen met de leerplichtambtenaar. Samen met u wordt bezien wat
het beste gedaan kan worden om
het schoolverzuim op te lossen.
•

Wat doet de leerplichtambtenaar

De

leerplichtambtenaar

heeft

naast de administratieve- en opsporingstaak bovenal een taak op
het gebied van de maatschappelijke zorg. De leerplichtambtenaar
probeert vanuit het belang van uw
kind een afdoende oplossing te
vinden . Daarbij wordt samengewerkt met het JeugdHulpTeam,
dat zo nodig verwijst naar diverse
diensten en instellingen op het gebied van individuele en maatschappelijke hulpverlening.
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Meer informatie over de leerplicht kunt u verkrijgen bij de directie
van de scholen en bij Kees Stroo Cloeck, leerplichtambtenaar
van de gemeente Hellendoorn, tel. (0548) 630 629
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