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Informatie voor jongeren,
opvoeders en
samenwerkingspartners

Onderwijs biedt kansen. Kansen voor kinderen om hun eigen mogelijkheden te
ontdekken, te ontwikkelen en te gebruiken. Kansen voor later: want met een goede
schoolopleiding en een diploma op zak sta je sterker in de maatschappij. Om al deze
kansen te beschermen is het recht op onderwijs in de Leerplichtwet opgenomen. In
deze folder vindt u meer informatie over Leerplichtwet en de aanpak van
schoolverzuim.

De leerplicht geldt voor kinderen van 5
tot 16 jaar. Daarna geldt tot uiterlijk 18
jaar nog een kwalificatieplicht. Ouders
of verzorgers moeten ervoor zorgen dat
hun kind staat ingeschreven op een
erkende school en alle lessen volgt.
Vanaf 12 jaar zijn jongeren ook zelf
verantwoordelijk voor het volgen van
onderwijs. Als ze spijbelen dan spreekt
de
leerplichtconsulent
ze
hier
persoonlijk op aan.

De leerplicht begint op de eerste dag
van de maand die volgt op de maand
dat een kind vijf jaar is geworden. Een
kind dat bijvoorbeeld op 10 oktober zijn
vijfde verjaardag viert wordt op de
eerste schooldag van de maand

november leerplichtig. De leerplicht
eindigt aan het einde van het schooljaar
waarin een leerling 16 jaar is geworden.
Na de volledige leerplicht geldt nog een
kwalificatieplicht. Deze plicht geldt tot
aan het moment dat een jongere een
startkwalificatie behaalt of 18 jaar
wordt. Een startkwalificatie is een
diploma op minimaal havo/vwo- of mbo
2-niveau en draagt bij aan een kansrijke
en stabiele plek in de samenleving. De
kwalificatieplicht betekent niet dat een
jongere elke dag naar school moet. Dit
mag wel, maar hij of zij kan er ook voor
kiezen het leren te combineren met
werken (BBL).
Niet voor alle jongeren is een
startkwalificatie haalbaar. Kinderen die
een indicatie hebben als zeer moeilijk
lerend of een meervoudige handicap
hebben zijn vrijgesteld van de
kwalificatieplicht. Ook jongeren met
een getuigschrift of schooldiploma voor
praktijkonderwijs zijn vrijgesteld van de
kwalificatieplicht.

situatie. Dat vraagt van leerplicht om
maatwerk.
De gemeente ziet toe op de naleving
van de Leerplichtwet. Zij wijst daartoe
één of meerdere leerplichtconsulenten
aan. Hun taak is meer dan overtreders
van de Leerplichtwet vermanend op de
vingers
tikken.
Naast
haar
handhavingrol is er ook veel ruimte voor
haar maatschappelijke zorgtaak. Het
grootste deel van de tijd zijn de
leerplichtconsulenten, samen met haar
samenwerkingspartners, actief bezig
een oplossing te vinden voor problemen
en
belemmeringen
die
de
schoolloopbaan van een jongere in
gevaar brengen. Zo werken zij onder
andere samen met scholen, de
jeugdzorg, de kinderbescherming en
justitie.

In de aanpak van schoolverzuim gaan
handhaving en zorg hand in hand. Een
jongere met spijbelgedrag wordt
bekeken in zijn totaliteit. Elke jongere is
anders en heeft zijn eigen specifieke

Soms is het juist vanuit zorg en
strafbaarheid goed een duidelijke grens
te stellen. Dan kan een zorgmelding of
strafrechtelijke actie gewenst zijn. Een
strafrechtelijke reactie betekent een
melding van het schoolverzuim bij HALT
of de Jeugdofficier van Justitie (procesverbaal).

Verzuim kan variëren van het niet
ingeschreven
staan
bij
een
onderwijsinstelling (absoluut verzuim)
tot spijbelgedrag. Dit spijbelgedrag
wordt ook wel signaalverzuim genoemd
omdat dit soms een uiting is van
achterliggende problematiek. Luxe

verzuim is het zonder toestemming
opnemen van vrije dagen buiten de
schoolvakanties om.

De wet verplicht scholen verzuim te
melden zodra een leerling binnen een
maand tijd 16 of meer lesuren zonder
geldige reden verzuimt. Met scholen in
de regio zijn afspraken gemaakt om bij
zorg of vanuit preventie eerder te
melden. Voor luxe verzuim is geen
ondergrens voor het melden. Om een
melding goed te behandelen is er altijd
contact met de betrokken school.

Meer informatie over de Leerplichtwet
vindt
u
op
de
website
www.leerplichtwegwijzer.nl. Neemt u
bij vragen gerust contact op met onze
regioconsulent mevr. L. Ohms,
0529 - 48 83 29. Of onze pedagogisch
medewerker
dhr.
M.
Verwer,
Telefoon: 038 – 455 28 20,
E-mail : mverwer@celeanum.nl

