
De Leerplichtambtenaar

De leerplichtambtenaar is aangesteld door Burgemeester en Wethouders van de gemeente. 

De leerplichtambtenaar ziet er op toe, dat alle jongeren daadwerkelijk naar school gaan. 

Bij ongeoorloofd verzuim (spijbelen) nodigt de leerplichtambtenaar de leerling en zijn ouders/ 

verzorgers uit voor een gesprek. Hierin wordt gekeken naar de oorzaak van het verzuim. 

Soms zitten achter schoolverzuim persoonlijke problemen of problemen in de gezinssituatie. 

De leerplichtambtenaar probeert dan, in samenwerking met de ouders, de school en/of

hulpverlenende instanties, de leerling weer op het goede spoor te krijgen. Als de ouders 

of leerlingen niet bereid zijn om mee te werken aan geregeld schoolbezoek, kan de 

leerplichtambtenaar uiteindelijk een procesverbaal opmaken. De rechter kan in dat geval een 

straf opleggen.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over een onderwerp, dan kunt u zich in de eerste plaats wenden tot

de directeur van de school van uw kind. Ook kunt u contact opnemen met een leerplichtambtenaar 

van de gemeente waar u woont. Zie hiervoor onderstaande contactgegevens.

Postbus 36, 1780 AA Den Helder.

E-mail: leerlingenzorg@denhelder.nl

Telefoon: (0223) 67 84 40

Ik ga naar school
informatie over de leerplichtwet



Alle kinderen in Nederland hebben recht op onderwijs. Het is de taak 
van de overheid om dit recht voor alle kinderen en jongeren te waarborgen. 
Dit gebeurt onder andere via de Leerplichtwet. Hierin staan de rechten 
en plichten van ouders, leerlingen en schooldirecteuren beschreven. 
De belangrijkste bepalingen uit de Leerplichtwet staan in deze folder.

Wanneer begint de leerplicht?

De leerplicht begint op de eerste schooldag van de maand, die volgt op de maand dat het 

kind vijf jaar is geworden. Het kind moet vanaf dat moment op een erkende school zijn 

ingeschreven en elke dag naar school gaan.

Voorbeeld:

Een kind dat op 10 oktober jarig is, is op de eerste schooldag van de maand november leerplichtig

Een kind mag al naar de basisschool of het speciaal onderwijs zodra het vier jaar oud is. Het kind

is dan nog niet leerplichtig, maar het is wel goed voor zijn of haar ontwikkeling. Vrijwel alle 

kinderen in Nederland doen dit ook. Om te wennen mag het vanaf de leeftijd van drie jaar en 

tien maanden (totdat het vier jaar wordt) maximaal vijf dagen naar school.

Vrijstelling van inschrijving

Kinderen en jongeren die lichamelijk of psychisch niet in staat zijn om naar school te gaan, 

kunnen vrijstelling van de leerplicht krijgen. Ouders moeten hiervoor een aanvraag indienen bij

de gemeente. U kunt hierover contact opnemen met de leerplichtambtenaar van de gemeente. 

Vrijstelling vijfjarige leerlingen

Soms is een volledige schoolweek te lang voor jonge kinderen. Ouders van een vijfjarige 

leerling mogen - in overleg met de schooldirecteur - hun kind maximaal vijf uur per week thuis

houden. Is dit niet genoeg, dan mag de schooldirecteur daar bovenop nog eens vijf uur extra 

vrijstelling per week geven. Zodra een kind zes jaar is, moet het de hele week naar school.

Verplichtingen van ouders en leerlingen

• Ouders moeten ervoor zorgen dat hun kind op een school staat ingeschreven;

• Ouders moeten erop toezien dat hun kind de school geregeld bezoekt;

• Jongeren van 12 jaar en ouder zijn zelf medeverantwoordelijk voor geregeld schoolbezoek.

Verplichtingen van de school

• De school moet zorgen voor een schoolklimaat waarin kinderen zich prettig en veilig voelen;

• In het schoolplan of de schoolgids staat hoe de school omgaat met ongeoorloofd 

schoolverzuim en hoe voortijdig schoolverlaten wordt tegengegaan;

• De school moet het aan de leerplichtambtenaar melden als een leerling regelmatig de 

school niet bezoekt.

Passend Onderwijs

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben.

De school waar u uw kind aanmeldt, krijgt zorgplicht. Dat betekent dat die school een passende

onderwijsplek moet bieden als uw kind extra ondersteuning nodig heeft op school. Als dat kan

op de school zelf, of op een andere school in het regulier of speciaal onderwijs. Ouders worden

nauw betrokken bij die keuze en scholen gaan beter samenwerken. De extra ondersteuning 

die kinderen nodig hebben wordt door de samenwerkende scholen georganiseerd en betaald.

Verlof buiten de schoolvakanties

Ouders mogen het kind niet thuishouden buiten de offi ciële schoolvakanties.

Er zijn echter uitzonderingen.

Vakantie

Als het werk van één van de ouders het onmogelijk maakt om in de offi ciële schoolvakanties 

vrij te nemen, dan kan extra vakantieverlof - tot maximaal tien dagen - worden aangevraagd 

bij de directeur van de school. 

De aanvraag moet tenminste zes weken van tevoren worden ingediend. Er moet een verklaring 

van de werkgever worden bijgevoegd. De vakantie mag niet in de eerste twee weken van het 

schooljaar vallen. Vakantieverlof voor meer dan tien dagen wordt niet toegestaan.

Gewichtige omstandigheden

Als zich bijzondere omstandigheden voordoen, kan een aanvraag voor verlof voor gewichtige 

omstandigheden worden ingediend bij de directeur van de school. Het gaat dan bijvoorbeeld 

om zaken als verhuizing, overlijden en jubilea van directe familieleden

Al het verlof dat wordt opgenomen zonder toestemming van de directeur of de 

leerplichtambtenaar wordt gezien als ongeoorloofd verzuim. Dit leidt tot een waarschuwing 

en eventueel tot een procesverbaal.


