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Adviestekst leerplicht voor scholen en onderwijsinstellingen 
 
Hieronder vindt u een adviestekst leerplicht voor scholen en onderwijsinstellingen (verder 
genoemd als ‘scholen’). Deze adviestekst kunnen scholen geheel of gedeeltelijk in hun 
schoolgids plaatsen. 
 
In Nederland kunnen en mogen alle kinderen aan het onderwijs deelnemen 
 
Onderwijs is van een groot belang en van grote waarde voor de toekomst van kinderen. Om te 
waarborgen dat alle kinderen in Nederland onderwijs volgen, naar school gaan en kunnen gaan, 
heeft de Nederlandse overheid dit vastgelegd in een wet: De Leerplichtwet 1969. In deze 
Leerplichtwet staan de rechten en plichten van ouders, leerlingen, scholen en 
leerplichtambtenaren omschreven. 
 
Het doel van de Leerplichtwet is dat kinderen en jongeren zo goed mogelijk worden toegerust 
met kennis en vaardigheden, die zij nodig hebben om een zelfstandige plek in de samenleving te 
kunnen verwerven. 
 
 
Vanaf welke leeftijd is een kind leerplichtig? 
 
Bijna alle kinderen beleven hun eerste schooldag op vierjarige leeftijd of tijdens de 
kennismakingsdagen voorafgaande aan hun vierde verjaardag. De ouders laten ze bij de juf van 
groep één achter. Dit is een spannende en belangrijke dag voor de ouders en hun kind. De 
kleuter is op die leeftijd nog niet leerplichtig, maar het is goed voor zijn (taal)ontwikkeling om 
samen met leeftijdgenootjes al naar school te gaan. De kinderen volgen vanaf dit moment het 
onderwijsprogramma van de school met de verplichtingen die daarbij horen. 
 
Kinderen zijn volgens de Leerplichtwet leerplichtig vanaf de eerste schooldag in de maand na 
hun vijfde verjaardag. Een kind dat op 10 oktober zijn vijfde verjaardag heeft gevierd, wordt op 
de eerste schooldag van de maand november leerplichtig. 
 
Soms is een volledige schoolweek nog te intensief voor vijf jarigen. Daarom biedt de 
Leerplichtwet een mogelijkheid dat een vijf jarige vijf uur per week minder naar school hoeft te 
gaan en thuis mag blijven (dit heet een vrijstelling, de ouders besluiten dit in overleg met de 
directeur). De ouders en de directeur bepalen samen voor welke periode deze vrijstelling geldt. 
Mochten deze vijf uren nog niet genoeg blijken te zijn, dan mag de directeur van de school 
besluiten om nog vijf uur extra vrijstelling te verlenen. Zodra een kind zes jaar is, geldt deze 
mogelijkheid van vrijstelling niet meer. 
 
 
Op welke leeftijd valt een kind niet meer onder de leerplichtwet? 
 
Niet alleen de aanvang van de leerplichtige leeftijd is duidelijk omschreven in de leerplichtwet 
1969. Deze wet beschrijft ook het einde van de leerplicht en het begin en einde van de 
kwalificatieplicht.  
 
De leerplicht is de plicht om op een erkende school ingeschreven te staan en deze school elke 
schooldag te bezoeken. De leerplicht eindigt op één van de volgende twee momenten: 
Aan het eind van het schooljaar, waarin een leerling zestien jaar is geworden.  
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Aan het einde van het schooljaar na afloop waarvan de jongere tenminste twaalf volledige 
schooljaren, of meer, scholen heeft bezocht. 
 
De kwalificatieplicht is de plicht om op een erkende school of instelling ingeschreven te staan en 
deze school of instelling geregeld te bezoeken zonder verzuim van les of praktijktijd.  De  
kwalificatieplicht begint direct na de leerplicht en eindigt op het moment dat: 
o de leerling 18 jaar wordt, 
o de leerling een startkwalificatie heeft behaald. 
 
Een startkwalificatie is een diploma op havo, vwo of mbo niveau 2. Leerlingen van het 
praktijkonderwijs die een getuigschrift hebben of jongeren die op een zmlk school zitten hoeven 
niet aan de kwalificatieplicht te voldoen. 
 
 
Wanneer kan of hoeft een kind niet naar school én verlof aanvragen 
 
In de Leerplichtwet staat omschreven wanneer een kind de school niet kan of hoeft te bezoeken 
en verlof kan krijgen (de vrijstelling voor geregeld schoolbezoek). Dit is het geval bij: 
o schoolsluiting: de sluiting in verband met vakanties of bij calamiteiten. 
o schorsing: een kind kan een bepaalde periode niet op school zijn vanwege grens- en 

normoverschrijdend gedrag. Een schorsing wordt naar ouders schriftelijk bevestigd en is in 
overleg met de onderwijsinspectie. De leerplichtambtenaar wordt van de schorsing op de 
hoogte gebracht. 

o ziekte: wanneer er sprake is van ziekte van een leerling moeten ouders dit zo spoedig 
mogelijk melden op de ochtend zelf bij de directeur van de school, om ongerustheid over de 
reden van afwezigheid van het kind te voorkomen. Als dat niet lukt, dan dient u zo spoedig 
mogelijk contact op te nemen met de directeur of in ieder geval binnen twee dagen nadat 
het kind ziek is geworden met het opgeven van de aard van de ziekte. 

o religieuze verplichtingen: als een kind verlof nodig heeft om te voldoen aan religieuze 
verplichtingen zijn ouders verplicht dit minimaal twee dagen van te voren te melden aan de 
directeur van de school. Voorbeelden van religieuze feestdagen zijn: het Offerfeest en 
Suikerfeest, het Divalfeest en het Holyfeest, het Joods nieuwjaar en de Grote verzoendag en 
het Chinese Nieuwjaar. De richtlijn voor de verplichte viering van niet Christelijke feestdagen 
is één vrije dag. Het bijwonen van een conferentie is geen verplichting.  

o verlof voor gewichtige (zeer bijzondere) omstandigheden: er kunnen zich bepaalde 
omstandigheden voordoen waarbij het nodig is dat een kind een vrije dag nodig heeft. 
Voorbeelden van omstandigheden waarop verlof kan worden aangevraagd zijn: 
o Verhuizing van het gezin naar een andere gemeente: maximaal één dag. 
o Huwelijk van bloed- en aanverwanten t/m de derde graad: maximaal één dag (buiten de 

woonplaats maximaal twee dagen). 
o Huwelijksjubileum van ouders of grootouders (12 ½, 25, 40, 50, 60 jaar): maximaal één 

dag. 
o Ambtsjubileum van ouders of grootouders: maximaal één dag. 
o Gezinsuitbreiding: maximaal één dag. 
o Overlijden of begrafenis/crematie van bloedverwanten of hun partners: 

o bij ouders: maximaal vier dagen,  
o bij broers, zussen of grootouders: maximaal twee dagen, 
o bij oom, tante, neef of overgrootouders: maximaal één dag. 

o Calamiteiten of ernstige ziekte van ouders, bloed en aanverwanten t/m de derde graad: 
periode in overleg met de directeur. 
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Als er een zeer ernstige situatie is waarbij een kind niet op school kan komen en de 
ouders zijn niet in de gelegenheid om hierover vooraf te overleggen met de directeur 
zullen zij achteraf toestemming moeten vragen (bijvoorbeeld bij een plotseling overlijden 
van een familielid, waarbij direct naar een andere stad of ander land afgereisd moet 
worden). U dient zo snel mogelijk de directeur van de school te informeren en te zorgen 
voor bewijsstukken waarom er vrij gegeven moest worden.  

 
Ook kan een kind vrij krijgen bij zogenoemde: andere gewichtige omstandigheden. Dit 
zijn omstandigheden waar ouders geen invloed op hebben, geen keuze in hebben: “de 
omstandigheden die buiten de wil van ouders zijn gelegen”. De directeur van de school is 
bevoegd om te besluiten over aanvragen van verlof tot en met tien dagen in een 
schooljaar. Als u voor meer dan tien schooldagen verlof wilt aanvragen moeten ouders 
het verzoek bij de leerplichtambtenaar van de woongemeente indienen. Aanvragen kan 
rechtstreeks of via de directeur van de school. Ouders kunnen op school een 
aanvraagformulier krijgen. De leerplichtambtenaar zal contact opnemen met de ouders en 
de directeur en vragen naar de mening van de directeur over de aanvraag van het verlof 
en dit meenemen in zijn besluit. Als ouders het niet eens zijn met het besluit van de 
directeur of de leerplichtambtenaar kunnen zij binnen zes weken een bezwaarschrift 
indienen bij het bestuur van de school of de leerplichtambtenaar (voor verlof van meer 
dan tien dagen). 
 
Voorbeelden van situaties waarin kinderen geen verlof kunnen krijgen:  
o Verlof voor een kind omdat andere kinderen uit het gezin al vrij zijn. 
o Een vakantie in een goedkope periode of aanbieding of door anderen betaald. 
o Een familiebezoek in het buitenland. 
o Gebrek aan boekingsmogelijkheden in de gewone vakantietijd. 
o Verlof voor een kind omdat andere kinderen uit het gezin in een andere periode 

vakantie hebben. 
o Latere terugkeer in verband met verkeersdrukte.  
o Het ophalen van familie. 
o Al jaren niet op vakantie geweest. 
o Het meegaan met toernooien, deelname aan activiteiten. 
o Eerder op vakantie omdat het ticket dan goedkoper is. 

 
 
Vakantie buiten de schoolvakanties 
 
Vakantie buiten de schoolvakanties zijn niet toegestaan. Er is echter een uitzondering. Als de 
aard van het beroep van een van de ouders het onmogelijk maakt om als gezin in de reguliere 
schoolvakanties twee weken op vakantie te gaan.  
 
Voor extra verlof wegens vakantie (vakantieverlof) aanvragen in verband met de aard van het 
beroep gelden de volgende regels: 
o De ouders vragen het vakantieverlof (de vrijstelling) aan bij de directeur van de school. 
o Het vakantieverlof moet het liefst bij het begin van het nieuwe schooljaar of anders minimaal 

zes weken van tevoren aangevraagd worden. 
o Het vakantieverlof mag maar één keer per schooljaar verleend worden voor maximaal tien 

schooldagen. Twee periodes van vijf dagen verlof is dus niet toegestaan. 
o Het vakantieverlof mag aangevraagd worden om de reguliere schoolvakantie die bestaat uit 

vijf dagen met vijf dagen te verlengen, zodat er tien dagen vakantie ontstaat.  
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o Het vakantieverlof mag niet verleend worden voor de eerste twee lesweken van het 
schooljaar. 

o De directeur kan tot een juiste beslissing en motivering komen als hij van de ouders een 
(werkgevers/boekhouder) verklaring krijgt waaruit blijkt dat het inkomen in alle vakanties 
verdiend moet worden en dat een vakantie in de reguliere schoolvakantie tot onoverkomelijk 
bedrijfseconomische problemen zal leiden. 

o Een dienstrooster (het organiseren van een vakantie) van een werkgever is geen reden om 
toestemming te krijgen. 
 

Voorbeelden van deze beroepen zijn: 
o een schipper die niet tijdens de schoolvakanties aan wal kan zijn, 
o ouders die in een beroep werken waarbij men in de schoolvakanties de piekdrukte heeft en 

in die periode het inkomen verdiend moet worden. 
 
De leerplichtambtenaar controleert jaarlijks of de directeur de verlofaanvragen heeft toegekend 
(en afgewezen) volgens de richtlijnen en adviezen die de afdeling leerplicht heeft gesteld. Deze 
richtlijnen gelden voor alle scholen in het basis en voortgezet onderwijs. Daarmee wordt 
gestreefd naar eenduidigheid in het toekennen van verlof. De directeur van de school kan door 
de leerplichtambtenaar aangesproken worden op het onterecht verlenen van verlof of 
vakantieverlof of wanneer dit afwijkt van de gestelde richtlijnen en adviezen.  
 
 
Verlof nemen of op vakantie gaan zonder toestemming van de directeur of de 
leerplichtambtenaar 
 
Als ouders hun kind van school laten verzuimen zonder dat zij daarvoor toestemming (of 
vrijstelling) hebben gekregen van de directeur of leerplichtambtenaar, is er sprake van 
(ongeoorloofd) verzuim. Er is sprake van luxeverzuim als ouders hun kinderen één dag of 
meerdere dagen van school laten verzuimen om eerder op vakantie te kunnen gaan of later van 
vakantie terug te kunnen komen. Ouders zijn bij beide verzuimen strafbaar. De 
leerplichtambtenaar zal voor dit verzuim proces-verbaal opmaken. Als ouders de dag voor een 
vakantie hun kind ziek melden zal de school de ziekte controleren. Als de directeur van de school 
van mening is dat er een vermoeden is van ongeoorloofd verzuim (dus geen ziekte) zal hij 
hiervan een melding moeten doen bij de leerplichtambtenaar. Als ook na het onderzoek van de 
leerplichtambtenaar blijkt dat er geen sprake van ziekte van het kind was, zal de 
leerplichtambtenaar een proces-verbaal laten opmaken. De leerplichtambtenaar controleert 
jaarlijks de verzuimstaten van de scholen. 
 
 
Verzuim 
 
De school is verplicht de aan- en afwezigheid van leerlingen dagelijks te controleren en 
nauwkeurig bij te houden door middel van een registratie.  Als de directeur constateert dat een 
leerling teveel afwezig is (dat kan spijbelen van de leerling zijn, maar ook een grote afwezigheid 
vanwege ziekte), is de directeur verplicht contact op te nemen met de leerplichtambtenaar van 
de woongemeente van de leerling. 
 
Het toezicht op de naleving van de Leerplichtwet (o.a. het naar school gaan zonder verzuim) is 
opgedragen aan burgemeester en wethouders. Zij hebben voor de uitvoering hiervan een 
leerplichtambtenaar aangewezen. Als de directeur van de school een melding heeft gedaan van 
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verzuim van een leerling zal de leerplichtambtenaar contact opnemen met de ouders van het kind 
en onderzoek doen naar de reden van het verzuim en of het verzuim geoorloofd is. 
 
De leerplichtambtenaar werkt samen met allerlei organisaties en instanties (de ketenpartners) die 
zich bekommeren over het welzijn van kinderen. De leerplichtambtenaar zal met de ouders, de 
leerling, de school en de ketenpartners actief bezig gaan om een oplossing te vinden om het 
verzuim te laten stoppen.  
 
Ouders kunnen zelf een afspraak maken met de leerplichtambtenaar om een probleem te 
bespreken of een oplossing te zoeken voor een bepaald probleem. 
 
Daar waar nodig biedt de leerplichtambtenaar ondersteuning en zorg. Als ouders niet meewerken 
aan het stoppen van het verzuim van hun kind kan de leerplichtambtenaar voor het verzuim o.a. 
een proces-verbaal opmaken.  
 
 
De schoolperiode 
 
De school zal er alles aan doen om te zorgen voor een veilige en fijne schooltijd van kinderen. De 
school zal moeten zorggedragen voor goed onderwijs, een prettige leeromgeving en een goed 
verzuimbeleid. Daarnaast zijn scholen verplicht om: 
o kinderen in en uit te schrijven op school conform het toelatingsbeleid van scholen en dit door 

te geven aan de woongemeente van de leerling. De school mag pas uitschrijven als zij 
betreffende het kind een inschrijvingsbewijs van de nieuwe school hebben ontvangen. 

o kinderen uit te schrijven op de school als ouders naar het buitenland gaan verhuizen of als 
het kind onderwijs gaat volgen in het buitenland. De school mag pas uitschrijven als het 
inschrijvingsbewijs van de school in het buitenland ontvangen is. Ouders zullen contact 
moeten houden met de directeur van de oude school totdat het bewijs van inschrijving er is. 

o zich in te spannen om een andere school te vinden als het kind niet op de huidige school kan 
blijven. 

o een melding te doen bij de woongemeente van het kind als deze verzuimt. 
 
Ouders willen dat het hun kind goed gaat op school. Het is daarom van groot belang dat ouders 
frequent contact hebben met de leerkracht. Als ouders merken dat een kind met tegenzin naar 
school gaat of als een kind moeilijkheden heeft met leren, kunnen zij contact opnemen met de 
leerkracht. Ouders zijn verplicht hun kind in te schrijven op een school en niet te laten 
verzuimen. 
 
 
Wilt u meer informatie? 
 
Wilt u meer informatie over leerplicht of denkt u dat de leerplichtambtenaar u bij een specifiek 
probleem kan helpen, schroom dan niet om contact op te nemen met de leerplichtambtenaar van 
uw woongemeente. 
 
De gemeente Apeldoorn verzorgt de leerplichtregistratie en de uitvoering van de Leerplichtwet 
1969 voor de gemeente Apeldoorn, Brummen, Epe en Voorst (kwalificatieplicht). De afdeling 
leerplicht van de gemeente Apeldoorn is te bereiken op: 
 
Leerplicht gemeente Apeldoorn 
Postbus 9033 
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7300 ES Apeldoorn 
 
Telefoon: (055) 5 80 19 89 
 
Het bezoekadres is: 
Het Activerium, Deventerstraat 46 te Apeldoorn 
 
Op de website www.apeldoorn.nl kunt u ook informatie vinden over leerplicht. Als u klikt op  
‘Leven in Apeldoorn’ > ‘Jeugd en Onderwijs’ > ‘Leerplicht’, dan komt u op de algemene pagina 
van leerplicht terecht. Hier kunt u o.a. formulieren downloaden betreffende het aanvragen van 
extra verlof. 


