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Leerplichtwet
Met een goede schoolopleiding en een diploma op 
zak sta je sterker in de maatschappij. Daarom 
moeten alle jongeren in Nederland naar school. 
Dit en nog veel meer staat in de leerplichtwet. 

• Alle kinderen naar school
In de leerplichtwet staat dat elk kind het recht en de plicht heeft  om naar school 
te gaan. Ouders of verzorgers zijn verplicht ervoor te zorgen dat hun kind wordt 
ingeschreven bij een school/opleiding en er op toe te zien dat het ook daadwer-
kelijk iedere dag naar school gaat. 

Scholen geven vervolgens digitaal aan de Dienstuitvoering Onderwijs (DUO)
door dat een kind staat ingeschreven. De school houdt een leerplichtambtenaar 
van de gemeente op de hoogte van ongeoorloofd verzuim. De leerplichtambte-
naar controleert daarnaast of iedereen zich aan de leerplichtwet houdt.

• Volledige leerplicht
Als een kind 4 jaar is, mag het naar school. Bijna alle kinderen gaan dan ook. 
Ieder kind is leerplichtig vanaf de eerste schooldag van de maand die volgt op 
de maand waarin het 5 jaar is geworden. Is de vijfde verjaardag van een kind 
bijvoorbeeld op 9 oktober, dan is het op 2 november leerplichtig en moet het 
kind naar school. De volledige leerplicht eindigt aan het einde van het school-
jaar waarin de jongere 16 jaar wordt. Een schooljaar loopt van 1 augustus tot en 
met 31 juli.
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• Kwalificatieplicht
Na beëindiging van de volledige leerplicht geldt de kwalificatieplicht voor 
jongeren die:
- nog geen 18 jaar zijn;
- nog geen startkwalificatie hebben behaald.

Een startkwalificatie is een diploma op minimaal niveau Havo, VWO of MBO 
niveau 2. De achterliggende gedachte bij deze kwalificatieplicht is dat het een 
middel is om schooluitval van jongeren te voorkomen en hen daarmee een 
betere positie te geven op de arbeidsmarkt. Dit hoeft niet te betekenen dat 
jongeren van 16 en 17 jaar nog 5 dagen in de week in de schoolbanken zitten 
(BOL-opleiding). Ze kunnen ook met een combinatie van werken en leren aan de 
kwalificatieplicht voldoen (BBL-opleiding).

• RMC (Regionale Meld- en Coördinatiefunctie Voortijdig Schoolverlaten)
Jongeren vanaf 18 jaar die nog geen startkwalificatie hebben, vallen onder de 
RMC-regeling. Scholen/instellingen zijn verplicht om voortijdig schoolverlaters 
te melden bij de RMC-coördinator van de gemeente Oldenzaal. Deze probeert 
vervolgens de jongere zo goed mogelijk te begeleiden richting onderwijs en/of 
arbeidsmarkt.

• Inschrijving en schoolbezoek
Ouders en verzorgers moeten er voor zorgen dat een leerplichtig/kwalificatie-
plichtig kind bij een school of instelling wordt ingeschreven en geen lessen 
verzuimt. Dit geldt niet alleen voor volledig dagonderwijs, maar ook voor 
deeltijdonderwijs. Bij verzuim kan er zowel tegen de ouders/verzorgers als 
tegen de jongere (vanaf 12 jaar) procesverbaal worden opgemaakt.

• Ziek
Is een kind ziek of kan het om andere heel dringende redenen niet naar 

school, dan moeten ouders/verzorgers dat tijdig melden bij de 
school. Zorgelijk schoolverzuim moet de school melden bij de 

leerplichtambtenaar.



• Vrijstelling van de leerplicht
Door lichamelijke, psychische of andere oorzaken kan het zijn dat een kind niet 
(meer) naar school kan. In dat geval kunnen ouders/verzorgers vrijstelling van 
de leerplicht aanvragen. Een formulier hiervoor is verkrijgbaar bij de leerplicht-
ambtenaren.

• Vakantieverlof buiten de  schoolvakanties
In slechts zeer uitzonderlijke gevallen kan verlof worden gegeven om buiten de 
schoolvakanties met vakantie te gaan. Het gaat dan om het specifi eke beroep 
van een van de ouders of verzorgers, zoals het beheren van een camping. Het 
vakantie verlof kan door de directeur maximaal één keer per schooljaar voor ten 
hoogste 10 dagen worden verleend. Dit verlof mag nooit plaatsvinden in de 
eerste twee weken van een schooljaar.

• Verlof wegens andere gewichtige omstandigheden
Voor ‘andere gewichtige omstandigheden’ (dus anders dan vakantie), kan alleen 
in zeer speciale omstandigheden extra verlof worden verleend. Het gaat dan 
bijvoorbeeld om een verhuizing, een huwelijk of een overlijden. Op school is een 
lijst van deze ‘gewichtige omstandigheden’ aanwezig. Wanneer het om tien 
schooldagen of minder gaat, beslist de directeur van de school.
Bij meer dan tien schooldagen moet het verzoek via de schooldirecteur bij de 
leerplichtambtenaar worden ingediend.

• Meer weten?
Voor vragen of een afspraak kunt u telefonisch contact opnemen met:
leerplichtambtenaar / RMC-coördinator Oldenzaal - Dinkelland - Losser, 
telefoon (0541) 58 81 11.
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Informatie over leerplicht is te vinden op www.oldenzaal.nl/leerplicht en op 
www.losser.nl onder het kopje ‘Inwoners’ (doorklikken naar ‘Onderwijs’ en 
‘leerplicht’). Voor informatie uit de gemeente Dinkelland kijkt u op 
www.dinkelland.nl onder het kopje ‘inwoners’ (doorklikken naar ‘Scholing en 
vorming’ en ‘leerplicht’)







 Bezoekadres  Ganzenmarkt 1  
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  7570 AJ Oldenzaal 
 Telefoon  (0541) 58 81 11
 E-mail info@oldenzaal.nl
 Internet www.oldenzaal.nl
  StadOldenzaal  StadOldenzaal  StadOldenzaal

Bezoekadres Raadhuisplein 1 
    Postadres Postbus 90
 7580 AB Losser
        Telefoon (053) 537 74 44
         Internet www.losser.nl

Bezoekadres Nicolaasplein 5
    Postadres Postbus 11
 7590 AA  Denekamp
        Telefoon (0541) 85 41 00
         Internet www.dinkelland.nl


