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Voorwoord
Spijbelen, ongeoorloofd afwezig zijn en veelvuldig te laat komen door jongeren, kortom ongeoorloofd
schoolverzuim, kan een indicatie zijn van achterliggende problematiek. Schoolverzuim is vaak een
voorspeller van het voortijdig verlaten van de school en het afglijden naar criminaliteit. Om deze reden
staat onderwijs bovenaan de landelijke politieke agenda.
De meest actuele ambtsinstructie Leerplicht dateert van april 1996. Inmiddels is deze ambtsinstructie,
vanwege een aantal wijzigingen in de LPW, wijzigingen binnen andere relevante regelgeving en het
feit dat we steeds intensiever samenwerken met externe partijen en collega leerplichtambtenaren uit
de regio, aan vernieuwing toe.
De gemeente Eindhoven heeft voor deze vernieuwing een voorzet gegeven. Vanwege de
voorgenomen uniforme werkwijze van alle leerplichtambtenaren in de regio hebben we dezelfde
indeling en inhoud aangehouden als van de ambtinstructie van de gemeente Eindhoven. Daarbij
hebben we de ‘couleur locale’ van Valkenswaard aangebracht.
De ambtsinstructie is een beschreven werkwijze voor de leerplichtambtenaar. Deze instructie kan
nooit alle voorkomende situaties beschrijven. De hoofdlijn moet zijn dat afwijkingen van de beschreven
werkwijze mogelijk moeten zijn. Deze afwijkingen zullen uiteraard altijd goed gemotiveerd moeten
worden.

Valkenswaard, 4 december 2012
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Begripsbepalingen en afkortingen
In deze instructie wordt verstaan onder:
Absoluut verzuim

Absoluut verzuim

Beleidsregel

College
Leerplichtambtenaar

Directeur

DUO
Ingrado
Jongere
Luxe verzuim
Mandaat
Ouders
Signaal verzuim
Transactie

Wet
Wettelijk verzuim

Bij absoluut verzuim van de leerplicht geldt dat een jongere niet staat
ingeschreven bij een school in overeenstemming met de bepalingen van de
LPW (artikel 2, lid 1 LPW).
Bij absoluut verzuim ten aanzien van de kwalificatieplicht geldt dat een jongere
niet staat ingeschreven als leerling bij een instelling overeenkomstig de
bepalingen van paragraaf 2a van de LPW (artikel 4a in verbinding met artikel 2,
lid 1 LPW).
Een bij besluit vastgestelde algemene regel, niet zijnde een algemeen
verbindend voorschrift, omtrent de afweging van belangen, de vaststelling van
feiten of de uitleg van wettelijke voorschriften bij het gebruik van een
bevoegdheid van een bestuursorgaan (artikel 1:3 lid 4 van de Algemene wet
bestuursrecht)
Burgemeester en wethouders van de gemeente.
De ambtenaar, door de gemeente benoemd in de functie van
leerplichtambtenaar, die de eed of belofte als bedoeld in artikel 16 van de wet
heeft afgelegd.
Hoofd in de zin van artikel 1 onder d van de wet, dat wil zeggen degene die met
de leiding van de school of de instelling is belast/ het bevoegd gezag van de
school.
Dienst Uitvoering Onderwijs
De landelijke brancheorganisatie voor leerplicht en voortijdig schoolverlaten
(Regionale Meld- en coördinatiefunctie, afgekort RMC)
Een persoon in de leeftijd van vijf tot achttien jaar die leerplichtig of
kwalificatieplichtig is.
Ongeoorloofde afwezigheid, als ouders hun kinderen mee op vakantie nemen
zonder toestemming van de schoolleiding.
Volmacht
De in artikel 2, eerste lid, van de wet bedoelde personen. Dit kunnen,
afhankelijk van de situatie van het kind, ook de feitelijk verzorger of voogd zijn.
Ongeoorloofde afwezigheid, met een veelal problematische achtergrond.
Het onder bepaalde omstandigheden ter voorkoming van strafvervolging
voldoen aan een of meer door de opsporingsambtenaar (politie) of het
Openbaar Ministerie (officier van justitie) gestelde voorwaarden, zoals het
betalen van een geldsom ('boete'), waardoor het recht tot strafvervolging
vervalt.
de Leerplichtwet 1969.
Verzuim van zestien uur les- en/of praktijktijd, gedurende een periode van vier
aaneengesloten weken.
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Leeswijzer
De grondslag van de ambtsinstructie staat in artikel 16 lid 4 van de Leerplichtwet 1969 beschreven. In
dit artikel staat de opdracht beschreven aan het college van burgemeester en wethouders, om de taak
en functie van de leerplichtambtenaar te omschrijven in een instructie. Hierin staat:
1.
de wijze waarop de ambtenaren aan de in de artikelen 14, derde lid (verlof andere gewichtige
omstandigheden), 22, 23 bedoelde taken (onderzoek door de leerplichtambtenaar en
kennisgeving bij overtreding arbeidsverbod) uitvoering geven;
2.
de wijze waarop de gevallen van schoolverzuim die ter kennis van de gemeente worden
gebracht, worden behandeld;
3.
de wijze waarop de ambtenaren bij de uitvoering van hun taken overleg plegen en
samenwerken met hun ambtsgenoten van de omliggende gemeenten;
4.
de aanwijzing van de diensten en instellingen waarmee de ambtenaren bij de uitvoering van
hun taken moeten samenwerken.
De ambtsinstructie vermeldt hoe de leerplichtambtenaar de wettelijke taken, die aan de gemeente zijn
opgelegd, moeten uitvoeren. Ook geeft de ambtsinstructie aan met welke instanties de
leerplichtambtenaar bij de uitvoering van zijn taken moet worden samenwerken en hoe hij overleg
pleegt met de leerplichtambtenaren in de omliggende gemeenten. Het doel daarbij is de
maatschappelijke zorg binnen leerplicht te borgen.
De instructie voor de leerplichtambtenaar is opgesteld om de gewenste werkwijze met betrekking tot
het toezicht op de naleving van de LPW zo duidelijk mogelijk, en toegesneden op de situatie in de
regio, vast te leggen.
De ambtsinstructie kent drie onderdelen, te weten:
• de wettelijke taken van de leerplichtambtenaar (hoofdstuk 5 en 6);
• de samenwerking met andere gemeenten (hoofdstuk 7 en 8);
• de samenwerking met instellingen en organisaties (hoofdstuk 9).
Voorafgaand aan deze drie onderdelen besteed de ambtsinstructie aandacht aan het beleid dat de
leerplichtambtenaar voert met betrekking tot de leerplicht. Maatschappelijke zorg, maar ook
handhaving en registratie komen daarbij in hoofdstuk 2 aan de orde. Hoofdstuk 3 bevat algemene
informatie.
In hoofdstuk 4 besteden we aandacht aan de preventieve taken van de leerplichtambtenaar. In dit
hoofdstuk beschrijven we hoe de leerplichtambtenaar aandacht besteed aan het voortijdig
schoolverlaten. De actie rondom de overgang van leerlingen van het VMBO naar het MBO is daarbij
heel belangrijk. Ook een goede voorlichting helpt ouders en leerlingen te begrijpen waarom het
behalen van een startkwalificatie zo belangrijk is!
In hoofdstuk 10 gaan we in op de wettelijke verplichtingen die de leerplichtambtenaar heeft rondom de
verslaglegging richting gemeenteraad en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
In hoofdstuk 11 beschrijven we de privacy- en klachtenprocedure.
Tot slot:
De functie van de leerplichtambtenaar is geen statisch geheel en ondervindt door de jaren heen
wijzigingen. Dit zowel inhoudelijk binnen de functie, als binnen de samenwerking met de betrokken
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instellingen, organisaties en de gemeenten in de regio. Daarom is het aan te bevelen iedere vijf jaar
na te gaan of de ambtsinstructie Leerplicht geactualiseerd moet worden.
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Hoofdstuk 1: Inleiding
Naast het waarborgen van het recht op onderwijs, op grond van internationale verdragen een taak
voor de overheid, heeft de overheid ook een taak om te waarborgen dat de jongeren van dat recht op
onderwijs gebruik maken.
0.

Om te borgen dat jongeren van het recht op onderwijs met regelmaat gebruik maken is de
Leerplichtwet 1969 van kracht. Deze wet geeft voor het uitoefenen van deze taak een aantal
voorschriften. Het is de opdracht aan burgemeester en wethouders van de gemeente om de uitvoering
van deze taak mogelijk te maken. De kern van deze taak ligt in het helpen voorkomen van
ontsporingen in de schoolloopbaan van kinderen.
In de eerste plaats ligt hier een taak voor de ouders en verder uiteraard ook voor de school. De LPW
geeft aan burgemeester en wethouders, en in hun verlengde de leerplichtambtenaar, de
bevoegdheden om op te treden als het misloopt of dreigt mis te lopen in de schoolloopbaan van een
jongere. Dit optreden kan gericht zijn op de ouders, de jongere zelf of op het hoofd van de school.
1.1

Ambtsinstructie Leerplicht

De laatste ambtsinstructie dateert van oktober 2005. Sindsdien hebben zich meerdere wijzigingen
voorgedaan op verschillende niveaus, waaronder een aantal wijzigingen binnen de LPW, wijzigingen
binnen andere relevante regelgeving, binnen de samenwerking met externe partijen en binnen de
samenwerking met de gemeenten in de regio Eindhoven/De Kempen. De ambtsinstructie moet
daarom geactualiseerd worden.
De instructie moet in nauwe samenhang met de wetgeving gelezen worden. Met wetgeving wordt hier
niet alleen op de LPW en de onderwijswetten gedoeld, maar ook op andere relevante wetgeving,
zoals de Algemene wet bestuursrecht (Awb), het Wetboek van Strafvordering (WvSv) en de Wet
bescherming persoonsgegevens (Wbp).
De functie van de leerplichtambtenaar is geen statisch geheel en ondervindt door de jaren heen
wijzigingen, zowel inhoudelijk binnen de functie, als binnen de samenwerking met de betrokken
instellingen, organisaties en de gemeenten in de regio. Het is daarom aan te bevelen om iedere vijf
jaar na te gaan of de ambtsinstructie Leerplicht geactualiseerd moet worden.
1.2

Grondslag en globale inhoud ambtsinstructie Leerplicht

De LPW legt de primaire taken en bevoegdheden van de uitvoering van deze wet bij burgemeester en
wethouders. De LPW geeft in artikel 16 aan dat voor de uitoefening van die taken één of meer
leerplichtambtenaren moeten worden aangewezen. In ditzelfde artikel wordt de grondslag van de
ambtsinstructie beschreven, namelijk in artikel 16 lid 4 LPW. Daar staat de opdracht aan het college
van burgemeester en wethouders geformuleerd, om de taak en functie van de leerplichtambtenaar te
omschrijven in een instructie:
1.
de wijze waarop de leerplichtambtenaren aan de in de artikelen 14, derde lid (verlof andere
gewichtige omstandigheden), 22, 23 bedoelde taken (onderzoek door de leerplichtambtenaar
en kennisgeving bij overtreding arbeidsverbod) uitvoering geven;
2.
de wijze waarop de gevallen van schoolverzuim die ter kennis van de gemeente worden
gebracht, worden behandeld;
3.
de wijze waarop de leerplichtambtenaar bij de uitvoering van hun taken overleg plegen en
samenwerken met hun collega’s van de omliggende gemeenten;

8

4.

de aanwijzing van de diensten en instellingen waarmee de leerplichtambtenaren bij de
uitvoering van hun taken samenwerken.

In de ambtsinstructie wordt vermeld hoe de wettelijke taken die aan de gemeente zijn opgelegd
moeten worden uitgevoerd (de in de wet verankerde taakstelling). Ook wordt aangegeven met welke
instanties en diensten bij de uitvoering van die taken wordt samengewerkt en hoe overleg wordt
gepleegd met collega’s van gemeenten in de regio (regionalisering). De instructie voor de
leerplichtambtenaar is opgesteld om de gewenste werkwijze met betrekking tot het toezicht op de
naleving van de LPW zo duidelijk mogelijk, en toegesneden op de situatie in de regio, vast te leggen.
Met het opnemen van een instructie voor de leerplichtambtenaar beoogt de wetgever dat het toezicht
op naleving van de LPW een stevigere positie krijgt op de bestuurlijke agenda van de gemeente.
Vanuit de notitie “Versterking van de uitvoering van de LPW in de regio Eindhoven/De Kempen” wordt
de samenwerking tussen de deelnemende gemeenten bevorderd. Door deze samenwerking wordt,
ten aanzien van een aantal concrete taken uit de LPW, voorkomen dat iedereen zelf 'het wiel uit moet
vinden'. Daarnaast leidt samenwerking tussen gemeenten tot het vergroten van deskundigheid en
uniformiteit ten aanzien van de manier waarop we als leerplichtambtenaar de LPW uitvoeren.
De aanwijzing van instellingen en diensten waarmee de leerplichtambtenaar samenwerkt wordt in de
instructie opgenomen. Hiermee krijgt het toezicht op de handhaving van de LPW het karakter van
maatschappelijke zorg. Er ligt dan ook een taak voor de leerplichtambtenaar om contacten te
onderhouden met diensten en instellingen die op het terrein van de handhaving van de LPW een
functie kunnen vervullen. Op het moment dat het verzuim van leer- en kwalificatieplichtigen door
allerlei problemen duidelijk wordt, dient er een samenwerking te zijn met de verschillende diensten en
instellingen zodat (samen met de school) voor de leerling een goede oplossing kan worden gezocht.
1.3
De leerplichtambtenaar
De ambtsinstructie Leerplicht is allereerst een werkdocument voor de leerplichtambtenaar. Volgens
artikel 16 lid 1 LPW is het toezicht op de naleving van de LPW aan het college van burgemeester en
wethouders van de gemeente opgedragen. Ook staat in dit lid dat zij daartoe één of meerdere
ambtenaren als toezichthouders aanwijzen. In lid 2 staat dat deze ambtenaren de eed of de belofte
moeten afleggen voordat zij hun ambt aanvaarden. Om deze reden is in artikel 9 van de
Leerplichtregeling 1995 de ambtseed opgenomen. Volgens lid 3 zijn leerplichtambtenaren bevoegd
hun taak uit te oefenen voor de leerlingen die in Nederland wonen of verblijfplaats hebben. Lid 4 gaat,
zoals hierboven beschreven, over de inhoud van de ambtsinstructie.
Volgens artikel 16 lid 5 gaat de ambtsinstructie ervan uit dat de leerplichtambtenaar over de
bevoegdheid van BOA beschikt.
De leerplichtambtenaar heeft binnen de uitvoering van de LPW, zowel met het bestuursrecht als het
strafrecht te maken. De leerplichtambtenaar handelt voor wat betreft de artikelen 3a (vervangende
leerplicht), 3b (vervangende leerplicht laatste schooljaar) en artikel 15 (vrijstelling voor het volgen van
ander onderwijs) van de LPW, namens het bestuursorgaan, het college van burgemeester en
wethouders, door wie hij is aangesteld. De leerplichtambtenaar is voor deze taken gemandateerd.
Deze gemandateerde leerplichtambtenaar neemt vervolgens namens het college van burgemeester
en wethouders de beslissingen. De leerplichtambtenaar is dan toezichthouder. Het bestuursrecht en
dus de Algemene wet bestuursrecht (Awb) is, op de door de leerplichtambtenaar genomen
beslissingen ten aanzien van deze artikelen, van toepassing. Vanuit de Awb zijn een aantal
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bepalingen van deze wet, die op een toezichthouder in het algemeen betrekking hebben, ook op de
leerplichtambtenaar van toepassing.
Voor wat betreft andere onderwerpen uit de LPW handelt de leerplichtambtenaar zelf als
bestuursorgaan, zoals bij de uitvoering van artikel 11 sub g en artikel 14 lid 3 van deze wet. De
leerplichtambtenaar is ook hierbij toezichthouder en ook ten aanzien van deze beslissingen is de Awb
van toepassing.
Daarnaast moet de leerplichtambtenaar, om bepaalde taken binnen de LPW uit te kunnen voeren en
zodoende de LPW te handhaven, tevens BOA zijn. Voor wat betreft deze BOA taken, zijn het
Openbaar Ministerie (OM) en de Korpschef van de politie de toezichthouders op de
leerplichtambtenaar. Het Wetboek van Straf vordering (WvSv) is vervolgens op de handelingen en
beslissingen van de leerplichtambtenaar van toepassing (art. 1:6 Awb).
De leerplichtambtenaar is op dat moment zowel toezichthouder als handhaver.
De ambtsinstructie is een beleidsstuk en werkdocument voor de leerplichtambtenaar. De burger,
leerlingen, ouders, scholen en andere betrokkenen moeten de ambtsinstructie erop na kunnen slaan
om te zien wat hun rechten en plichten zijn.
De ambtsinstructie zal dan ook, na vaststelling, gepubliceerd worden op de website van de gemeente.
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Hoofdstuk 2: Beleidsuitgangspunten Bureau Leerplicht

2.1

Maatschappelijke zorg

In het bijzonder in het belang van de jongere moet door alle betrokkenen geprobeerd worden om het
afbreken van een schoolloopbaan te voorkomen. De activiteiten die in dat verband ondernomen
worden, vallen onder de noemer ‘maatschappelijke zorg’ en kennen een grote variatie. In individuele
gevallen krijgt de leerplichtambtenaar met jongeren en gezinnen te maken en leggen daar waar nodig
contacten met vrijwillige dan wel verplichte (jeugd)hulpverlening. In de vorm van zorgadviesteams
(ZAT) werken scholen, jeugdzorg en leerplichtambtenaren vaak samen om zo goed mogelijk
preventief te kunnen werken: dicht bij de school waar de jongere zit, om snel te kunnen reageren op
signalen die kunnen duiden op bedreiging van de schoolloopbaan
De uitvoering van de LPW kent dus naast de wettelijke handhavingstaak de zorg- en preventietaak.
Naast repressief werken is er evenzo aandacht voor proactief werken. Gezien de toename van de
zwaarte en complexiteit van de problematiek van leerlingen en hun ouders is dit feitelijk niet meer dan
noodzakelijk. De aanvankelijke leerplichttaak op registreren en sanctioneren is de afgelopen jaren dan
ook behoorlijk uitgebreid. In de gemeente Valkenswaard is en wordt deze zorg- en preventieve taak
ter hand genomen, door de leerplichtambtenaar een plaats te geven in de al eerder genoemde
zorgteams op de scholen. Daarnaast neemt de leerplichtambtenaar deel aan het Casusoverleg
Centrum Jeugd en Gezin (CJG).
In de gemeente Valkenswaard is geen beperking aangebracht bij de uitvoering van de LPW voor de
leerplichtambtenaar. Dit houdt in dat de zorg- en preventietaak volledig wordt uitgevoerd en daarnaast
dat de LPW volledig wordt gehandhaafd. Dit alles met de beperking die de LPW hierbij aanbrengt via
haar basisuitgangspunt, dat het in het belang moet zijn van de leerplichtige. In de praktijk kan dit
inhouden dat de leerplichtambtenaar een bepaling van de LPW niet, niet direct of op een later tijdstip
toepast vanwege dit genoemde belang.
2.2

Handhaving

Zoals gezegd wordt de LPW in de gemeente Valkenswaard volledig gehandhaafd door de
leerplichtambtenaar. Hierbij heeft in de afgelopen jaren bij de gemeente Valkenswaard beleidsmatig
een ontwikkeling plaats gevonden, waardoor deze handhavingstaak volledig in beeld is gekomen,
zonder daarbij de zorg- en preventietaak te beperken. Deze ontwikkeling is verder gestimuleerd vanuit
de “handleiding strafrechtelijke aanpak schoolverzuim richtlijnen OM”. Hiermee wordt beoogd om
landelijk tot een meer eenduidig handhavings- en vervolgingsbeleid te komen ten aanzien van de
verschillende vormen van schoolverzuim. Deze handleiding kwam tot stand op initiatief van het
Openbaar Ministerie, in samenwerking met Ingrado (vereniging van leerplichtambtenaren).
In de Aanwijzing Leerplichtwet 1969 (vastgesteld 1999) is verwoord dat bij het OM het besef is
toegenomen dat strafrechtelijke handhaving van de LPW als één van de instrumenten gezien moet
worden bij de aanpak van schoolverzuim die vaker, sneller en effectiever toegepast dient te worden.
Dit vooral omdat vanuit wetenschappelijk onderzoek steeds meer een relatie gelegd wordt dat
verzuimsignalen bij jongeren een voorbode kunnen zijn van mogelijk crimineel gedrag.
De bovengenoemde Aanwijzing geeft ook aan dat er beter met ketenpartners samen gewerkt moet
worden. Vanuit de samenwerking met het OM is men hierdoor bij het Kantongerecht zogenaamde
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Themazittingen Leerplicht gaan organiseren, waardoor een verbetering van de uitvoering van de
processen verbaal Leerplicht in gang is gezet. Vanuit de regiogemeenten is in de afgelopen jaren het
initiatief genomen om te komen tot een betere afdoening van het strafrechtelijk juridisch traject van
Leerplicht. In samenwerking met het OM en de Raad voor de Kinderbescherming is destijds het
Schoolverzuimteam tot stand gebracht, het huidige JCO. Dit is een toegevoegde preventieve schakel
voor de leerplichtige jongere tussen 12 en 18 jaar die in overtreding is, in het kader van de LPW, om
via ‘maatwerk’ voor deze leerling het regelmatig schoolbezoek weer mogelijk te maken, waarbij ook de
HALT-afdoening binnen de schoolverzuimaanpak is geïntroduceerd.
2.3

Registratie

Met ingang van 1 januari 2012 is de Centrale leerlingenregistratie ingevoerd voor leerlingenzorg in de
regio Eindhoven/de Kempen en de regio Helmond/Peelland. Hierdoor registreren we op een
eenduidige manier en worden systemen regionaal aan elkaar gekoppeld zijn. De ontwikkelingen op
het gebied van voortijdig schoolverlaten staan niet stil. Het is een beleidsmatig streven van de
landelijke en lokale overheid om de jongeren tot 23 jaar zonder startkwalificatie actueel in beeld te
hebben en te houden. Op 1 augustus 2009 trad een nieuwe wetswijziging in werking waarbij men het
digitale verzuimloket (in eerste instantie via de IB-groep, momenteel via DUO) invoerde. Hierdoor zijn
nu alle basisgegevens van een leerling beschikbaar op één centraal punt. Dit alles om mogelijk
schoolverzuim goed en snel te kunnen bestrijden.
2.4

Plaats gemeentelijke organisatie

De leerplichtambtenaar dient de signalen uit het werkveld door te geven voor mogelijke voorstellen
van nieuw beleid, gericht op het bereiken van zo goed mogelijk passende schoolloopbanen voor alle
jongeren uit de gemeente. Gelet op deze taak, ligt het voor de hand dat de leerplichtambtenaar in de
gemeentelijke organisatie een plaats heeft in de nabijheid van de onderwijstaken, jeugdzaken en
maatschappelijke zorg.
2.5

Wijziging Leerplichtwet 1 augustus 2007

Op 1 augustus 2007 is de Leerplichtwet 1969 gewijzigd. Voor de ambtsinstructie houdt dat in dat
daarmee de doelgroep voor de leerplichtambtenaar behoorlijk is uitgebreid. Vanaf 2007 werd de
leerplicht verhoogd van partieel leerplichtig vanaf 16 jaar naar volledig leerplichtig tot 18 jaar in die zin
dat een jongere leerplichtig is tot de dag dat hij of zij 18 jaar wordt en nog geen startkwalificatie heeft
behaald. Een startkwalificatie is een diploma MBO niveau 2 of een HAVO/VWO diploma.
Deze wetswijziging maakt deel uit van een geheel pakket aan maatregelen, onder de noemer “Aanval
op de uitval”, waarmee het ministerie van OCW in 2010 het aantal schoolverlaters terug wilde dringen
tot maximaal 35.000. Dit aanvalsplan richt zich op 2 doelen: minder schooluitval en leerlingen die toch
uitvallen beter begeleiden naar werk of een andere opleiding of beide.
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Hoofdstuk 3: Algemene Informatie
Voordat de wettelijke taken van de leerplichtambtenaar, ten aanzien van de verschillende soorten
verzuim in de hoofdstukken 6 en 7 uiteengezet worden, gaan we allereerst in op een aantal
belangrijke begrippen uit de LPW.
3.1

Verantwoordelijkheden

In artikel 2 lid 1 LPW staat dat degenen die het gezag over de jongere uitoefenen en de feitelijke
verzorging voor hun rekening nemen, verantwoordelijk zijn voor het naleven van deze wet. Meestal
zijn dit de ouders, maar dit kunnen ook de ‘voogden’ en/of ‘feitelijke verzorgers’ zijn 1. Zij moeten
ervoor zorgen dat hun kind op een school wordt ingeschreven en dat het kind geregeld de school
bezoekt. Van jongeren vanaf twaalf jaar wordt verwacht dat ze al enige mate van verantwoordelijkheid
kunnen dragen voor het naar school gaan. Op grond van artikel 26 van de LPW kunnen dan ook
zowel ouders als jongeren vanaf twaalf jaar verantwoordelijk worden gehouden, als er sprake is van
ongeoorloofd verzuim. Ook de school heeft hierbij natuurlijk verantwoordelijkheden.
3.2

De Leerplicht

Volgens artikel 3 LPW is een kind officieel leerplichtig vanaf de eerste dag van de maand volgend op
de maand waarin het kind vijf jaar is geworden. De meeste kinderen gaan al naar school vanaf
vierjarige leeftijd (voorbeeld: een kind dat op 26 februari vijf jaar wordt is per 1 maart leerplichtig). De
leerplicht duurt tot en met het einde van het schooljaar waarin het kind zestien jaar wordt. Iemand die
op 26 februari zestien jaar wordt, is dus tot het einde van het betreffende schooljaar leerplichtig. Als
een kind leerplichtig is, zijn de ouders verplicht om te zorgen dat het kind staat ingeschreven op een
school. Als er geen schoolinschrijving is, dan is er sprake van absoluut verzuim. 2 De
leerplichtambtenaar stelt dan op grond van artikel 22 van de LPW een onderzoek in.
3.3

De kwalificatieplicht

Na het schooljaar waarin de jongere 16 jaar is geworden, is de jongere ‘kwalificatieplichtig’. De
kwalificatieplicht duurt tot achttien jaar. Heeft de jongere voor zijn 18e verjaardag niet aan de
kwalificatieplicht voldaan, dan betekent dat dat hij tot zijn 18e verjaardag naar school moet.
De jongere heeft een startkwalificatie als hij een havo- of vwo-diploma heeft gehaald of een diploma
van een beroepsopleiding (MBO) op minimaal niveau twee. Na het behalen van een VMBO-diploma
heeft een jongere dus nog geen startkwalificatie en is hij dus nog leer- of kwalificatieplichtig. Tijdens
de kwalificatieplicht kan de jongere kiezen voor een volledig schoolprogramma (BOL) of voor een
combinatie van leren en werken (BBL).
Voor jongeren in het praktijkonderwijs, zeer moeilijk lerende kinderen en meervoudig gehandicapte
kinderen is een uitzondering gemaakt. Zij zijn vrijgesteld van de kwalificatieplicht. Dit is terug te vinden
in de artikelen 4a en 4b LPW. Ook hier geldt dat, als er geen inschrijving op een school of inrichting is,
de ouders dus niet voldoen aan eerder genoemde verplichting. Er is dan sprake van absoluut
schoolverzuim.3 De leerplichtambtenaar stelt dan op grond van artikel 22 LPW een onderzoek in.

1

Daar waar in de tekst over ouder gesproken wordt, kan afhankelijk van de situatie van de jongere, ook de feitelijke verzorger of
voogd bedoeld worden.
2
Bij absoluut verzuim van de leerplicht geldt dat een jongere niet staat ingeschreven bij een school in overeenstemming met de
bepalingen van de LPW (artikel 2, lid 1 LPW).
3
Bij absoluut verzuim ten aanzien van de kwalificatieplicht geldt dat een jongere niet staat ingeschreven als leerling bij een
instelling overeenkomstig de bepalingen van paragraaf 2a van de LPW (artikel 4a in verbinding met artikel 2, lid 1 LPW).
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3.4

Vervangende leerplicht

3.4.1

Artikel 3a van de Leerplichtwet 1969

Voor een jongere die tenminste de leeftijd van veertien jaar heeft bereikt en van wie vast is komen te
staan dat hij niet geschikt is om vijf dagen per week dagonderwijs te volgen, bestaat de mogelijkheid
van een alternatief leertraject. Via het volgen van een aangepast onderwijsprogramma kan de jongere
na een jaar weer instromen in het reguliere onderwijs. Een belangrijk onderdeel van het aangepaste
leertraject is praktijkonderwijs.
Om een alternatief leertraject te mogen volgen, moet er in overleg met de directeur van de school een
aanvraag voor vervangende leerplicht worden ingediend bij de leerplichtambtenaar van de gemeente
waar de jongere in het bevolkingsregister staat ingeschreven. De school voegt hier een
begeleidingsprogramma aan toe. Dit programma bevat de onderwijs- en praktijkdoelen voor het kind.
Als de leerplichtambtenaar het alternatieve leertraject heeft goedgekeurd, geldt deze toestemming
voor de duur van één schooljaar. Dit traject kan, indien nodig, verlengd worden.
3.4.2

Artikel 3b van de Leerplichtwet 1969

Artikel 3b LPW geeft de mogelijkheid tot vervangende leerplicht voor jongeren die in het laatste jaar
van de leerplicht zitten. Het verschil met de vervangende leerplicht, zoals deze is verwoord in artikel
3a LPW, is dat er hier sprake is van een vervangende leerplicht waarbij de jongere ingeschreven staat
bij een instelling. Ook in dit geval zal het verzoek tot het volgen van een dergelijk programma door de
leerplichtambtenaar beoordeeld moeten worden.
3.4.3
•
•

•

•

3.5

Werkwijze leerplichtambtenaar
de leerplichtambtenaar besluit namens het college over aanvragen tot het toestaan van
vervangende leerplicht, als bedoeld in de artikelen 3a en 3b van de wet;
blijkt aan de leerplichtambtenaar dat een jongere vermoedelijk in de omstandigheden verkeert
als bedoeld in artikel 3a dan wel 3b van de wet, dan draagt de leerplichtambtenaar er zorg
voor dat de noodzakelijke gesprekken, met betrekking tot het aangepaste onderwijs- en
begeleidingsprogramma en de praktijktijd (artikel 3a) dan wel arbeid van lichte aard (artikel
3b), binnen 10 werkdagen worden gevoerd. De leerplichtambtenaar draagt er zorg voor dat de
afspraken die in de gesprekken worden gemaakt, schriftelijk worden vastgelegd. Vervolgens
zorgt hij er voor dat de vastgelegde afspraken in het leerling dossier worden opgenomen en
dat, degenen die betrokken zijn bij het ontwerpen van het aangepaste onderwijs- en
begeleidingsprogramma en de inrichting van de praktijktijd dan wel de arbeid van lichte aard,
binnen vijf werkdagen over de gemaakte afspraken worden geïnformeerd;
de leerplichtambtenaar zorgt er voor dat het programma, op voor hen begrijpelijke wijze, aan
de ouders en de jongere wordt uitgelegd en dat de ouders het verzoek tot het toestaan van
vervangende leerplicht ondertekenen en indienen;
de leerplichtambtenaar informeert tot slot de Arbeidsinspectie over de toestemming voor
vervangende leerplicht die op grond van artikel 3b van de wet is verleend.
Bepalen of een onderwijsvoorziening een school is in de zin van de Leerplichtwet

Als ouders aangeven dat zij voldoen aan hun verplichtingen krachtens de LPW doordat hun kind
gebruik maakt van een, niet uit de openbare kas bekostigde of aangewezen onderwijsvoorziening,
dan neemt de leerplichtambtenaar contact op met de onderwijsinspectie met het verzoek een
onderzoek in te stellen en binnen een, in het verzoek aangegeven termijn, een advies uit te brengen
over de vraag of de onderwijsvoorziening kan worden beschouwd als een school in de zin van de
LPW. De leerplichtambtenaar volgt het advies van de Onderwijs Inspectie. Als een school niet voldoet
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aan de criteria van de wet en niet langer een school is in de zin van de wet, stelt de
leerplichtambtenaar de ouders van de leerling hiervan binnen zeven dagen schriftelijk op de hoogte, of
verzekert hij4 er zich van dat de onderwijsvoorziening de ouders schriftelijk op de hoogte stelt. De
grondslag hiervoor staat in de artikelen 1a, 1 lid 2, 1A1 en 22, lid 4 LPW.

4

Daar waar in de tekst ‘hij’ geschreven staat, kan dit ook worden vervangen door ‘zij’.
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Hoofdstuk 4: Preventie
Voorkomen is beter dan genezen. Door middel van voorlichting, onder andere op internet, in
schoolgidsen, brochures en door het beantwoorden van telefonische vragen geven we proactief en in
een zo vroeg mogelijk stadium, informatie aan leerlingen, ouders, scholen en andere betrokken
instellingen.
4.1

Overgang VMBO-MBO

Jaarlijks maakt de VMBO-school een overzicht van de gekozen vervolgopleidingen van de jongeren
die de school verlaten (geslaagd). De leerplichtambtenaar monitort vervolgens of ze bij dit
vervolgonderwijs (met name het MBO) daadwerkelijk aankomen. Als het nodig en gewenst is,
begeleidt de leerplichtambtenaar de jongere naar een vervolgopleiding.
4.2

Afstemming onderwijsveld

Met regelmaat is er georganiseerde (preventieve) afstemming en deelname aan overleggen met
relevante ketenpartners waaronder het onderwijsveld en zorginstanties. Binnen het ZAT en via het
CJG, worden jongeren met een complexe problematiek door ketenpartners besproken. Er wordt
afgestemd welke acties vereist zijn en wie, welke taken op zich neemt. Ontwikkelingen rondom
ondernomen acties worden teruggekoppeld.
Er bestaat een verwijsindex van Zorg voor Jeugd, waar jongeren die binnen de Zorg bekend zijn,
gemeld en besproken kunnen worden.
4.3

Voorlichting en advies

De leerplichtambtenaar streeft naar een goede samenwerkingsrelatie met de scholen. Hij wordt
regelmatig geconsulteerd door de school, ook voordat er sprake is van verzuim of uitval. Hij heeft een
advies- en voorlichtingsfunctie voor ouders, instellingen en scholen over verlof, schoolverzuim en
voortijdig schoolverlaten. Daarnaast geeft de leerplichtambtenaar gerichte voorlichting over de
achtergronden, preventie en aanpak van schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten.
4.4

Leerplichtfolder en website

Er wordt binnenkort regionaal opnieuw een leerplichtfolder uitgebracht en geactualiseerd. Daarnaast
is alle relevante informatie over leerplicht te vinden op de gemeentelijke website. Ouders en anderen
kunnen ook schriftelijk, telefonisch of persoonlijk meer specifieke informatie opvragen.
4.5

Aansluiting schoolverzuimbeleid op het lokaal onderwijsbeleid

De leerplichtambtenaar heeft als spin in het web vaak raakvlakken met de volgende beleidsterreinen:
RMC-beleid (Straks.nu), Gemeentelijk Lokale educatieve agenda, Jeugdbeleid, Veiligheidsbeleid,
Arbeidsmarktbeleid en Jeugdgezondheidsbeleid. De leerplichtambtenaar is actief betrokken bij
ontwikkelingen in het onderwijsveld. Vanuit praktijkervaringen informeert deze de beleidsafdeling over
trends. De leerplichtambtenaar heeft vanuit het werkveld een signaalfunctie naar beleidsmakers om
problemen bij het bestrijden van schoolverzuim op te lossen.
4.6

Professionaliseren

Het is uiteraard van belang dat de leerplichtambtenaar beschikt over voldoende kennis en
vaardigheden om het werk in dit complexe werkveld naar behoren uit te voeren. Vanuit de gemeente
worden voor de functie van leerplichtambtenaar de volgende kwaliteitseisen gesteld:


opleiding HBO-niveau;

16







een juiste interactieve benadering van vragen/problemen;
een goede gerichtheid op multidisciplinaire samenwerking;
een professionele benadering van spanningsvelden en belangentegenstellingen;
een voldoende reflectief vermogen;
een onafhankelijke in balans zijnde wijze van afstemming tussen leerling/ouders en de
onderwijsinstelling.
Daarnaast moeten alle leerplichtambtenaren bevoegd zijn tot het opmaken van een proces-verbaal
(PV). Deze moet dus BOA zijn. De leerplichtambtenaren van de gemeente Valkenswaard beschikt
over deze bevoegdheid.
Het deskundigheidsniveau van de leerplichtambtenaar zal hoog moeten worden gehouden, om de
LPW op de in de gemeente Valkenswaard gewenste wijze uit te kunnen voeren. Dit wordt onder
andere mogelijk gemaakt doordat er geregeld cursussen op maat aan alle leerplichtambtenaren in de
regio worden aangeboden.
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Hoofdstuk 5: Wettelijke taken verzuim
Er zijn verschillende soorten van verzuim op verschillende gronden mogelijk. Het belangrijkste
onderscheid in verzuimsoorten is het verzuim van de verplichting tot inschrijving (absoluut verzuim) en
het verzuim van de verplichting tot geregeld schoolbezoek (relatief verzuim). Volgens de artikelen 4 en
4c van de LPW moeten de kinderen niet alleen ingeschreven staan op een school om absoluut
schoolverzuim te voorkomen, maar ze moeten deze school ook geregeld bezoeken. De directeur van
de school is verplicht om verzuim te melden bij de leerplichtambtenaar van de gemeente. Dit komt
duidelijk tot uitdrukking in artikelen 21 en 21a LPW. De school mag altijd eerder melden.
De leerplichtambtenaar onderzoekt vervolgens de reden van het verzuim (art. 22 LPW). Er kunnen
daarop verschillende maatregelen volgen, afhankelijk van het soort en de reden van het verzuim. Hoe
de leerplichtambtenaar dit onderzoek uitvoert, en welke maatregelen er zijn, wordt hieronder
beschreven.
5.1
5.1.1

Absoluut verzuim
Leerlingenadministratie

De LPW verplicht de gemeente een register bij te houden van de jongeren als bedoeld in deze wet,
zodat de leerplichtambtenaar kan controleren of elke leer- en kwalificatieplichtige jongere staat
ingeschreven bij een school of instelling. In Valkenswaard zijn alle kinderen en jongeren van vier tot
en met 22 jaar opgenomen in de zogenoemde Centrale Leerlingen Registratie regio Zuid-Oost
Brabant. Dit register is gekoppeld aan het Landelijk GBA netwerk.
De in- en uitschrijvingen, als bedoeld in artikel 18 LPW, van leerlingen worden via het verzuimloket
DUO gemeld en in de leerlingenadministratie verwerkt.
5.1.2

Controle op absoluut schoolverzuim

De leerlingenadministratie speelt bij de controle op absoluut verzuim op grond van artikel 19 LPW een
belangrijke rol, omdat uit deze administratie blijkt welke jongeren niet op een school of instelling staan
ingeschreven. De kortdurende absoluut verzuimers, bijvoorbeeld bij een verhuizing of overstap naar
een andere school, staan meestal snel weer ingeschreven op een school. Als het absoluut verzuim
langer duurt, dan loopt de jongere meer risico. Deze jongere moet dan ook zo snel mogelijk worden
opgespoord.
•
De leerplichtambtenaar controleert aan het begin van het schooljaar voor het VO en MBO, en
daarna maandelijks, of alle leerplichtigen en kwalificatieplichtigen volgens de bepalingen van
de wet als leerling op een school of onderwijsinstelling staan ingeschreven. Met betrekking tot
het PO geldt dat deze controle plaatsvindt binnen zes weken na aanvang van de lessen van
de school en daarna maandelijks.
5.1.3

Verplichting scholen/instellingen

Vanuit Duo worden de mutaties vanuit de scholen verwerkt en doorgestuurd naar de gemeente.
Tegenover een bericht van uitschrijving van de ene school staat (meestal) voor jongeren tot achttien
jaar, zonder startkwalificatie, een bericht van inschrijving van een andere school. Als deze registratie
niet sluitend is, volgt in eerste instantie contact met de school die de uitschrijving (zonder
kennisgeving van bestemming) gemeld heeft. Wanneer deze geen duidelijkheid kan geven wordt
schriftelijk contact gezocht met de ouders van de jongere.
•
De leerplichtambtenaar onderneemt actie naar directeuren van scholen en instellingen die in
gebreke zijn gebleven.
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5.1.4
•

•

•

•

Kennisgeving in- en uitschrijvingen, (dreigend) voortijdig schoolverlaten van leerplichtigen
(met inbegrip van verwijdering)
De kennisgeving van een (voorgenomen) beslissing tot verwijdering van een leerling, de
kennisgeving van uitschrijving en de melding van voortijdig schoolverlaten moet door de
school of instelling binnen zeven dagen gemeld worden. De leerplichtambtenaar maakt
vervolgens een leerlingendossier (zie bijlage nr. 2) aan, of voegt de kennisgeving toe aan het
al aanwezige leerlingendossier;
zodra de leerplichtambtenaar kennisneemt van verwijdering van een jongere die niet
overeenkomstig de wettelijke bepalingen is gemeld, stelt de leerplichtambtenaar een
onderzoek in naar de oorzaak hiervan. Als de directeur onwillig of nalatig is in het nakomen
van deze verplichting, dan roept de leerplichtambtenaar de directeur op voor een gesprek en
zendt hij PV (van bevindingen) aan de officier van justitie (bij overtreding van de artikelen 18
en 27 onder b LPW);
de leerplichtambtenaar kan aan een directeur op zijn verzoek advies geven over de aanpak
van het voorkomen van verwijdering van een bij de school ingeschreven jongere. Als de
leerplichtambtenaar een dergelijk advies geeft, deelt de directeur aan de leerplichtambtenaar
mee op welke wijze hij met het advies omgaat;
ook kan de leerplichtambtenaar aan de directeuren gevraagd of ongevraagd een advies geven
over het te voeren beleid met betrekking tot het voorkomen van voortijdig schoolverlaten, met
het oog op het bevorderen van een effectief startkwalificatiebeleid en de rechtsgelijkheid.

In de Wet op het Primair Onderwijs (WPO) staat niets over schorsing van leerlingen vermeld. Dit wordt
echter ondervangen door de algemene rechtsregel dat: ‘wie tot het meerdere bevoegd is, ook tot het
mindere bevoegd is’. Met andere woorden: de directeur van de basisschool is bevoegd tot
verwijdering (onder voorwaarden) en is dus ook bevoegd tot schorsing, een minder vergaande
bevoegdheid.
De directeur van een school voor Voortgezet Onderwijs (VO) kan een leerling schorsen (voor
maximaal één week) of definitief verwijderen van school. Het laatste kan alleen na overleg met de
Inspectie van het Onderwijs en na het horen van leerling en/of ouders. Bovendien kan een leerling
alleen worden verwijderd als een andere school bereid is om de leerling aan te nemen.
Een besluit tot schorsing wordt aan de betrokken leerling en, als de leerling nog geen 21 is, ook aan
de ouders schriftelijk bekendgemaakt. Van een schorsing voor een periode langer dan één dag en
een definitieve verwijdering moet de directeur van de school de Inspectie van het Onderwijs schriftelijk
in kennis stellen onder vermelding van de redenen. Zie ook artikel 13 Inrichtingsbesluit voortgezet
onderwijs.
5.1.5
•

•

•

Onderzoek door de leerplichtambtenaar
als blijkt dat een leerplichtige of kwalificatieplichtige jongere niet als leerling op een school of
instelling is ingeschreven, zonder dat daarvoor een grond voor vrijstelling aanwezig is,
onderzoek de leerplichtambtenaar onmiddellijk of wegens een administratieve
onvolkomenheid een bericht van inschrijving ontbreekt;
als blijkt dat er geen sprake is van een administratieve onvolkomenheid, zoekt hij onmiddellijk
contact met de ouders. Ouders kunnen hierover tot tweemaal toe worden aangeschreven. Als
ouders, na aanschrijving, niet reageren en/of de leerplichtige of kwalificatieplichtige jongere
niet als leerling staat ingeschreven, zonder dat een grond voor vrijstelling aanwezig is, stelt de
leerplichtambtenaar een onderzoek in;
ouders kunnen tot tweemaal toe worden uitgenodigd voor een gesprek. In dit gesprek kunnen
ouders nadere uitleg geven over het achterwege blijven van een inschrijving;
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•
•
•
•
•
•

•

5.2

ouders worden gehoord en ertoe bewogen hun verplichtingen na te komen;
in, door de leerplichtambtenaar te bepalen gevallen, wordt door hem een huisbezoek
afgelegd;
zo nodig raadpleegt de leerplichtambtenaar een of meer betrokken diensten of instellingen;
van de acties en bevindingen maakt de leerplichtambtenaar een verslag;
als het om een jongere gaat die de leeftijd van twaalf jaar heeft bereikt, neemt de
leerplichtambtenaar ook contact op met de jongere zelf;
als ouders in gesprek wordt aangeraden om de jongere op een school of instelling in te
schrijven, dan wel een andere actie uit te voeren, controleert de leerplichtambtenaar binnen
vijf werkdagen of hieraan inderdaad gehoor is gegeven. Is het advies opgevolgd dan verwerkt
hij dit in het dossier. Concludeert de leerplichtambtenaar dat ouders weigeren de jongere als
leerling op een school of instelling in te schrijven, zonder dat de jongere op grond van artikel
5, 5a of 15 LPW van deze verplichting is vrijgesteld, dan zendt hij een PV van zijn bevindingen
aan de officier van justitie. Er volgt dan een melding aan de Sociale Verzekerings Bank (SVB).
Dit laatste is alleen mogelijk bij jongeren van zestien of zeventien jaar;
als de jongere, voordat er sprake is van absoluut verzuim, wel op een school of instelling
ingeschreven heeft gestaan, neemt de leerplichtambtenaar contact op met de directeur van
die school of instelling en vraagt zijn zienswijze over het opgetreden absolute verzuim;
(bovenstaande vindt zijn grondslag in de artikelen 2, lid 1, 3, 4a en 4b LPW).
Relatief verzuim van leerplichtige en kwalificatieplichtige jongeren

Een leer- of kwalificatieplichtige jongere die de school niet regelmatig bezoekt en daarvoor geen
toestemming heeft, is in overtreding. Er is echter meestal wel een reden voor dit verzuim. Bij het
overgrote deel van de verzuimers blijken problemen de oorzaak te zijn van het verzuim. We spreken
daarom ook wel van signaal verzuim. De leerplichtambtenaar is pas op de hoogte van het verzuim als
scholen dit melden. Scholen zijn verplicht verzuim te melden (artikel 21 LPW). Ook als anderen dit
verzuim constateren, maar ook als bijvoorbeeld schoolartsen, politie of jeugdhulpverlening verzuim
zien en melden onderneemt de leerplichtambtenaar actie. De leerplichtambtenaar ondersteunt de
scholen bij het uitbouwen van het schoolverzuimbeleid en heeft nauw overleg over wanneer en hoe te
melden.
5.2.1
•

•
•
•

•

•

Onderzoek door de leerplichtambtenaar
De leerplichtambtenaar ontvangt de meldingen van schoolverzuim. Jongeren die onderwijs
volgen aan het VO of MBO moeten via het verzuimloket DUO gemeld worden. Bij een melding
van een jongere die onderwijs volgt aan het PO, (voortgezet) speciaal onderwijs ((V)SO) en
het niet-bekostigde onderwijs (bijv. particuliere scholen) moet een Kennisgeving
(vermoedelijk) Ongeoorloofd Verzuim bijgevoegd worden;
binnen een week meldt de leerplichtambtenaar welke acties hij naar aanleiding van de
kennisgeving richting de betreffende jongere gaat ondernemen;
de leerplichtambtenaar meldt aan de schoolinstelling waar de betreffende jongere onderwijs
volgt, binnen een week, welke acties hij naar aanleiding van de kennisgeving onderneemt;
voordat de leerplichtambtenaar actie onderneemt, moet de school zijn verantwoordelijkheid
hebben genomen. Dit kan door met de jongere en zijn ouders contact op te nemen en zelf
maatregelen te nemen;
zodra er een melding bij de leerplichtambtenaar binnenkomt, start hij een onderzoek. Vanuit
het verplichtende karakter van de LPW hebben de leerplichtambtenaren een wettelijke basis
om actief op te treden;
er wordt een leerlingendossier aangemaakt (zie bijlage nr. 2), of de kennisgeving wordt
toegevoegd aan het al aanwezige leerlingendossier;

20

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

blijkt uit het onderzoek dat er geen sprake is van een vrijstelling, en dat er sprake is van
verwijtbaar handelen van de jongere (die de leeftijd van twaalf jaar heeft bereikt), dan wordt
de jongere na een eerste overtreding eerst door de leerplichtambtenaar schriftelijk of
mondeling gewaarschuwd;
bij een tweede overtreding of bij voortdurend verzuim, zoekt de leerplichtambtenaar, na
ontvangst van een kennisgeving, zo spoedig mogelijk opnieuw contact met de ouders en/of de
jongere. Hij stelt hen in de gelegenheid om nadere uitleg over het gemelde verzuim te geven.
Hij informeert hen tevens over de procedures en eventuele consequenties;
als het verzuim een jongere van twaalf jaar of ouder betreft, kan de leerplichtambtenaar ook
contact zoeken met de jongere zelf;
blijkt uit het onderzoek als bedoeld in het derde lid dat er geen sprake is van vrijstelling, maar
wel van verwijtbaar handelen of nalaten van de jongere, dan kan de leerplichtambtenaar
(zelfstandig of na tussenkomst van het OM) besluiten tot een verwijzing naar Bureau Halt;
als de leerplichtambtenaar besloten heeft over te gaan tot een Halt-verwijzing, dan roept hij de
ouders en de jongere vanaf 12 jaar op voor een gesprek. Hij vraagt daarin toestemming aan
de ouders en de jongere om door te verwijzen naar Bureau Halt. De leerplichtambtenaar
maakt aan de hand van een verkort PV een Halt-verwijzing op. Als de jongere in aanmerking
komt voor een Halt-verwijzing stuurt de leerplichtambtenaar hiervan een kennisgeving naar
het OM en verwijst de jongere naar Bureau Halt. De leerplichtambtenaar leerplicht licht de
school in over de verwijzing en over de afloop van de Halt-straf;
na een derde overtreding, bij een negatieve afdoening van de Halt-verwijzing, of als er zorgen
zijn die de overtreding ‘niet-Halt-waardig’ maken, wordt de jongere van 12 jaar (of ouder)
opnieuw opgeroepen voor een verhoor. De leerplichtambtenaar maakt ter plekke proces
verbaal op voor een melding van het verzuim bij het JCO;
blijkt uit het onderzoek dat er geen sprake is van een vrijstelling, maar dat er sprake is van
verwijtbaar handelen of nalaten van de ouders en/of de jongere die de leeftijd van zestien jaar
heeft bereikt, dan kan de leerplichtambtenaar tevens een melding doen bij de SVB. Als de
leerplichtambtenaar van plan is om een melding bij de SVB te doen, dan roept hij ouders en
jongere vanaf zestien jaar op voor een gesprek. Hierbij maakt hij de betrokkenen uitdrukkelijk
kenbaar dat hij van plan is deze melding te doen (zie bijlage nr. 4);
bij een vierde overtreding, na een negatieve afdoening van de door het JCO opgelegde
sanctie(s) of bij voortduring van het verzuim, wordt de jongere van 12 jaar (of ouder), wanneer
dat nodig is, opnieuw opgeroepen voor een verhoor door de leerplichtambtenaar. Blijkt uit het
onderzoek dat er geen sprake is van een vrijstelling, maar van vermoedelijk verwijtbaar
handelen of nalaten van de ouders en/of de jongere die de leeftijd van twaalf jaar heeft
bereikt, dan maakt de leerplichtambtenaar, nadat hij overleg heeft gehad met het OM, een PV
van zijn bevindingen op;
als de leerplichtambtenaar van plan is om een PV op te maken, roept de leerplichtambtenaar
de ouders en de jongere van twaalf jaar (of ouder) op voor een verhoor. Hij maakt de
betrokkenen uitdrukkelijk kenbaar dat hij van plan is een PV op te maken;
het opmaken van een PV en het doen van een melding bij de SVB kan gelijktijdig, maar kan
ook volgend op elkaar plaatsvinden
(er bestaat ook de mogelijk om een last onder dwangsom voor te stellen in gevallen waar
ouders volhardend de schoolbezoekplicht overtreden);
van ieder gesprek en van iedere actie maakt de leerplichtambtenaar een verslag. Van de
gemaakte aantekeningen en gespreksverslagen maakt de leerplichtambtenaar een notitie in
het leerlingendossier;
de leerplichtambtenaar onderhoudt zo vaak als nodig contact met de ouders/jongere, school
en betrokken organisaties om de verzuimsituatie zo spoedig mogelijk te beëindigen;
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de leerplichtambtenaar draagt naar degene of de instantie die het verzuim meldt, zorg voor
terugkoppeling van zijn handelswijze, vorderingen in het onderzoek naar het vermeende
verzuim en afspraken met de jongere/ouders;
de leerplichtambtenaar zorgt er voor dat een kennisgeving van verzuim binnen een zo kort
mogelijke periode wordt afgehandeld. De hoogste prioriteit ligt bij het beëindigen van de
verzuimsituatie;
als afronding van de afhandeling zendt de leerplichtambtenaar in ieder geval een schriftelijk
bericht aan degene die de kennisgeving heeft gedaan. De leerplichtambtenaar doet
mededeling van de afhandeling aan anderen die bij de verzuimsituatie betrokken zijn;
de leerplichtambtenaar sluit de melding (als dit kan) bij het verzuimloket DUO af;
de leerplichtambtenaar legt een huisbezoek af wanneer hij dat nodig acht;
de leerplichtambtenaar vervult, als het nodig is, een bemiddelende rol ten behoeve van de
jongere en diens ouders bij het vinden van een andere school of een zo goed mogelijk
passende leerroute.
Overtreding directeur van de school

Zodra de leerplichtambtenaar kennis neemt van schoolverzuim waarvan niet door een directeur
melding is gemaakt, stelt de leerplichtambtenaar een onderzoek in naar de reden waarom de directeur
het verzuim niet heeft gemeld. Wanneer blijkt dat de directeur onwillig of nalatig in het nakomen van
deze verplichting, dan kan de leerplichtambtenaar dit melden bij de Onderwijsinspectie. Dit kan via het
Loket Onderwijsinspectie. Dit is een gevolg van de wetswijziging op 1 januari 2012 van de
Leerplichtwet 1969. Deze wetswijziging houdt in dat het toezicht op de naleving van de Leerplichtwet
door schoolhoofden voortaan onderdeel uitmaakt van het toezichtskader op de scholen van de
Inspectie van het Onderwijs. Bij urgente signalen neemt de inspectie direct contact op met de school.
De Inspectie van het Onderwijs heeft de mogelijkheid een bestuurlijke boete op te leggen wanneer het
hoofd van de school of instelling de leerplichtwet overtreedt.
•

•

Artikel 21, lid 1 LPW geeft aan wanneer een melding door de directeur van de school verplicht
is. Er zijn verschillende situaties waarbij een eerdere melding wenselijk is. Denk aan
onduidelijke redenen voor afwezigheid zoals: een (vage) ziekmelding, bepaalde
verzuimpatronen bij jongeren of een situatie waarbij twijfel bestaat aan de effectiviteit van het
beleid van de school;
de leerplichtambtenaar geeft aan de directeuren gevraagd of ongevraagd advies over het te
voeren beleid met betrekking tot het registreren van verzuim en het doen van kennisgevingen
van verzuim. Dit met het oog op het bevorderen van een effectief verzuimbestrijdingsbeleid en
de rechtsgelijkheid. De leerplichtambtenaar kan directeuren, als dat doelmatig is met het oog
op de verzuimbestrijding, uitnodigen om eerder een kennisgeving van verzuim in te dienen
dan de wet voorschrijft.
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Hoofdstuk 6: Wettelijke taken vrijstelling en verlof
In uitzonderlijke gevallen kan het college van burgemeester en wethouders vrijstelling van de leerplicht
verlenen. Er zijn drie soorten vrijstelling mogelijk. Dit zijn:
1. vrijstelling voor leerlingen tot zes jaar
2. vrijstelling van inschrijving
3. vrijstelling van schoolbezoek (dit geldt zowel voor het PO als het VO).
De laatste wetswijziging op dit punt dateert van 1995 en was bedoeld om de mogelijkheden van extra
verlof, buiten de schoolvakanties, sterk in te perken. In de gemeente Valkenswaard en de
regiogemeenten wordt er in de geest van deze aanscherping gewerkt. Het onderwijsbelang van de
jongere staat voorop. Een jongere die veel lestijd mist, loopt risico. De afspraak is dat de
leerplichtambtenaar strikt de hand houdt aan deze regels. Er is veel overleg tussen de scholen en
leerplichtambtenaar. Alleen met een strikte en gezamenlijke inspanning wordt voorkomen dat extra
verlof leidt tot precedentwerking en schoolverzuim. Elk besluit, genomen door de directeur van de
school of instelling (minder dan 10 schooldagen) of de leerplichtambtenaar (meer dan 10
schooldagen), moet worden voorzien van een deugdelijke motivering.
6.1

Vrijstelling van leerplicht tot zes jaar

De vrijstelling van leerplicht tot zes jaar is gebaseerd op artikel 11a van de LPW. Als een kind vijf jaar
is moet het dagelijks een basisschool bezoeken. Is het kind nog geen zes jaar, dan mag het kind vijf
uur per week thuisblijven. Ouders moeten hiervoor dan wel toestemming hebben van de school. Deze
vrijstelling kan uitgebreid worden naar maximaal tien uur per week en is bedoeld om overbelasting van
het kind te voorkomen.
• Het hoofd van de school beslist op de aanvraag van deze vrijstelling door ouders.
6.2

Vrijstelling van inschrijving

De vrijstelling tot inschrijving op een school of instelling, op grond van artikel 5 LPW, moet worden
aangevraagd bij de leerplichtambtenaar waar het kind of de jongere als ingezetene (in de
Gemeentelijke basisadministratie) staat ingeschreven. Het betreft een vrijstelling op basis van:
Lichamelijke of psychische gronden (art. 5 sub a), vanwege bezwaren tegen de richting van het
onderwijs (art. 5 sub b), vanwege een schoolinschrijving en het geregeld bezoeken van deze inrichting
van onderwijs in het buitenland (art 5 sub c). Deze vrijstellingen staan beschreven in voornoemde
artikelen, tevens in de artikelen 6,7,8 en 9 van de LPW.
Daarnaast is er, onder voorwaarden, ook een vrijstelling van schoolinschrijving mogelijk op grond van
artikel 15 LPW. Als een vrijstelling op een van bovenstaande gronden wordt verleend, geldt deze voor
maximaal één schooljaar.
6.2.1

Vrijstelling op grond van artikel 5

1. Als ouders een vrijstelling aanvragen op grond van artikel 5 sub a (juncto art. 7) LPW, neemt
de leerplichtambtenaar de kennisgeving als bedoeld in artikel 6 van de wet in ontvangst. De
kennisgeving moet voor het eerst uiterlijk 1 maand voor de 5e verjaardag gedaan worden.
Verder moet de aanvraag jaarlijks voor 1 juli opnieuw gedaan te worden, tenzij het besluit
geldt voor de duur van plaatsing van het kind op een instelling (Medisch Kinder Dagverblijf).
Omdat de beslissing van de leerplichtambtenaar geen besluit is in de zin van de AWB, kunnen
ouders geen bezwaar aantekenen of beroep instellen tegen het genomen besluit;
2. als dat nodig is, probeert de leerplichtambtenaar om het kind of de jongere, binnen twintig
dagen door een onafhankelijke deskundige te laten onderzoeken. Binnen tien dagen na
ontvangst van de verklaring van de deskundige, bericht de leerplichtambtenaar de ouders;
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3. als de ouders een beroep willen doen op de grond bedoeld in artikel 5 onder b (juncto art. 8)
van de wet, dan is de termijn voor een bericht aan de ouders ten hoogste twintig werkdagen.
Zijn er gegronde redenen aanwezig voor een langere termijn, dan deelt de
leerplichtambtenaar deze termijn binnen twintig werkdagen aan de ouders mee.
Ook deze vrijstellingsaanvraag moet voor het eerst uiterlijk 1 maand voor de 5e verjaardag
van het kind worden gedaan en moet jaarlijks opnieuw voor 1 juli aangevraagd worden.
Bij de aanvraag moet een verklaring ‘overwegende bezwaren’ zijn gevoegd. De leerling mag
niet eerder ingeschreven hebben gestaan op een school waartegen overwegende bezwaren
zijn. Ook moet er een redelijke afstand tot een wel geschikte school bestaan.
Als de ouders een beroep doen op de grond bedoeld in artikel 5 onder b van de wet, dan
onderzoekt de leerplichtambtenaar de bij de kennisgeving gevoegde stukken. Hij nodigt de
ouders uit voor een mondelinge toelichting op het beroep. Hij onderzoekt of de bezwaren c.q.
bedenkingen daadwerkelijk tegen de richting van het onderwijs zijn. Dit is noodzakelijk omdat
de bedenkingen, volgens de vaste jurisprudentie van de Hoge Raad, onderzocht moeten
worden.
Als vaststaat dat de bedenkingen gegrond zijn en ook aan de overige voorwaarden (hierboven
genoemd) is voldaan, dan ontstaat de vrijstelling van rechtswege en is er geen plaats meer
voor onderzoek naar het gewicht van de bedenkingen.5 In het bericht aan de ouders, deelt de
leerplichtambtenaar aan de ouders mee of de ontvangen kennisgeving voldoet aan de eisen
van de wet. Hij deelt tevens de gevolgen mee die verbonden zijn aan het al dan niet voldoen
aan de eisen van de wet. Als de kennisgeving niet aan de eisen van de wet voldoet, geeft de
leerplichtambtenaar de ouders een redelijke termijn, die doorgaans niet langer is dan twintig
werkdagen om de jongere alsnog in te schrijven op een school of instelling. Als ouders niet
aan bovengenoemde voorwaarden voldoen, dan zal er een PV absoluut verzuim opgemaakt
worden. Omdat de beslissing van de leerplichtambtenaar geen besluit in de zin van de AWB
betreft, kunnen ouders geen bezwaar aantekenen of beroep instellen tegen het genomen
besluit;
4. als de kennisgeving wel aan de eisen van de wet voldoet, deelt de leerplichtambtenaar aan de
ouders mee voor welke periode de vrijstelling geldt en voor welke datum zij een kennisgeving
moeten indienen als zij opnieuw een beroep op een vrijstellingsgrond willen doen.
Als de kennisgeving betrekking heeft op de grond bedoeld in artikel 5 onder c (juncto art. 9)
van de wet, dan moeten de ouders een verklaring afgeven dat de leerling staat ingeschreven
op een school en deze school geregeld bezoekt. Als ouders, door omstandigheden, geen
verklaring van de directeur van de in het buitenland gelegen school of inrichting van onderwijs,
kan overleggen, dan deelt de leerplichtambtenaar aan de ouders mee op welke wijze, en op
welk moment, zij moeten aantonen dat de jongere in het buitenland onderwijs geniet. De
aanvraag moet ieder jaar opnieuw voor 1 juli ingediend worden. Als ouders niet aan deze
voorwaarden voldoen, krijgen ouders de mogelijkheid om binnen een bepaalde termijn hun
kind alsnog op een school in Nederland in te schrijven. Gebeurt dit niet binnen de gestelde
termijn, dan zal er een PV absoluut verzuim opgemaakt worden. Omdat dit besluit van de
leerplichtambtenaar geen besluit is in de zin van de AWB, kunnen ouders hiertegen geen
bezwaar aantekenen of beroep instellen.

5

Dit strookt met de vaste jurisprudentie van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State volgens welke er geen
sprake is van een bevoegdheid om een besluit te nemen over de bedenkingen.
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6.2.2

Vrijstelling op grond van artikel 15

Een vrijstelling van een schoolinschrijving, vanwege bijzondere omstandigheden, anders dan in artikel
5 genoemd, kan door de leerplichtambtenaar aan de jongere worden verleend, als wordt aangetoond
dat de jongere op een andere wijze voldoende onderwijs volgt. Als ouders van een kwalificatieplichtige
jongere een vrijstellingsaanvraag op grond van art. 15 LPW indienen, beslist de leerplichtambtenaar
namens het college van B&W op deze aanvraag.
In eerste instantie wordt met school onderzocht of er nog mogelijkheden zijn om voor de jongere een
aangepast programma te volgen. Zijn deze er niet dan wordt de vrijstelling toegekend onder de
volgende voorwaarden:
-aanwezigheid bijzondere omstandigheden;
-aantoonbaar voldoende ander onderwijs;
-arbeids-/stagecontract;
-informatieplicht bij veranderde omstandigheden.
Ouders kunnen bezwaar aantekenen tegen het genomen besluit. Deze mogelijkheid en procedure
moet vermeld worden in het besluit wat aan ouders wordt gezonden.
6.3

Vrijstelling van geregeld schoolbezoek

Bij een vrijstelling van geregeld schoolbezoek, op grond van artikel 11, gaat het ofwel om
vakantieverlof, om verlof vanwege ‘andere gewichtige omstandigheden’ of om verlof vanwege
verplichtingen voortvloeiend uit godsdienst of levensovertuiging.
6.3.1

Vakantieverlof

Artikel 11 sub f juncto art. 13a LPW lichten het vakantieverlof toe. Als ouders vanwege hun werk
alleen buiten de schoolvakanties op vakantie kunnen, is het mogelijk om voor hun kind vakantieverlof
aan te vragen. Dat moet schriftelijk gebeuren. Bij voorkeur via een speciaal formulier, dat de school de
aanvrager op zijn verzoek verstrekt.
Voorwaarden:
- aard beroep van een van de ouders (horeca en aanverwante bedrijven) èn
- onoverkomelijke bedrijfseconomische belangen (bewijslast bij ouders /verzorgers);
- eenmaal per schooljaar maximaal 10 schooldagen;
- niet gedurende eerste twee lesweken van schooljaar.
Toestemming voor vakantieverlof kan alleen worden gegeven door de directeur (hoofd) van de school.
Vakantieverlof is bedoeld voor de jaarlijkse gezinsvakantie, voor maximaal tien aaneengesloten
schooldagen, en niet voor een vakantie tussendoor of voor snipperdagen. Deze toestemming wordt
dan ook hooguit één keer per schooljaar verleend.
Gaan ouders buiten de schoolvakanties, zonder toestemming van de directeur van de school of de
leerplichtambtenaar, op vakantie, dan is er sprake van luxe verzuim. Met het OM wordt periodiek
overleg gevoerd over de aanpak van luxe verzuim. De afdoeningen zijn conform de landelijke
richtlijnen die het Ministerie van Justitie over het leerplichtbeleid heeft geformuleerd:
• als er vermoedelijk sprake is van luxe verzuim, gaat de leerplichtambtenaar in eerste instantie
na of er op school extra verlof is aangevraagd en/of deze aanvraag vervolgens is geweigerd
of (gedeeltelijk) is toegestaan, al dan niet onder bepaalde voorwaarden;
• zowel de verlofaanvraag als de eventuele afwijzing / toekenning door de directeur moeten
schriftelijk gedaan worden. Daarbij moeten de ouders zijn gewezen op de bezwaar- en
beroepsmogelijkheden. Ouders kunnen dus bezwaar aantekenen tegen het genomen besluit;
• de leerplichtambtenaar stelt vervolgens een onderzoek in naar mogelijk ongeoorloofd
schoolverzuim bij eventuele andere leerplichtige kinderen binnen het gezin;
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als er naar aanleiding van bovenstaand onderzoek een vermoeden van luxe verzuim bestaat,
worden de ouders op dezelfde datum, voor alle kinderen en door dezelfde leerplichtambtenaar
opgeroepen en verhoord over het verzuim van alle kinderen;
komen ouders niet op de afspraak, dan wordt er een PV bij verstek opgemaakt. Verschijnen
ouders wel, dan wordt er, afhankelijk van hun verweer, door de leerplichtambtenaar besloten
om wel of geen PV op te maken (al dan niet na overleg met het OM).
Verlof vanwege andere gewichtige omstandigheden

Er kunnen andere belangrijke redenen zijn waardoor een kind niet naar school kan komen. Ook
hiervoor moet de ouder, bij maximaal tien schooldagen, toestemming hebben van de directeur (het
hoofd) van de school. Bij meer dan tien schooldagen dient de ouder toestemming te hebben van de
consulent leerplichtzaken. Dit aantal schooldagen kan bereikt worden in één aanvraag, maar ook in
een paar opeenvolgende aanvragen. Bij voorkeur dient het verlof via een speciaal formulier
aangevraagd te worden. Het gaat hierbij om verlof op grond van art. 11 sub g juncto art. 14 LPW,
vanwege ‘andere gewichtige omstandigheden’. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om ziekte, een
verhuizing, een huwelijk of een begrafenis van een bloed- of aanverwanten. (Zie verder bijlage nr. 3)
Bewijslast ligt bij ouders.
• Als geen verlof is aangevraagd, kunnen de directeur van de school (bij 10 schooldagen of
minder) of de consulent alsnog verlof verlenen, als door ouders/verzorgers binnen 2 dagen na
ontstaan van de verhindering de redenen daarvan worden meegedeeld.
• De consulent hoort de directeur over de aanvraag en draagt er zorg voor dat het oordeel van
de directeur over de aanvraag schriftelijk wordt vastgelegd.
• De consulent leerplichtzaken kan de jongere en/of de ouders in de gelegenheid stellen
hun/zijn zienswijze kenbaar te maken. Deze wordt schriftelijk vastgelegd
• De consulent legt de behandeling van de aanvraag zorgvuldig vast in het leerlingendossier.
• Bij de beoordeling van een aanvraag van meer dan tien dagen, controleert de consulent of er
sprake is van een medische of sociale indicatie. De consulent neemt een beslissing en deelt
deze schriftelijk mee aan de ouders. Een afschrift van de brief aan de ouders wordt aan de
betreffende directeur van de school of instelling gezonden.
• De consulent kan aan een directeur op diens verzoek advies geven over de behandeling en
beoordeling van een aanvraag. Indien de consulent een dergelijk advies geeft, deelt de
directeur aan de consulent zijn beslissing op de aanvraag mee.
• De consulent geeft aan de directeuren van de betrokken scholen en/of instelling(en) gevraagd
of ongevraagd advies over het te voeren beleid betreffende verlofaanvragen wegens ‘andere
gewichtige omstandigheden’ voor tien schooldagen of minder, met het oog op het bevorderen
van de rechtsgelijkheid.
• Wordt de verlofaanvraag van 10 schooldagen of minder afgewezen door de directeur van
school, dan kunnen ouders/verzorgers bezwaar aantekenen bij de directie (bevoegd gezag)
van de school.
Indien ouders/verzorgers geen bezwaar indienen, dan wel bezwaar niet gegrond wordt
verklaard en ouders toch verlof nemen, dan volgt een melding bij de consulent
leerplichtzaken. Deze start een onderzoek, hoort ouders/verzorgers en maakt indien er geen
vrijstellingsgronden zijn een proces-verbaal relatief verzuim op.
• Wordt de verlofaanvraag van 10 schooldagen of meer afgewezen door de consulent
leerplichtzaken, dan kunnen ouders bezwaar indienen bij de consulent die het eerdere besluit
heeft genomen. Indien ouders/verzorgers geen bezwaar indienen, dan wel bezwaar niet
gegrond wordt verklaard en ouders toch verlof nemen, dan volgt een oproep voor een verhoor
bij de consulent leerplichtzaken. Er wordt een proces-verbaal relatief verzuim opgemaakt.
• Voor de bezwaar- en beroepsprocedure wordt naar bijlage 6 verwezen.

26

•

6.3.3

Met het oog op het ontwikkelen van een topsport- en cultuurklimaat in gemeenten in de regio
Zuidoost Brabant worden scholen gestimuleerd beleid voor toptalenten te hanteren. Dit biedt
talentvolle jongeren, onder strikte voorwaarden, de gelegenheid onder schooltijd deel te
nemen aan trainingen, concoursen, etc. Een voorstel voor een beleidsopzet die in de
schoolgids van de school kan worden gepubliceerd (voorwaarde voor het mogen hanteren
van dit beleid) wordt onder de scholen in de regio Zuidoost Brabant verspreid (zie bijlage 3.1).

Verlof vanwege verplichtingen voortvloeiend uit godsdienst of levensovertuiging

Verlof op grond van artikel 11 sub e juncto 13 LPW geeft aan dat jongeren wegens het vervullen van
plichten voorvloeiend uit godsdienst of levensovertuiging (bijvoorbeeld met het Suikerfeest) die
dag(en) vrijgesteld van schoolbezoek zijn. Wanneer het kind of de jongere vanwege
geloofsovertuiging of levensovertuiging niet op school kan zijn, bijvoorbeeld voor een religieuze
feestdag dan moet uiterlijk twee dagen voor de verhindering de school (de directie) geïnformeerd
worden.
• Een verlofaanvraag op religieuze gronden moet, volgens de jurisprudentie, worden
beschouwd als een mededeling van de ouders aan de directeur van de school. Er is geen
verlof nodig van de directeur.

27

Hoofdstuk 7: Straks.Nu
De aandacht voor de problematiek van schoolverzuim en -uitval neemt de laatste jaren sterk toe.
Zowel op het persoonlijke als op het maatschappelijke vlak zijn de gevolgen van het probleem
bijzonder groot. Van verschillende kanten worden er dan ook maatregelen genomen om verzuim en
uitval terug te dringen en te voorkomen.
Vaak gaat aan voortijdig schooluitval verzuim vooraf, maar er zijn meer signalen die erop duiden dat
een leerling voortijdig dreigt te stoppen met school. Te denken valt aan: gedragsproblemen, slechte
leerresultaten, zich niet prettig voelen op school, onduidelijke beroepskeuze, etc..
Ook de centrale overheid neemt deze problematiek zeer serieus. Dit heeft in 1994 geleid tot
aanpassingen in de LPW en tot de R.M.C.-regeling voortijdig schoolverlaten. In de regio
Eindhoven/De Kempen heeft de afdeling RMC in 2009 een andere naam gekregen. Deze afdeling
heet sindsdien Straks.Nu.
7.1

Doelstelling

Straks.Nu voert namens de gemeente Eindhoven/De Kempen het beleid, gebaseerd op RMCwetgeving uit. Het doel van Straks.Nu is het terugdringen van het voortijdig schoolverlaten. In de
praktijk betekent het een aanvulling op de doelstellingen en aanpak vanuit de LPW.
Straks.Nu richt zich hierbij op:
het komen tot een compleet beeld van het voortijdig schoolverlaten in Eindhoven en de regiogemeenten;
het terugdringen van voortijdig schoolverlaten mede door het herplaatsen van uitvallers;
het betrekken van relevante partijen bij de problematiek en het zorgen voor de noodzakelijke
afstemming;
het samenwerken met andere gemeenten op relevante onderdelen. Eindhoven is hierbij de
contactgemeente voor de regio.
7.2

Samenwerking Leerplicht-Straks.Nu

Een goed functionerend netwerk van alle relevante partners is noodzakelijk om voor de voortijdige
schoolverlaters tot een sluitende aanpak te kunnen komen.
In de regio Eindhoven-De Kempen vormen Leerplicht en Straks.Nu één actielijn bij het gezamenlijk
bestrijden van het voortijdig schoolverlaten. Het streven is om iedere jongere aan een startkwalificatie
of een ander voor de jongere maximaal haalbaar onderwijsniveau te helpen. Daarmee krijgt de
jongere uitzicht op een passende plek op de arbeidsmarkt en op een volwaardig maatschappelijk
functioneren. De doelgroep is leerlingen tot 23 jaar zonder startkwalificatie.
Er vindt geregeld afstemming plaats tussen Bureau Leerplicht en Straks.Nu waarbij men onderling
werkafspraken maakt. Ook trajectbegeleiders van Straks.Nu maken deel uit van het overleg met de
leerplichtambtenaren uit de regio Eindhoven/De Kempen.
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Hoofdstuk 8: Samenwerking regio Eindhoven/De Kempen
Artikel 16 lid 4 sub c van de LPW bepaalt dat in de ambtsinstructie voor de leerplichtambtenaar
beschreven moet worden op welke wijze de leerplichtambtenaar bij de uitvoering van zijn taken
overleg pleegt en samenwerkt met zijn collega’s van de omliggende gemeenten. De regio ZuidoostBrabant is voor de uitvoering van de LPW opgedeeld in twee regio’s, te weten Eindhoven/De Kempen
en Helmond/Peelland.
8.1

Uniformiteit

De regio Eindhoven/De Kempen heeft in de afgelopen jaren een ontwikkeling laten zien waarbij de
kwaliteit van de uitvoering van de LPW steeds scherper in beeld werd gebracht en waarbij de
gemeenten in deze regio, om de kwaliteit te verhogen, steeds meer zijn gaan samenwerken. Binnen
de regio Eindhoven/De Kempen zijn er een aantal afspraken gemaakt met betrekking tot de uitvoering
van de LPW. Afspraken die moeten bevorderen dat er meer uniform en efficiënt wordt gewerkt. Deze
afspraken zijn in 2007 vastgelegd in de notitie: ‘Versterking van de uitvoering van de LPW in de regio
Eindhoven/De Kempen’. Reden waarom de samenwerking in de afgelopen jaren steeds belangrijker
werd, is onder meer het feit dat vanaf 1 augustus 2007 leerplichtambtenaren de LPW mogen
uitvoeren in heel Nederland. Voorheen was uitvoering alleen mogelijk in de gemeente die de
leerplichtambtenaar benoemd had.
In het kader van meer uniform werken hebben de leerplichtambtenaren van de regio Eindhoven/De
Kempen op 16 september 2010 de volgende missie en visie vastgesteld:
Missie: Ieder kind volgt een onderwijs/traject passend bij de eigen mogelijkheden en
(leef)omstandigheden.
Visie: Jongeren en hun ouders, maar ook onderwijsinstellingen zijn de eerst verantwoordelijken voor
het voorkomen van verzuim en voortijdig schoolverlaten.
Met de leerplichtwet als leidraad, ondersteunt, motiveert en stimuleert Leerplicht Eindhoven – de
Kempen jongeren en ouders door laagdrempelig, proactief en zo nodig repressief op te treden.
Daarbij zoekt zij actief de samenwerking met partners als onderwijs, hulpverlening en justitie.
Als er hiaten worden gesignaleerd in onderwijs- en zorgtrajecten op niveau van een gemeente en/of
de regio zal leerplicht Eindhoven – de Kempen deze onder de aandacht brengen en bespreekbaar
maken bij beleidsmakers en bestuurders.
Dit doet leerplicht Eindhoven – de Kempen omdat:
- ieder kind, iedere jongere recht heeft op:
onderwijs
ontplooiing
volwaardige deelname in en aan de samenleving
- ieder kind, iedere jongere telt!
8.2

Regionaal leerplichtoverleg

De leerplichtambtenaren van de gemeenten in de regio Eindhoven/De Kempen komen ongeveer acht
keer per jaar bij elkaar voor een Regionaal Leerplichtoverleg. Tijdens dit overleg staat de uitvoering
van de taken volgens de Leerplichtwet en de RMC-wetgeving (Straks.Nu) centraal. Het doel van dit
regionaal overleg is om gezamenlijk tot een meer uniforme regionale uitvoering van de LPW en RMCwetgeving (Straks.Nu) te komen. Elke leerplichtambtenaar kan hier onderwerpen aanleveren om te
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bespreken en om tot een nog betere bestrijding van schoolverzuim en/of voortijdig schoolverlaten te
komen.
In de regio Eindhoven/De Kempen zijn er over de volgende onderwerpen duidelijke werkafspraken
gemaakt:
1. met betrekking tot de inzet en verantwoordelijkheid van de scholen bij het voorkomen en bestrijden
van voortijdig schoolverlaten;
2. het tot stand komen van een regionaal netwerk van die scholen, instellingen en organisaties;
3. het organiseren en coördineren van de melding, registratie en doorverwijzing;
4. over de organisatie en inhoud van de contacten met de regionaal werkende instellingen op het
gebied van algemeen maatschappelijk werk, jeugdgezondheidszorg, jeugdzorg, geestelijke
gezondheidszorg en gehandicaptenzorg en de aansluiting tussen onderwijs en arbeid;
5. de wijze waarop contact wordt onderhouden met de officier van justitie in het kader van de
toepassing van artikel 22 van de wet (onderzoek door de leerplichtambtenaar);
6. de toepassing van artikel 14 van de wet (vrijstellingsgronden);
7. de richtlijnen op regionaal niveau voor wat betreft het verlenen van verlof op grond van artikel 11
aanhef en onder f en g LPW (extra vakantieverlof/andere gewichtige omstandigheden).

8.3

Eén contactpersoon per school VO en MBO

Na de invoering van de kwalificatieplicht, waarbij de leerplichtambtenaar vanaf 1 augustus 2007 in
geheel Nederland mag optreden, zijn er regionaal nieuwe werkafspraken gemaakt. Deze afspraken
waren noodzakelijk omdat jongeren niet allemaal in hun eigen gemeente naar school gaan. De
scholen voor het VO en MBO kennen dikwijls een instroom vanuit verschillende gemeenten (zowel
binnen als buiten de regio). Hierdoor is het voor de scholen vaak niet gemakkelijk om de betrokken
leerplichtambtenaar te bereiken. Dit maakt het ook lastig om de LPW uniform voor alle leerlingen op
de betreffende school uit te voeren. Aan iedere school in het VO en binnen het MBO is dan ook een
leerplichtambtenaar toegewezen die voor de school het aanspreekpunt is (onafhankelijk van waar de
leerling woonachtig is). Als de leerling woont in een gemeente buiten de regio Eindhoven/De Kempen,
dan zal de leerplichtambtenaar de melding doorzetten naar een collega leerplichtambtenaar van de
betreffende gemeente waar de leerling woont. Dit doet de leerplichtambtenaar ook, als hij in zijn
contacten met scholen, instellingen of instanties bemerkt dat er sprake is van een overtreding van de
LPW of een bedreiging van de schoolloopbaan van de jongere. Deze praktische wijziging maakt een
meer uniforme uitvoering van de LPW mogelijk en maakt het voor school een stuk makkelijker om
verzuim te melden.
8.4

Afspraken met het OM

Ook binnen het strafrechtelijk kader is het een en ander veranderd. Binnen de regio Eindhoven/De
Kempen bestaat het Justitieel Casus Overleg (JCO). Dit JCO fungeert als 'voorportaal' voor het
kantongerecht. Een melding bij het JCO kan leiden tot een extra maatregel tussen de melding bij
Bureau Halt en de gang naar de rechter. Binnen het JCO worden alternatieve straffen opgelegd aan
leerplichtige leerlingen tussen de twaalf en de achttien jaar die in overtreding van de LPW zijn.
Naast genoemde regionale afspraken, worden er ten aanzien van leerplichtovertredingen
themazittingen Leerplicht voor de regio Eindhoven/De Kempen georganiseerd. Daarbij is er één
aanspreekpunt, een leerplichtambtenaar van de gemeente Eindhoven, die het contact met het OM
onderhoudt en werkafspraken maakt.
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Hoofdstuk 9: Samenwerking met diensten en instellingen
De redenen waardoor verzuim ontstaat, zijn vaak (zeer) complex. Voor een goede diagnose, maar ook
voor de goede oplossingen, is het belangrijk om informatie te verzamelen bij de diverse netwerken
waarover de leerplichtambtenaar beschikt. Voor de leerplichtambtenaar is het daarom van groot
belang om blijvend te investeren in zijn netwerkpartners.
Om inzichtelijk te krijgen of jongeren daadwerkelijk aankomen bij een organisatie en verder worden
begeleid, vervult de leerplichtambtenaar een regierol.
Bijlage nr.1 geeft een overzicht van de ketenpartners waarmee de leerplichtambtenaar te maken krijgt
of kan krijgen in zijn werk. De samenwerking met een aantal van deze ketenpartners lichten we
hieronder toe.
9.1

Bureau Jeugdzorg

De leerplichtambtenaar probeert in eerste instantie vanuit een vrijwillig kader te werken. Dit betekent
dat ouders en jongeren die zich begeleidbaar opstellen, veelal de mogelijkheid krijgen een vorm van
vrijwillige hulp te accepteren. Je kunt hierbij denken aan een bezoek aan de schoolarts of de
begeleiding van Bureau Jeugdzorg.
Als er bij de leerplichtambtenaar een vermoeden van verwaarlozing van de belangen van de jongere
bestaat en ouders en de jongere niet vrijwillig aan hulpverlening willen meewerken, dan kan de
leerplichtambtenaar zelf contact opnemen met Bureau Jeugdzorg om een zorgmelding te doen. Hij
verzoekt dan om het uitvoeren van een onderzoek. Als de leerplichtambtenaar daartoe besluit, deelt
hij dit schriftelijk mee aan de betrokken ouders. Hij neemt het rapport op in het leerlingendossier.
Als er een gezinsvoogd van Bureau Jeugdzorg bij de jongere is betrokken, waarover een
verzuimmelding is binnen gekomen, overlegt de leerplichtambtenaar met de gezinsvoogd over de
gewenste aanpak voor wat betreft het schoolverzuim.
9.2

Openbaar Ministerie

De strafbepalingen uit de LPW (artikelen 26, 27 en 28) vormen het justitiële sluitstuk van de wet. Zij
zijn van toepassing op de overtredingen zoals deze zijn genoemd in de artikelen 2, 4a, 18 en 21 LPW.
De leerplichtambtenaar kan voor wat betreft bovengenoemde bepalingen zijn bevindingen, in de vorm
van een PV, aan de officier van justitie van het OM zenden.
9.3

Raad voor de Kinderbescherming

De formele relatie met de Raad van de Kinderbescherming is gelegen in artikel 22 lid 4 LPW.
Als de leerplichtambtenaar een PV tegen de jongere in verband met relatief verzuim aan de Officier
van Justitie zendt, zendt hij tevens een afschrift van het PV naar de Raad voor de Kinderbescherming
(art. 22, lid 5 LPW).
Is er tegen de ouders (in verband met schoolverzuim) al eerder een PV opgemaakt, dan zendt de
leerplichtambtenaar een afschrift van het PV naar de Raad.
De leerplichtambtenaar kan, wanneer hij dit nodig acht, ook in een eerder stadium, vanwege zorgen
ook in een eerder stadium de Raad voor de Kinderbescherming inschakelen.
9.4

Aanwijzing deskundige

Vanwege de mogelijkheid van een vrijstellingsaanvraag op grond van de artikelen 5 sub a en 7 LPW
zijn er afspraken gemaakt met de GGD die een verklaring betreffende de geschiktheid tot toelating tot
een school of instelling geeft.
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9.5

Justitieel Casus Overleg

Er wordt nauw samengewerkt met Bureau jeugdzorg, de Raad voor de Kinderbescherming, het OM en
andere belangrijke ketenpartners, gericht op een snellere en adequatere aanpak bij die gevallen van
risicovol verzuim, waarbij een meer kaderstellende aanpak gewenst lijkt. Jongeren, waarbij sprake is
van complex en of hardnekkig verzuim, worden besproken in het JCO. Hierin kijkt onder andere
Bureau jeugdzorg, de Raad voor de Kinderbescherming, het OM en Leerplicht naar wat de beste
aanpak voor de betrokken jongere is. Uitgangspunt is dat een mogelijke interventie zo snel mogelijk
tot een gedragsverandering leidt. Daarbij wordt onderscheid gemaakt naar de ernst van het
schoolverzuim:
•
bij licht schoolverzuim is de school verantwoordelijk voor een reactie;
•
bij matig schoolverzuim vindt een reactie via Bureau HALT plaats;
•
bij hardnekkig schoolverzuim wordt binnen het JCO beslist welke reactie moet volgen. Mislukt
de gekozen interventie, dan wordt de strafzaak alsnog aan de Kantonrechter voorgelegd.
9.6

Bureau Halt

Schoolverzuim is sinds 2010 een zogenaamd 'Halt-waardig' feit. Voor verwijzing naar Halt bij
schoolverzuim geldt een zogenaamde onder- en bovengrens. Bij de ondergrens heeft de jongere
meerdere dagdelen verzuimd of is meer dan negen keer te laat gekomen. De ondergrens laat ruimte
voor maatwerk. Leerplichtambtenaren, scholen en Halt kunnen hierover binnen hun werkgebied
afspraken maken. Bij de bovengrens heeft de jongere een week onafgebroken verzuimd of maximaal
tien dagen per half schooljaar. Jongeren komen pas bij Halt als de school en de leerplichtambtenaar
verschillende maatregelen hebben getroffen zonder dat deze tot resultaat hebben geleid. Scholen zijn
verplicht om een regeling voor verzuim en te laat komen in hun reglement op te nemen.
9.7

De inspectiedienst van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

De leerplichtambtenaar draagt op grond van artikel 23 LPW (en artikel 5 van de Leerplichtregeling
1995) zorg voor een goede informatieverstrekking aan het districtshoofd van de Arbeidsinspectie van
het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met betrekking tot:
-jongeren voor wie vervangende leerplicht is goedgekeurd op grond van artikel 3b van de wet;
-jongeren voor wie vrijstelling van de inschrijfplicht bestaat op grond van artikel 5, onder a of b van de
wet, en
-die 16 jaar of ouder zijn;
-jongeren ten aanzien van wie hij bemerkt dat deze in strijd met de voorschriften arbeid verrichten.
9.8

Verwijsindex risicojongeren

De leerplichtambtenaar zorgt ervoor dat de voor hem geldende afspraken uit het (regionale)
convenant, over de verwijsindex risicojongeren, worden nageleefd.
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Hoofdstuk 10: Jaarverslag leerplicht en beleidsontwikkeling
10.1 Jaarverslag
De leerplichtambtenaar moet, op grond van artikel 25 van de LPW, jaarlijks voor 1 oktober een
jaarverslag maken en dit aan het college van burgemeester en wethouders leveren. Dit in verband met
het jaarlijks uit te brengen verslag aan de gemeenteraad. Het jaarverslag geeft het in de gemeente
gevoerde leerplichtbeleid over het afgelopen schooljaar weer.
Deze bepaling is in de instructie opgenomen om een actieve betrokkenheid van de gemeenteraad te
krijgen en ervoor te zorgen dat de gemeente voldoende stil staat bij de wijze waarop leerplicht in de
gemeente wordt uitgevoerd. De jaarlijkse rapportage biedt de mogelijkheid om de resultaten en
ontwikkelingen op dit gebied te volgen.
De leerplichtambtenaar draagt tot slot zorg voor het jaarlijks aan de minister uit te brengen verslag
over de omvang en behandeling van het schoolverzuim. Het verslag bevat de kwantitatieve gegevens
die aan het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) moeten worden gemeld.
10.2 Beleidsontwikkeling
Om beleidsontwikkeling, als dat nodig is, mogelijk te maken, draagt de leerplichtambtenaar er zorg
voor dat de ervaringen met de uitvoering van de LPW binnen het werkgebied, kwantitatief en
kwalitatief, op een systematische wijze worden verzameld.
De leerplichtambtenaar blijft goed op de hoogte van regionale, provinciale en landelijke ontwikkelingen
die voor de uitvoering van de LPW van belang zijn en zorgt voor verwerking van die ontwikkelingen in
voorstellen voor aanpassingen van het gemeentelijke beleid. Om goed op de hoogte blijven van
regionale ontwikkelingen, vindt meerdere malen per jaar ambtelijk overleg plaats met de
regiogemeenten. Ook op uitvoerend niveau vindt overleg plaats om aanpak en werkwijze af te
stemmen.
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Hoofdstuk 11: Privacy- en klachtenprocedure
De leerplichtambtenaar handelt zoals dat vanuit de ambtelijke functie en de LPW wordt verlangd.
Hierbij speelt ook de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) een belangrijke rol.
Het gebruik van leerplichtgegevens is op deze wet namelijk van toepassing. De leerplichtambtenaar
gaat met leerplichtgegevens om zoals in deze wet is vastgelegd. De leerplichtambtenaar verstrekt
slechts gegevens uit het leerlingdossier aan derden, binnen de grenzen van deze wet en het
Vrijstellingsbesluit Wbp. In het bijzonder artikel 20 van dit Vrijstellingsbesluit. Dit artikel regelt de
voorwaarden voor vrijstelling van de meldingsplicht van de leerlingenadministratie. De gemeente hoeft
de verwerking van persoonsgegevens van leer- en kwalificatieplichtigen dan niet te melden bij het
Centraal Bureau Persoonsregistratie (CBP).
De leerplichtambtenaar is officieel als leerplichtambtenaar beëdigd en handelt hiernaar. De
leerplichtambtenaar is tevens BOA en handelt conform de hiervoor wettelijk gestelde regelgeving.
De gemeentelijke bezwaarprocedure is van toepassing op besluiten die door de leerplichtambtenaar
worden genomen, waarbij hij het bestuursorgaan is of waarbij hij namens het bestuursorgaan
gemandateerd is. De Awb is op deze besluiten van toepassing.
Dit geldt niet voor de beslissingen die de leerplichtambtenaar binnen het strafrechtelijke traject, als
BOA, neemt. Hierop is het Strafrecht van toepassing.
Klachten worden behandeld volgens de gemeentelijke klachtenprocedure.
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Hoofdstuk 12:

Slotbepalingen

In artikel 16 van de LPW is uitdrukkelijk bepaald dat het college van burgemeester en wethouders de
instructie vaststelt.
Deze instructie treedt in werking veertien dagen na de dag van bekendmaking. Zaken die op het
tijdstip van inwerkingtreding bij de leerplichtambtenaar in behandeling zijn, worden zo veel mogelijk in
overeenstemming met deze instructie behandeld, tenzij de belangen van de jongere daardoor
geschaad worden.
De instructie wordt aangehaald als: "Ambtsinstructie Leerplicht Gemeente Valkenswaard 2012".
Met het vaststellen van de instructie komt de “Instructie voor de leerplichtambtenaar van de gemeente
Valkenswaard 1996” van 1 juni 1996 te vervallen.
Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders gemeente
Valkenswaard van……..
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Nawoord
Zoals eerder aangegeven is het raadzaam om de vijf jaar te herzien of de ambtsinstructie Leerplicht
van de gemeente Valkenswaard geactualiseerd moet worden. Zeker gezien alle ontwikkelingen die op
dit moment nog gaande zijn, zoals die binnen de samenwerking met collega’s van de gemeenten in de
regio Eindhoven/De Kempen.
Er is gedurende de afgelopen jaren een hechtere samenwerking tussen de regiogemeenten tot stand
gekomen. Hierdoor is een meer uniforme en kwalitatief betere werkmethodiek naar leer- en
kwalificatieplichtigen ontstaan. Toch blijven er een aantal knelpunten bestaan.
Zonder volledig te willen zijn, volgen hieronder enkele knelpunten, die momenteel door de
leerplichtambtenaren binnen de gemeenten van de regio Eindhoven/De Kempen ervaren worden:
- er bestaan kwaliteitsverschillen binnen de regio tussen de leerplichtambtenaren van de
verschillende gemeenten, waardoor de gewenste kwaliteit en deskundigheid niet in alle gemeenten
hetzelfde is. Bepalend hierbij zijn onder andere de omvang van de gemeente, de formatie,
verschillen in opleidings- en ervaringsniveau, prioritering en gemeentebeleid, etc.;
- vrijstellingen moeten aangevraagd worden bij een leerplichtambtenaar van de gemeente waar de
jongere als ingezetene in de Gemeentelijke basisadministratie (GBA) staat ingeschreven. Ook hier
kleven praktische bezwaren aan. Op dit moment is de praktijk dan ook anders. De
leerplichtambtenaar die als contactpersoon aan de school verbonden is, beoordeelt voor een vlotte
en uniforme afhandeling de vrijstellings- of verlofaanvraag en koppelt dit daarna, als dat nodig is,
terug aan de betreffende collega leerplichtambtenaar;
- de afspraken die binnen onze RMC-regio gemaakt zijn, gelden niet voor de Oirschotse leerlingen
die buiten onze RMC-regio onderwijs volgen.
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Bijlage 1: Diensten en instellingen waarmee wordt samengewerkt6
De leerplichtambtenaar voert zo vaak als hij dit voor het uitoefenen van zijn taak nodig acht overleg
met:
-Scholen voor PO
-Scholen voor VO
-Scholen voor VSO
-Instellingen voor beroepsonderwijs (ROC)
-Regionale Expertise Centra (so-vso)
-Arrondissement
-Rechtbank
-Bureau Halt
-Politie
-Raad voor de Kinderbescherming
-Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK)
-Gemeenten in de regio
-Provincie
-Ministerie OC&W
-Ministerie van Justitie
-Ministerie van Binnenlandse Zaken
-Ingrado (branchevereniging voor Leerplicht- en RMC)
-Inspectie van het onderwijs
-Instellingen voor jeugdhulpverlening (BJZ: toegang/(gezins)voogdij/jeugdreclassering)
-Instellingen voor jeugdgezondheidszorg (GGD)
-Instellingen voor geestelijke gezondheidszorg (GGZe, o.a. Herlaarhof en Pubers in de Knel)
-Jeugd Preventie Project (JPP)
-Arbeidsinspectie
-SVB
-Centrum voor werk en inkomen
-Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen/ UWV Werkbedrijf
-Inburgering
-Schoolmaatschappelijk werk (SMW)
-Herstart
-Rebound
-Sterk in Werk
-Viafelix

6

Deze lijst is niet uitputtend.
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Bijlage 2: Leerlingdossier
De leerplichtambtenaar legt slechts een leerlingdossier aan over een jongere als de
leerplichtambtenaar mondelinge, telefonische, e-mail- of schriftelijke contacten heeft met de jongere of
derden over zijn:
-vervangende leerplicht;
-vrijstelling van inschrijving;
-vrijstelling van schoolbezoek;
-(vermoeden van) absoluut verzuim;
-(vermoeden van) relatief verzuim;
-(vermoeden van) voortijdig schoolverlaten;
-situatie die leidt tot bespreking in een (preventief) georganiseerd overleg (ZAT);
-gedrag dat leidt tot melding van maatregelen zoals schorsing;
-signalen die uiteindelijk kunnen leiden tot een van bovenstaande situaties.
In het leerlingendossier neemt de leerplichtambtenaar de volgende gegevens op:
-burgerservicenummer, onderwijsnummer of administratienummer;
-voornamen en achternaam;
-geslacht;
-geboortedatum en -plaats;
-nationaliteit;
-naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en
soortgelijke gegevens van de ouders, voogden of verzorgers;
-school (scholen) van inschrijving, met gevolgde klassen en/of onderwijssoort;
-kennisgeving(en) van beroep op vrijstelling van inschrijfplicht;
-kennisgeving(en) van (vermoedelijk) schoolverzuim;
-aanvragen en behandeling van aanvragen voor vrijstelling van schoolbezoek;
-afschrift van correspondentie met betrekking tot de jongere;
-verslagen van gesprekken met dan wel over de jongere;
-aantekeningen en notities met betrekking tot de jongere;
-afschrift van de melding aan de SVB;
-afschrift van PV van de jongere;
-eventueel behaalde diploma’s.
-persoonlijke omstandigheden die voor het halen van een startkwalificatie meegewogen moeten
worden.
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Bijlage 3: Vrijstelling wegens “andere gewichtige omstandigheden”
Vrijstelling van geregeld schoolbezoek, wegens “andere gewichtige omstandigheden” op grond van
artikel 11 onder g Leerplichtwet 1969 (LPW) kent de mogelijkheid extra verlof te verlenen wegens
andere gewichtige omstandigheden. Dit onderdeel is nader uitgewerkt in artikel 14 LPW. De hier
bedoelde "andere gewichtige omstandigheden" verwijzen naar uitzonderlijke persoonlijke
omstandigheden waarvoor de leerling extra verlof nodig heeft, zodat hiermee een kennelijk onredelijke
situatie voorkomen kan worden. Onder "andere gewichtige omstandigheden" vallen situaties die
buiten de wil van de ouders en/of de leerling liggen. Daarbij is sprake van een medische of sociale
indicatie. Bij een medische of sociale indicatie is een verklaring van een (jeugd)arts van de GGD of
een sociale instantie noodzakelijk.
Onder “andere gewichtige omstandigheden” vallen zeker niet de volgende situaties:
-activiteiten van verenigingen, zoals scouting of voetbalkamp (zie ook bijzondere talenten);
-vakantie buiten de vastgestelde schoolvakanties (ook in geval van speciale aanbiedingen in
het laagseizoen);
-eerder vertrekken of later arriveren vanwege verkeers(drukte);
-familiebezoek in het buitenland;
-het argument ‘’mijn kind is nog jong’’;
-het argument ‘’vlak voor de vakantie wordt er toch (bijna) geen les meer gegeven’’;
-meedoen aan tv-opnamen;
-verlof voor een kind omdat andere kinderen van het gezin al of nog vrij zijn;
-deelname aan sportieve of culturele evenementen.
Hieronder wordt aangeven welke omstandigheden in aanmerking komen voor extra verlof bij tien
dagen of minder:
-huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad van het kind:
maximaal 1 dag (buiten de woonplaats maximaal 2 dagen);
-12½- of 25-jarig huwelijksjubileum van ouders: maximaal één dag;
-12½-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders: maximaal 1dag;
-25-, 40-, of 50-jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders: maximaal 1 dag
-ernstige ziekte van ouders, bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad van het kind: periode in overleg met directeur;
-overlijden van bloed- of aanverwanten in de eerste graad: maximaal 4 dagen;
-overlijden van bloed- of aanverwanten in de tweede graad: maximaal 2 dagen;
-overlijden van bloed- of aanverwanten in de derde en vierde graad: maximaal 1 dag.
-verhuizing: maximaal één dag;
-naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen met uitzondering van vakantieverlof.
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(Onderstaand nieuwe tekst overgenomen uit ambtsinstructie leerplicht Haarlemmermeer en op 23
augustus telefonisch besproken met Onderwijsinspectie. Onderwijsinspectie gaat akkoord met
onderstaande inhoud)
Bijlage 3.1 Toptalenten sport en cultuur
Op basis van artikel 41 van de Wet op het Primair Onderwijs artikel 11d van de Wet op het Voortgezet
Onderwijs en artikel 46 van de Wet op de Expertisecentra heeft de school het recht om jongeren
vrijstelling te verlenen op door de school vastgestelde gronden. Tegenover die vrijstelling staan wel
overeen te komen (in te halen) onderwijsactiviteiten.
De wetteksten luiden
Wet op het Primair Onderwijs (WPO) artikel 41
1. De leerlingen nemen deel aan alle voor hen bestemde onderwijsactiviteiten, met dien
verstande dat die onderwijsactiviteiten voor de leerlingen onderling kunnen verschillen.
2. Het bevoegd gezag kan op verzoek van de ouders een leerling vrijstellen van het deelnemen
aan bepaalde onderwijsactiviteiten. Een vrijstelling kan slechts worden verleend op door het
bevoegd gezag vastgestelde gronden. Het bevoegd gezag bepaalt bij de vrijstelling welke
onderwijsactiviteiten voor de leerling in de plaats komen van die waarvan vrijstelling is
verleend.
Wet op het Voortgezet Onderwijs, artikel 11d
1. Het bevoegd gezag van een school [...] kan na overleg met de ouders een leerling
ontheffing verlenen voor onderdelen van het onderwijsprogramma, [...]. Het bevoegd gezag
bepaalt bij de ontheffing welk onderwijs voor de leerling in de plaats komt voor de
onderdelen waarvoor ontheffing is verleend.
2. Het bevoegd gezag van een school [...] kan voor leerlingen die daarvoor in aanmerking
komen, bij de inrichting van het onderwijs afwijken van een of meer programmaonderdelen
[...]. Bij algemene maatregel van bestuur wordt bepaald hoe wordt vastgesteld welke
leerlingen in aanmerking komen voor deze afwijkingen.
Wet op de Expertisecentra, artikel 46
1. De leerlingen nemen deel aan alle voor hen bestemde onderwijsactiviteiten, met dien
verstande dat die onderwijsactiviteiten voor de leerlingen onderling kunnen verschillen.
2. Het bevoegd gezag kan op verzoek van de ouders, dan wel, indien de leerling meerderjarig en
handelingsbekwaam is, de leerling, een leerling vrijstellen van bepaalde onderwijsactiviteiten.
Een vrijstelling kan slechts worden verleend, op door het bevoegd gezag vastgestelde
gronden. Het bevoegd gezag bepaalt bij de vrijstelling welke onderwijsactiviteiten voor de
leerling in de plaats komen van die waarvan vrijstelling is verleend.
Wet Educatie en Beroepsonderwijs
Deze wet kent geen vrijstellingsmogelijkheden.

Deze wetteksten houden in dat de school een bepaalde beleidsvrijheid heeft in het verstrekken van
vrijstellingen/ontheffingen op vooraf vastgestelde gronden. Er wordt dus van de school verwacht dat
het beleid ontwikkelt en de gronden waarop vrijstelling mogelijk is goed omschrijft. Scholen moeten dit
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beleid publiceren in de schoolgids. Vanuit de gemeente is de scholen bijgaande voorbeeldtest
hiervoor aangeleverd:
Toptalenten sport en cultuur
Sport en cultuur nemen een belangrijke plaats in binnen onze maatschappij. Op hoog niveau
presteren als toptalent op het gebied van sport of cultuur valt soms moeilijk te combineren met school.
Omdat wij geloven dat het belangrijk is dat kinderen zich ook op andere terreinen ontwikkelen, en wij
talentontwikkeling willen bevorderen, wil onze school toptalenten de ruimte bieden hun activiteiten op
hoog niveau te combineren met school. Hiervoor kan het nodig zijn dat een leerling een deel van de
lestijd wordt vrijgesteld. Daar staat tegenover dat de school in overleg met ouders en/of leerling een
inhaalprogramma opstelt dat de leerling moet verwezenlijken.
Wij willen als school een actief toptalentenbeleid voeren en gebruiken hiervoor de beleidsruimte die de
wet ons biedt. Wij stellen echter ook voorwaarden bij dit beleid:
•

•

•

•
•

•

Aanvragen kunnen alleen worden gedaan voor uitzonderlijke talenten; kinderen die op het
hoogste (inter)nationale niveau presteren en, ingeval van topsport, een status hebben
gekregen via hun sportbond of NOC*NSF of als toptalent benoemd zijn en bekend zijn bij het
Olympisch Netwerk. Voor cultuurtalenten geldt dat een jongere op het hoogste niveau
(concoursen bij muziek, filmopnames of toneelvoorstellingen bij acteren) moet presteren en
dat het moet gaan om een niet commercieel optreden (denk aan commercials)
Ouder(s)/verzorger(s) doen aan het begin van het schooljaar een schriftelijke aanvraag voor
vrijstelling bij de school. In de aanvraag worden de momenten en/of data van afwezigheid
vermeld.
In de aanvraag wordt de noodzaak van deelname aan trainingen en wedstrijden/concoursen
aangetoond. Het dient te gaan om nationale of internationale kampioenschappen/concoursen
of trainingen daarvoor.
Bij de aanvraag worden, ingeval van topsport, kopieën van bewijsstukken van de toegekende
status of aangemeld zijn bij het Olympisch Netwerk gevoegd.
Bij cultuurtalenten, bijvoorbeeld bij deelname aan een professionele productie, zal in
voorkomende gevallen contact worden opgenomen met de Arbeidsinspectie om tot een
gezamenlijk standpunt te komen.
In alle gevallen geldt dat de school een plan van aanpak opstelt waarin wordt beschreven hoe
de leerling de lesstof van de gemiste lessen gaat inhalen zonder achterstanden op te lopen.
Uitgangspunt dient te zijn dat de leerling noch op cognitief, noch op sociaal-emotioneel terrein
achter gaat lopen.

De school behoudt zich het recht voor om een vrijstelling in te trekken wanneer de schoolprestaties
achteruitgaan of wanneer blijkt dat de leerling op sociaal-emotioneel gebied problemen krijgt.
Aanvragen voor vrijstelling i.v.m. topsport en cultuur worden dus bij de school ingediend en niet bij de
medewerker leerplicht/RMC. Dit is echter alleen mogelijk indien scholen hiervoor vooraf beleid hebben
ontwikkeld en die ook hebben gepubliceerd en gronden voor vrijstelling hebben vastgesteld.
Bovendien moeten aanvragen voor aanvang van het schooljaar schriftelijk bij de school worden
ingediend. De school heeft ook een belangrijke taak bij het toezien op het feit dat de schoolloopbaan
van de betreffende leerling geen gevaar loopt.
Wanneer de leerling zich niet houdt aan het plan van aanpak doet school melding van ongeoorloofd
verzuim en neemt de leerplichtconsulent de verzuimmelding in behandeling.
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Bijlage 4: Werkproces signaal SVB
Met de wijziging van de Algemene kinderbijslagwet (AKW) heeft de leerplichtambtenaar een nieuw
handhavinginstrument gekregen voor zestien- en zeventienjarigen. Als er sprake is van ernstig
schoolverzuim (zestien uur ongeoorloofd verzuim in een periode van vier weken) heeft de
leerplichtambtenaar naast zijn huidige instrumentarium nu de mogelijkheid om een melding te doen bij
de SVB met de mededeling dat de LPW niet wordt nageleefd. Deze melding kan voor de SVB,
uitvoerder van de AKW, aanleiding zijn de kinderbijslag voor het betreffende kind stop te zetten.
Immers de AKW stelt eisen aan de dagbesteding van kinderen van zestien en zeventien jaar.
Nieuw handhavingsinstrument
Dit nieuwe instrument kan een bijdrage leveren aan een vermindering van het aantal processenverbaal. Het feit dat een gezin (tijdelijk) geen kinderbijslag ontvangt voor het kind dat de LPW
overtreedt, zal er aan bijdragen dat de druk op de jongere verhoogd wordt om zijn schoolverzuim te
beëindigen. Hierdoor zal een PV in een aantal zaken niet meer nodig zijn. Het uiteindelijke doel is dat
de jongere naar school gaat. Ouders en jongere kunnen het stopzetten van de kinderbijslag
voorkomen door alsnog aan de verplichtingen van de LPW te voldoen. Doordat de SVB altijd achteraf
de kinderbijslag uitbetaalt (drie maanden na vaststelling van het recht op die kinderbijslag), is er ook in
administratieve zin ruimte om het stopzetten van de kinderbijslag te herstellen. De strafrechtelijke
route kent deze herstelmogelijkheid niet. Een PV kan niet meer teruggetrokken worden door de
leerplichtambtenaar, ook al gaat de jongere inmiddels weer naar school. In dat geval bepaalt de
rechter welke sanctie hij nodig acht.
Een melding bij de SVB kan een geëigend middel zijn om te stimuleren dat schoolverzuim eindigt.
Dit is afhankelijk van de verwijtbaarheid van ouders en/of jongere bij het verzuim maar ook van de
medewerking die gegeven wordt aan het stoppen van het verzuim.
Als ouders meewerken aan zorg, ongeacht effect van de zorg, is er geen sprake van verwijtbaarheid
en wordt dan ook geen signaal afgegeven aan SVB.
Een signaal kan alleen worden afgegeven voor jongeren van 16/17 jaar, geboren na 1-10-1993.
Relatief en absoluut verzuim: moment afgifte signaal SVB:
Bij relatief verzuim: bij verwijtbaarheid verzuim aan ouders, en niet meewerken van ouders aan
afspraken (bv. rondom zorg) signaal SVB afgeven.
Bij absoluut verzuim: bij verwijtbaarheid verzuim aan ouders wordt signaal SVB afgegeven en/of PV
absoluut verzuim opgemaakt.
Werkhandelingen:
- Tijdens eerste contact met ouders en jongere (schriftelijk dan wel mondeling) wordt SVB
signaal als een van de mogelijke in te zetten instrumenten genoemd;
- de leerplichtleerplichtambtenaar die voornemens is signaal SVB af te geven
 neemt contact op met de afdeling Sociale Zaken van de gemeente om
navraag te doen naar evt. uitkeringen;
 informeert bij de SVB, ingeval ouders van de betreffende jongere gescheiden
wonen, wie van de ouders de Kinderbijslag ontvangt om te voorkomen dat de
maatregel de niet-verwijtbare ouder treft;
 bespreekt het voornemen tot afgeven signaal SVB vervolgens met de
toetsingscommissie “Kinderbijslagmaatregel” teneinde eenduidigheid en
zorgvuldigheid te waarborgen;
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-

-

tijdens gesprek met ouder(s) en jongere geeft de leerplichtambtenaar aan dat signaal
afgegeven zal gaan worden aan de SVB en wordt besproken aan welke voorwaarden voldaan
moet worden om de melding ongedaan te maken en de datum waarop aan deze voorwaarden
moet zijn voldaan;
de leerplichtambtenaar zet de volgende feiten en afspraken op papier en stuurt deze naar de
ouder(s) en jongere:
o het geconstateerde verzuim (minimaal 16 uur per 4 weken);
o de ondernomen acties om dit verzuim te stoppen, die niet tot resultaat geleid hebben
(acties van de leerplichtambtenaar, gesprek, waarschuwing, Haltmelding, melding
ZAT, etc);
o de datum waarop de melding naar de SVB is gedaan;
o de datum waarop de kinderbijslag stopgezet zal worden (de SVB werkt met
kwartaaltermijnen);
o de voorwaarden waar ouder(s) en/of jongere aan moeten voldoen om de melding
ongedaan te maken;
o een evaluatiedatum: de datum waarop beoordeeld wordt of aan de voorwaarden is
voldaan. Deze datum wordt zo gekozen dat bij het voldoen aan de voorwaarden, de
melding aan de SVB nog ongedaan gemaakt kan worden, zonder dat dit leidt tot
stopzetting van de kinderbijslag.
Een melding doen aan de SVB is geen besluit in de zin van de Awb. De brief hoeft dus niet
voorzien te worden van een bezwaar- en beroepsprocedure.
De SVB stuurt na de melding van de leerplichtambtenaar een beschikking aan de ouder die
bekend is als aanvrager van de kinderbijslag. De SVB stopt met betalen van de kinderbijslag
per het kwartaal volgend op de datum van de melding.
Als ouder(s) het niet eens zijn met de maatregel, kan bezwaar worden ingediend bij de SVB.
De leerplichtambtenaar die de melding gedaan heeft kan in de bezwaarprocedure gevraagd
worden schriftelijke informatie te leveren. Evt. kan de leerplichtambtenaar gevraagd worden
zelf aanwezig te zijn bij de hoorzitting.

-

als ouder(s) en/of jongere voldaan hebben aan de gestelde voorwaarden, neemt de
leerplichtambtenaar contact op met de SVB om de melding ongedaan te maken en bevestigt
dit schriftelijk aan ouders en jongere;
de SVB stuurt na de herstelmelding van de leerplichtambtenaar een beschikking aan de ouder
die bekend is als aanvrager van de kinderbijslag dat betaling hervat wordt;

-

als PV wordt of is opgemaakt, maakt de leerplichtambtenaar melding van het feit dat een
signaal aan de SVB is afgegeven, met vermelding van voorwaarden, datum afgifte signaal en
evaluatiedatum.
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Bijlage 5: Aanstelling defensie en vrijstelling artikel 15 LPW
17. Als een 17- jarige in dienst wil treden bij defensie, levert hij aan de
leerplichtambtenaar een kopie van de aanstellingsbrief bij Defensie, waarin Defensie
verklaart dat de 17- jarige bij Defensie in dienst is en voor welke functie hij is
bestemd.
18. In de aanstellingsbrief wordt de 17- jarige opgedragen een kopie van de
aanstellingsbrief bij de afdeling Leerplicht in te leveren.
19. Na marginale toetsing van de kopie-aanstellingsbrief, verleent de
leerplichtambtenaar aan de betrokkene en zijn ouders vrijstelling van leerplicht op
grond van art. 15 van de LPW.
20. De leerplichtambtenaar vermeldt in de vrijstellingsbrief het
defensiepersoneelsnummer van de jongere. Dit defensiepersoneelnummer staat
vermeld in de aanstellingsbrief.
21. De leerplichtambtenaar stuurt de vrijstellingsbrief aan de betrokkene en zijn ouders
en een kopie aan het Dienstencentrum Human Resources van Defensie.
22. Als de aanstelling bij Defensie van de jongere vóór zijn 18de jaar wordt beëindigd,
vermeldt Defensie in de ontslagbrief dat met dit ontslag de grond voor vrijstelling van
de leerplicht vervalt, dat de betrokkene zich bij een onderwijsinstelling moet melden
voor het behalen van een startkwalificatie en dat Defensie melding doet van dit
ontslag aan de betrokken leerplichtambtenaar.
23. Het Dienstencentrum Human Resources van Defensie meldt aan de
leerplichtambtenaar van de jongere in geval de jongere voor zijn 18e jaar wordt
ontslagen.
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Bijlage 6: Bezwaar- en beroepsprocedure verlof en vrijstellingen
Bezwaarprocedure bij onderstaande vrijstelling- en verlofaanvragen:
-Vrijstelling schoolinschrijving op grond van art. 15 LPW
-Verlof op grond van art. 11 sub f juncto art. 13a LPW vakantieverlof.
-Verlof op grond van art. 11 sub g juncto art. 14 LPW ‘andere gewichtige omstandigheden’.
Meer dan 10 schooldagen
• Bezwaar indienen
Als ouders het niet eens zijn met een besluit van een leerplichtambtenaar (die in mandaat beslist
namens het college van Burgemeester en Wethouders= bestuursorgaan) dan kunnen zij hiertegen
bezwaar aantekenen door een bezwaarschrift in te dienen bij de leerplichtambtenaar die het eerdere
besluit heeft genomen. De leerplichtambtenaar (het bestuursorgaan) bekijkt de zaak dan opnieuw en
neemt een besluit op het bezwaarschrift. Dit doet hij nadat de Commissie voor bezwaarschriften
hierover een advies heeft gegeven.
Ouders hebben zes weken de tijd om bezwaar te maken tegen een besluit. Deze termijn gaat in op de
dag na de schriftelijke bekendmaking (meestal de verzending) van het besluit. Uiterlijk de laatste dag
van deze termijn kunnen ouders het bezwaar toesturen. De datum van de poststempel is daarvoor
bepalend. Een buiten deze termijn ingediend bezwaarschrift is te laat en wordt niet behandeld.
• Vereisten bezwaarschrift:
-tijdige indiening: het bezwaarschrift moet ingediend zijn binnen zes weken na verzenddatum van het
besluit, waartegen het bezwaar zich richt;
-ondertekening: het bezwaarschrift moet ondertekend zijn. Iemand anders kan gemachtigd worden om
namens de ouders het bezwaar in te dienen. Ouders zorgen in dat geval voor een ondertekend
machtigingsformulier;
-gronden: ouders moeten altijd aangeven waarom zij het niet eens bent met het genomen besluit. Dit
zijn de gronden van het bezwaar.
• Schorsing besluit
Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat van het bestreden besluit geen gebruik mag
worden gemaakt. Om een besluit te schorsen moeten ouders een verzoek om voorlopige voorziening
indienen bij de rechtbank in Den Bosch.
• Beroep
Als ouders het niet eens zijn met de beslissing van de gemeente op het bezwaarschrift dat is
ingediend, dan kunnen zij hiertegen binnen zes weken beroep instellen bij de rechtbank in Den Bosch.
Het verzoek om voorlopige voorziening en/of beroepschrift moeten zij sturen naar:
Rechtbank 's-Hertogenbosch, Sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.
• Bestuursorgaan te laat
Als er niet binnen de wettelijke termijn beslist is op het bezwaarschrift, kunnen ouders een brief sturen
waarin zij de gemeente in gebreke stellen.
In deze brief moet staan:
-de datum van het bezwaarschrift;
-het kenmerk;
-naam, adres, postcode een woonplaats van ouders;
-telefoonnummer van ouders.
Op grond van de Awb is de gemeente een dwangsom verschuldigd, als er niet binnen twee weken na
ingebrekestelling alsnog een beslissing op het bezwaarschrift is genomen. Bezwaarmakers ontvangen
dan een beslissing over de aan bezwaarmakers te betalen dwangsom.
Tegen het uitblijven van de beslissing op het bezwaarschrift binnen de wettelijke beslistermijn kan
tevens schriftelijk beroep worden ingediend bij de rechtbank ’s-Hertogenbosch, sector bestuursrecht,
postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Voor het indienen van een beroepsschrift zijn
griffierechten verschuldigd.
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Bijlage 7: Leerplichtwet 1969 (geldend op 14 mei 2010)
Wet van 30 mei 1968, houdende vaststelling Leerplichtwet 1969

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de Leerplichtwet (Stb. 1900, 111) dient te worden vervangen door een nieuwe
wettelijke regeling, die is aangepast aan het huidige onderwijsbestel en een kortere procedure bevat voor de bestrijding van het
onwettig schoolverzuim, en dat het wenselijk is de leerplichtige leeftijd met een jaar te verlengen en in de Arbeidswet 1919
daarmee verband houdende wijzigingen aan te brengen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en
verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

§ 1. Algemene bepalingen
Artikel 1. Begripsbepalingen
Deze wet verstaat onder:
a. "Onze minister": Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;
b. "school":
1. een openbare of een uit de openbare kas bekostigde bijzondere basisschool, speciale school voor basisonderwijs, school
voor speciaal onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs of dagschool voor VO, dan
wel een openbare of een uit de openbare kas bekostigde bijzondere instelling voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs;
2. een ingevolge artikel 56 van de Wet op het voortgezet onderwijs aangewezen bijzondere dagschool voor VO;
3. een andere dagschool die wat de inrichting van het onderwijs betreft, overeenkomt met de criteria, bedoeld in artikel 1a1, en
wat de bevoegdheden van de leraren betreft, overeenkomt met een of meer van de onder 1 bedoelde scholen;
4. een andere krachtens artikel 1a, onder a, voor de toepassing van deze wet als school aangewezen onderwijsinstelling;
c. "instelling":
1. een instelling voor educatie en beroepsonderwijs als bedoeld in de Wet educatie en beroepsonderwijs;
2. een andere krachtens artikel 1a, onder b, voor de toepassing van deze wet als instelling aangewezen cursus of instelling,
waar onderwijs of vorming wordt gegeven;
d. "hoofd":
1. hij die met de leiding van de school is belast;
2. hij die met de leiding van de instelling is belast;
e. "de ambtenaar": de ambtenaar, bedoeld in artikel 16;
f. "startkwalificatie": een diploma van een opleiding als bedoeld in artikel 7.2.2, eerste lid onder b tot en met e, van de Wet
educatie en beroepsonderwijs of een diploma hoger algemeen voortgezet onderwijs of voorbereidend wetenschappelijk
onderwijs als bedoeld in artikel 7 onderscheidenlijk 8 van de Wet op het voortgezet onderwijs;
g. persoonsgebonden nummer: persoonsgebonden nummer als bedoeld in artikel 24a, onderdeel c, van de Wet op het
onderwijstoezicht;
h. meldingsregister relatief verzuim: meldingsregister relatief verzuim als bedoeld in artikel 24h van de Wet op het
onderwijstoezicht.

Artikel 1a. Aanwijzing scholen en instellingen
1.Bij ministeriële regeling dan wel bij beschikking van Onze minister kunnen:
onderwijsinstellingen dan wel groepen daarvan worden aangewezen als school bedoeld in artikel 1, onderdeel b onder 4, en
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cursussen of instellingen waar onderwijs of vorming wordt gegeven dan wel groepen daarvan worden aangewezen als instelling
bedoeld in artikel 1, onderdeel c, onder 2.
Aan de aanwijzing kunnen voorwaarden worden verbonden.
2.Onze minister kan de aanwijzing intrekken als het hoofd of het personeel van de school of instelling in strijd handelt met artikel
5:20 van de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 1a1. Scholen als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, subonderdeel 3
1.Onverminderd titel I van de Wet op het primair onderwijs en titel I van de Wet op het voortgezet onderwijs, moet een school
als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, subonderdeel 3,
a. wat de inrichting van het basisonderwijs betreft, voldoen aan de criteria, bedoeld in de artikelen 8, eerste, tweede, derde,
vierde, zevende lid onderdeel a, achtste en negende lid, 9 en 10, eerste volzin, van de Wet op het primair onderwijs, en tevens
heeft de school een schoolplan dat ten minste een beschrijving bevat van het beleid inzake het onderwijs, bedoeld in artikel 8,
derde lid, van genoemde wet;
b. wat de inrichting van het voortgezet onderwijs betreft, voldoen aan de criteria, bedoeld in de artikelen 6a en 23a van de Wet
op het voortgezet onderwijs, en tevens heeft de school een schoolplan dat ten minste een beschrijving bevat van het beleid
inzake het onderwijs, bedoeld in artikel 17 van genoemde wet en besteedt het onderwijs binnen de eerste twee leerjaren van
het VO aantoonbaar aandacht aan de kerndoelen, bedoeld in artikel 11b van genoemde wet, en aansluitend aan de kerndoelen
als onderwijsprogramma voor de eerste twee leerjaren, stelt het onderwijs de leerlingen aantoonbaar in staat om hun
onderwijsloopbaan voort te zetten in het vervolgonderwijs op een niveau dat van de leerling verwacht mag worden.
2.Burgemeester en wethouders volgen bij hun oordeel of een onderwijsvoorziening een school is als bedoeld in artikel 1,
onderdeel b, subonderdeel 3, een door de inspectie van het onderwijs ter zake gegeven advies.
3.Als Onze Minister naar aanleiding van een melding als bedoeld in artikel 14 van de Wet op het onderwijstoezicht, aan
burgemeester en wethouders van de gemeente waarin de school is gevestigd adviseert dat de school niet langer voldoet aan
de criteria die gelden voor een school als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, subonderdeel 3, dan volgen burgemeester en
wethouders dit advies en oordeelt dat de school niet langer een school is als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, subonderdeel 3.
4.Als het advies, bedoeld in het derde lid daartoe aanleiding geeft, stellen burgemeester en wethouders de ouders van de
leerlingen van de onderwijsvoorziening binnen 7 dagen schriftelijk op de hoogte van het feit dat de onderwijsvoorziening niet
langer een school is als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, subonderdeel 3, of verzekert hij er zich van dat de
onderwijsvoorziening de ouders daarvan schriftelijk op de hoogte heeft gesteld.

Artikel 1b. Meerderjarige jongeren
Als een leerplichtige jongere of een jongere die kwalificatieplichtig is meerderjarig is rusten de verplichtingen en bevoegdheden
die in deze wet zijn toebedeeld aan de in artikel 2, eerste lid, bedoelde personen op de jongere zelf.

Artikel 1c [Vervallen per 25-03-2009]

Artikel 1d. Maatregelen
1.Als de kwaliteit van het niet uit 's Rijks kas bekostigde onderwijs ernstig of langdurig tekortschiet, kan Onze minister op
verzoek van het hoofd van een school of instelling of uit eigen beweging in overeenstemming met het hoofd maatregelen
treffen.
2.Tot de maatregelen, bedoeld in het eerste lid, behoort de mogelijkheid het hoofd van een school of instelling te laten bijstaan
door een extern deskundige. Ook kunnen onder voorwaarden extra financiële middelen aan de school of instelling ter
beschikking worden gesteld.

§ 2. Leerplicht

Artikel 2. Verantwoordelijke personen
1.Degene die het gezag over een jongere uitoefent, en degene die zich met de feitelijke verzorging van een jongere heeft
belast, zijn verplicht overeenkomstig de bepalingen van deze wet te zorgen, dat de jongere als leerling van een school staat
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ingeschreven en deze school na inschrijving geregeld bezoekt. Bij de inschrijving wordt een van overheidswege verstrekt
document of een bewijs van uitschrijving van een andere school overgelegd waarop de gegevens van de jongere betreffende
zijn geslachtsnaam, voorletters, geboortedatum, geslacht en burgerservicenummer of bij gebreke daarvan zo mogelijk zijn
onderwijsnummer zijn vermeld. Als de in de eerste volzin bedoelde personen bij de inschrijving aannemelijk hebben gemaakt
dat zij geen burgerservicenummer of onderwijsnummer van de jongere kunnen overleggen, leggen zij het burgerservicenummer
of onderwijsnummer van de jongere over aan de school zodra zij daarvan kennis hebben verkregen.
2.De in het eerste lid bedoelde verplichtingen gelden niet voor zover de daarin bedoelde personen kunnen aantonen dat zij
daarvoor niet verantwoordelijk kunnen worden geacht.
3.De jongere die de leeftijd van 12 jaren heeft bereikt, is verplicht overeenkomstig de bepalingen van deze wet de school
waaraan hij als leerling staat ingeschreven, geregeld te bezoeken, onverminderd het bepaalde in het eerste lid.
4.Tot het tijdstip, bedoeld in artikel XIa, eerste, tweede, onderscheidenlijk derde lid, van de wet van 6 december 2001 tot
wijziging van enkele onderwijswetten in verband met de invoering van persoonsgebonden nummers in het onderwijs (Stb. 681),
kan, in afwijking van de tweede volzin van het eerste lid, inschrijving van een jongere als leerling van een school plaatsvinden
zonder overlegging van het onderwijsnummer en, als de in het eerste lid bedoelde personen aannemelijk maken dat zij geen
burgerservicenummer van de jongere kunnen overleggen, eveneens zonder overlegging van het burgerservicenummer. Tot dat
tijdstip is de derde volzin van het eerste lid uitsluitend van toepassing met betrekking tot het burgerservicenummer.
5.Het eerste lid, tweede en derde volzin, en het vierde lid zijn ten aanzien van scholen als bedoeld in de Wet op het primair
onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs van toepassing met ingang van het tijdstip van
inwerkingtreding van artikel I, artikel II, onderscheidenlijk artikel III, van de wet van 6 december 2001 tot wijziging van enkele
onderwijswetten in verband met de invoering van persoonsgebonden nummers in het onderwijs (Stb. 681).

Artikel 3. Begin en einde van de verplichting tot inschrijving
1.De verplichting om te zorgen, dat een jongere als leerling van een school staat ingeschreven, begint op de eerste schooldag
van de maand volgende op die waarin de jongere de leeftijd van vijf jaar bereikt, en eindigt:
a. aan het einde van het schooljaar na afloop waarvan de jongere ten minste twaalf volledige schooljaren een of meer scholen
heeft bezocht;
b. aan het einde van het schooljaar waarin de jongere de leeftijd van zestien jaar heeft bereikt.
2.Een jongere die een basisschool in minder dan acht schooljaren heeft doorlopen, wordt voor de toepassing van het eerste lid
onder a geacht reeds acht schooljaren een school te hebben bezocht.

Artikel 3a. Vervangende leerplicht
1.Als het betreft een jongere die tenminste de leeftijd van 14 jaar heeft bereikt en waarvan naar hun oordeel is komen vast te
staan, dat hij niet geschikt is volledig dagonderwijs aan een school te volgen, kunnen burgemeester en wethouders van de
gemeente waar de jongere als ingezetene in de basisadministratie persoonsgegevens is ingeschreven, op verzoek van de in
artikel 2, eerste lid, bedoelde personen, in overeenstemming met het bevoegd gezag van de school, toestaan dat gedurende
een bepaald schooljaar, voor zover nodig, in afwijking van het bepaalde in de artikelen 11a, tweede lid, 11c, 11d en 11e van de
Wet op het voortgezet onderwijs de jongere aan de school een programma volgt, dat naast algemeen vormend onderwijs en op
het beroep gericht onderwijs tevens praktijktijd bevat, bestaande uit arbeid van lichte aard, te verrichten naast en in samenhang
met het onderwijs.
2.Het verzoek, bedoeld in het eerste lid, gaat vergezeld van een plan van aanpak dat voorziet in een begeleidingsprogramma
ten behoeve van de jongere dat is opgesteld door de school en dat tenminste bevat een beschrijving van de onderwijsdoelen en
van de praktijktijd.
3.Alvorens burgemeester en wethouders besluiten op het verzoek, bedoeld in het eerste lid, horen burgemeester en
wethouders in elk geval:
a. degene die het verzoek heeft ingediend en de jongere zelf, en
b. het hoofd van de school waar de jongere staat ingeschreven.
4.Burgemeester en wethouders besluiten binnen 4 weken na ontvangst van het verzoek, bedoeld in het eerste lid, en zenden
binnen 2 weken na het nemen van het besluit daarvan afschrift aan de in artikel 2, eerste lid, bedoelde personen.
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5.Als de jongere nog steeds niet geschikt is volledig dagonderwijs als bedoeld in het eerste lid aan een school te volgen,
kunnen de in artikel 2, eerste lid, bedoelde personen burgemeester en wethouders ten minste acht weken voor het verstrijken
van de periode waarvoor toestemming is verleend, verzoeken de toestemming voor het daaropvolgend schooljaar te verlengen.
Het verzoek gaat vergezeld van een verklaring van het hoofd van de school waar de jongere staat ingeschreven, waarin een
overzicht is gegeven van de wijze waarop uitvoering is gegeven aan het programma en waaruit blijkt dat een terugkeer van de
jongere naar het onderwijs, bedoeld in de artikelen 11a tot en met 11d van de Wet op het voortgezet onderwijs, te ontraden is,
alsmede dat voortzetting van het programma bijdraagt aan de ontwikkeling van de jongere. Het tweede en derde lid zijn van
toepassing.

Artikel 3b. Vervangende leerplicht laatste schooljaar
1.Op verzoek van de in artikel 2, eerste lid, bedoelde personen kunnen burgemeester en wethouders van de gemeente waar de
jongere als ingezetene in de basisadministratie persoonsgegevens is ingeschreven, toestaan dat de inschrijving van de jongere
aan een school voor het laatste schooljaar, bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder a of b, wordt vervangen door de inschrijving als
leerling van een instelling als bedoeld in paragraaf 2a.
2.Het verzoek, bedoeld in het eerste lid, gaat vergezeld van plan van aanpak dat voorziet in een begeleidingsprogramma ten
behoeve van de jongere dat is opgesteld door de instelling waar de jongere ingeschreven wenst te worden. Het
begeleidingsprogramma bevat ten minste een beschrijving van de onderwijs- en vormingsdoelen, waaronder algemeen
vormend onderwijs en op het beroep gericht onderwijs, alsmede de wijze waarop arbeid van lichte aard zal worden verricht,
naast het volgen van onderwijs aan een instelling als bedoeld in paragraaf 2a doch niet in samenhang met het onderwijs. Als
het betreft een jongere, die ten tijde van de indiening van het verzoek een programma als bedoeld in artikel 3a, eerste lid, volgt,
gaat het verzoek tevens vergezeld van een verklaring van het hoofd van de school waar de jongere staat ingeschreven, waarin
een overzicht is gegeven van de wijze waarop uitvoering is gegeven aan het programma en waaruit blijkt dat een terugkeer van
de jongere naar het onderwijs, bedoeld in de artikelen 11a tot en met 11d van de Wet op het voortgezet onderwijs, dan wel een
voortgezette toepassing van artikel 3a, eerste lid, te ontraden is.
3.Alvorens burgemeester en wethouder besluiten op het verzoek, bedoeld in het eerste lid, horen burgemeester en wethouder
in elk geval:
a. degene die het verzoek heeft ingediend en de jongere zelf;
b. het hoofd van de school waar de jongere het laatst stond ingeschreven en het hoofd van de instelling waar de jongere
ingeschreven wenst te worden, en
c. de instellingen van maatschappelijke zorg die reeds bij de begeleiding van de jongere betrokken zijn.
4.Burgemeester en wethouders besluiten binnen 4 weken na ontvangst van het verzoek, bedoeld in het eerste lid, en zenden
binnen 2 weken na het nemen van het besluit daarvan afschrift aan de in artikel 2, eerste lid, bedoelde personen.

Artikel 4. Begin en einde van de verplichting tot geregeld schoolbezoek
1.De verplichting om te zorgen, dat een jongere de school waar hij als leerling staat ingeschreven, geregeld bezoekt, begint op
de dag waarop hij na inschrijving op die school kan plaats nemen, en eindigt tegelijk met de verplichting om te zorgen, dat hij
als leerling van een school staat ingeschreven.
2.Het schoolbezoek vindt geregeld plaats, zolang geen les of praktijktijd wordt verzuimd.

§ 2a. Kwalificatieplicht

Artikel 4a. Inschrijving
1.De in artikel 2, eerste lid, bedoelde personen zijn verplicht te zorgen dat de jongere overeenkomstig de bepalingen van deze
paragraaf staat ingeschreven als leerling of deelnemer bij een school of instelling die volledig dagonderwijs dan wel een bij de
wet geregelde combinatie van leren en werken verzorgt en dat hij deze school of instelling na inschrijving geregeld bezoekt, als:
a. ten aanzien van de jongere de leerplicht, bedoeld in paragraaf 2 van deze wet is geëindigd, en
b. de jongere geen startkwalificatie heeft behaald.
2.De verplichting, bedoeld in het eerste lid, geldt niet ten aanzien van jongeren die in het bezit zijn van een getuigschrift of een
schooldiploma praktijkonderwijs als bedoeld in artikel 29a van de Wet op het voortgezet onderwijs en jongeren die een school
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voor speciaal onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs hebben bezocht als bedoeld in artikel 2, tweede lid, onder j en n, van
de Wet op de expertisecentra.
3.Artikel 2, tweede lid, is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van de verplichtingen, bedoeld in het eerste lid.
4.Als de inschrijving, bedoeld in het eerste lid, plaats vindt aan een andere school of instelling dan daarvoor door de jongere
werd bezocht, wordt bij de inschrijving een van overheidswege verstrekt document of een bewijs van uitschrijving van een
andere school of instelling overgelegd waarop de gegevens van de jongere betreffende zijn geslachtsnaam, voorletters,
geboortedatum, geslacht en burgerservicenummer of bij gebreke daarvan zo mogelijk zijn onderwijsnummer zijn vermeld. Als
de in artikel 2, eerste lid, bedoelde personen bij de inschrijving aannemelijk hebben gemaakt dat zij geen burgerservicenummer
of onderwijsnummer van de jongere kunnen overleggen, leggen zij het burgerservicenummer of onderwijsnummer van de
jongere over aan de school zodra zij daarvan kennis hebben verkregen.
5.Tot het tijdstip, bedoeld in artikel XIa, vijfde lid, van de wet van 6 december 2001, Stb. 681, tot wijziging van enkele
onderwijswetten in verband met de invoering van persoonsgebonden nummers in het onderwijs, kan, in afwijking van de eerste
volzin van het vierde lid, inschrijving van een jongere als deelnemer aan een instelling plaatsvinden zonder overlegging van het
onderwijsnummer en, als de in artikel 2, eerste lid, bedoelde personen aannemelijk maken dat zij geen burgerservicenummer
van de jongere kunnen overleggen, eveneens zonder overlegging van het burgerservicenummer. Tot dat tijdstip is de tweede
volzin van het vierde lid uitsluitend van toepassing met betrekking tot het burgerservicenummer.
6.Het vierde en vijfde lid zijn van toepassing met ingang van het tijdstip van inwerkingtreding van artikel IV van de wet van 6
december 2001, Stb. 681, tot wijziging van enkele onderwijswetten in verband met de invoering van persoonsgebonden
nummers in het onderwijs.

Artikel 4b. Begin en einde verplichting tot inschrijving
De verplichting, bedoeld in artikel 4a, eerste lid, vangt aan direct na het einde van de leerplicht, bedoeld in paragraaf 2 van deze
wet, en eindigt zodra de jongere de leeftijd van 18 jaar bereikt of een startkwalificatie heeft behaald.

Artikel 4c. De invulling van de verplichting tot geregeld schoolbezoek
1.De jongere die als leerling of deelnemer van een school of instelling staat ingeschreven op grond van artikel 4a, eerste lid, is
verplicht het volledige onderwijsprogramma respectievelijk het volledige programma van de combinatie leren en werken te
volgen dat door die school of instelling wordt aangeboden.
2.De jongere voldoet aan de verplichting, bedoeld in artikel 4a, eerste lid, om de school of instelling na inschrijving geregeld te
bezoeken, zolang hij geen les of praktijktijd verzuimt anders dan op een van de gronden, bedoeld in artikel 11.

§ 3. Vrijstellingen

Artikel 5. Gronden voor vrijstelling van inschrijving
De in artikel 2, eerste lid, bedoelde personen zijn vrijgesteld van de verplichting om te zorgen, dat een jongere als leerling van
een school onderscheidenlijk een instelling staat ingeschreven, zolang
a. de jongere op lichamelijke of psychische gronden niet geschikt is om tot een school onderscheidenlijk een instelling te
worden toegelaten;
b. zij tegen de richting van het onderwijs op alle binnen redelijke afstand van de woning - of, als zij geen vaste verblijfplaats
hebben, op alle binnen Nederland - gelegen scholen onderscheidenlijk instellingen waarop de jongere geplaatst zou kunnen
worden, overwegende bedenkingen hebben;
c. de jongere als leerling van een inrichting van onderwijs buiten Nederland staat ingeschreven en deze inrichting geregeld
bezoekt.

Artikel 5a. Trekkend bestaan
De in artikel 2, eerste lid, bedoelde personen zijn vrijgesteld van de verplichting om te zorgen, dat een jongere als leerling van
een school staat ingeschreven, zolang zij een bij algemene maatregel van bestuur te omschrijven trekkend bestaan leiden
waarbij de jongere hen vergezelt. De algemene maatregel van bestuur kan bijzondere regelen bevatten betreffende de
vrijstelling in verband met:
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a. de leeftijd van de jongere waarop de verplichting ingaat om te zorgen dat een jongere als leerling van een school staat
ingeschreven;
b. de omstandigheden waarin de personen bedoeld in de eerste volzin, verkeren die van invloed zijn op de bereikbaarheid van
een passende school voor de jongere.

Artikel 6. Kennisgeving
1.De in artikel 2, eerste lid, bedoelde personen kunnen zich slechts beroepen op vrijstelling, als zij aan burgemeester en
wethouders van de gemeente waar de jongere als ingezetene in de basisadministratie persoonsgegevens is ingeschreven,
hebben kennis gegeven, voor welke jongere en op welke grond zij daarop aanspraak menen te mogen maken.
2.Deze kennisgeving moet worden ingediend:
a. ten minste een maand voordat de jongere leerplichtig wordt, als zij betrekking heeft op de aanvang van de leerplicht, en
b. zolang nadien aanspraak op vrijstelling wordt gemaakt, elk jaar opnieuw voor 1 juli.
3.Het tweede lid onder b is niet van toepassing, als uit de in artikel 7 bedoelde verklaring blijkt, dat de jongere nooit geschikt zal
zijn een school onderscheidenlijk een instelling te bezoeken.

Artikel 7. Lichamelijke of psychische ongeschiktheid
Een beroep op vrijstelling op grond van artikel 5 onder a kan slechts worden gedaan, als bij de kennisgeving een verklaring van
een door burgemeester en wethouders van de gemeente, waar de jongere als ingezetene in de basisadministratie
persoonsgegevens is ingeschreven, aangewezen arts - niet zijnde de behandelende arts - of van een door hen aangewezen
academisch gevormde of daarmede bij ministeriële regeling gelijkgestelde pedagoog of psycholoog is overgelegd, waaruit blijkt,
dat deze de jongere niet geschikt achten om tot een school onderscheidenlijk een instelling te worden toegelaten. Deze
verklaring mag niet ouder zijn dan drie maanden.

Artikel 8. Bedenkingen tegen richting van school
1.Een beroep op vrijstelling op grond van artikel 5 onder b kan slechts worden gedaan, als de kennisgeving de verklaring bevat,
dat tegen de richting van het onderwijs op alle binnen redelijke afstand van de woning - of, bij het ontbreken van een vaste
verblijfplaats, op alle binnen Nederland - gelegen scholen onderscheidenlijk instellingen waarop de jongere geplaatst zou
kunnen worden, overwegende bedenkingen bestaan.
2.Deze verklaring is niet geldig, als de jongere in het jaar, voorafgaande aan de dagtekening van de kennisgeving, geplaatst is
geweest op een school onderscheidenlijk een instelling van de richting waartegen bedenkingen worden geuit.

Artikel 9. Bezoeken van school in buitenland
Een beroep op vrijstelling op grond van artikel 5 onder c kan slechts worden gedaan, als bij de kennisgeving een verklaring is
overgelegd van het hoofd van de inrichting van onderwijs waaruit blijkt, dat de jongere als leerling van deze inrichting staat
ingeschreven en haar geregeld bezoekt.

Artikel 10. Uitschrijving
Op verzoek van de in artikel 2, eerste lid, bedoelde personen wordt een jongere binnen de in artikel 3, eerste lid, en artikel 4b
omschreven tijdvakken door het hoofd slechts van de lijst der leerlingen of deelnemers afgevoerd
a. wegens inschrijving van de jongere op een andere school of instelling;
b. wegens vrijstelling op een der gronden, genoemd in artikel 5, nadat aan het hoofd gebleken is, dat aan de artikelen 6 tot en
met 9 is voldaan;
c. wegens de vrijstelling, bedoeld in artikel 5a of artikel 15.

Artikel 11. Gronden voor vrijstelling van geregeld schoolbezoek
De in artikel 2, eerste lid, bedoelde personen zijn vrijgesteld van de verplichting te zorgen dat de jongere de school waarop hij
staat ingeschreven, geregeld bezoekt, en de leerplichtige jongere die de leeftijd van 12 jaren heeft bereikt alsmede de jongere
die kwalificatieplichtig is, zijn vrijgesteld van de verplichting de school of de instelling geregeld te bezoeken, als
a. de school onderscheidenlijk de instelling is gesloten of het onderwijs is geschorst;
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b. bij of op grond van algemeen verbindende voorschriften het bezoeken van de school onderscheidenlijk de instelling is
verboden;
c. de jongere bij wijze van tuchtmaatregel tijdelijk de toegang tot de school onderscheidenlijk de instelling is ontzegd;
d. de jongere wegens ziekte verhinderd is de school onderscheidenlijk de instelling te bezoeken;
e. de jongere wegens vervulling van plichten voortvloeiend uit godsdienst of levensovertuiging verhinderd is de school
onderscheidenlijk de instelling te bezoeken;
f. de jongere vanwege de specifieke aard van het beroep van één van de in artikel 2, eerste lid, bedoelde personen slechts
buiten de schoolvakanties met hen op vakantie kan gaan;
g. de jongere door andere gewichtige omstandigheden verhinderd is de school onderscheidenlijk de instelling te bezoeken.

Artikel 11a. Leeftijd leerling
1.De in artikel 2, eerste lid, bedoelde personen zijn met betrekking tot de jongere die nog niet de leeftijd van zes jaar heeft
bereikt, voor ten hoogste 5 uren per week vrijgesteld van de verplichting om te zorgen dat deze de school waarop hij staat
ingeschreven, geregeld bezoekt. Van een beroep op deze vrijstelling wordt mededeling gedaan aan het hoofd.
2.Naast de vrijstelling bedoeld in het eerste lid, kan het hoofd op verzoek van de in artikel 2, eerste lid, bedoelde personen ten
behoeve van de jongere bedoeld in het eerste lid, tot ten hoogste 5 uren per week vrijstelling verlenen van de verplichting om te
zorgen dat deze de school waarop hij staat ingeschreven, geregeld bezoekt.

Artikel 12. Ziekte van leerling
Een beroep op vrijstelling wegens ziekte van de jongere kan slechts worden gedaan, als daarvan binnen twee dagen na het
ontstaan van de verhindering aan het hoofd kennis is gegeven, zo mogelijk met opgave van de aard van de ziekte.

Artikel 13. Plichten voortvloeiend uit godsdienst of levensovertuiging
Een beroep op vrijstelling wegens vervulling van plichten voortvloeiend uit godsdienst of levensovertuiging kan slechts worden
gedaan als daarvan uiterlijk twee dagen vóór de verhindering aan het hoofd kennis is gegeven.

Artikel 13a. Vakantie
1.Een beroep op vrijstelling wegens vakantie van de jongere, bedoeld in artikel 11, onder f, kan slechts worden gedaan als het
hoofd op verzoek van de in artikel 2, eerste lid, bedoelde personen verlof heeft verleend dat de jongere voor de duur van het
verlof de school onderscheidenlijk de instelling niet bezoekt.
2.Verlof als bedoeld in het eerste lid kan door het hoofd slechts eenmaal voor ten hoogste tien dagen per schooljaar worden
verleend en kan geen betrekking hebben op de eerste twee lesweken van het schooljaar. Het verlof, bedoeld in de eerste
volzin, kan aan de jongere die kwalificatieplichtig is slechts worden verleend tot een evenredig deel van het aantal dagen dat hij
op grond van artikel 4c verplicht is onderwijs te volgen.

Artikel 13b. Kennisgeving bij beroep op vrijstelling
Een beroep op vrijstelling wegens ziekte van de jongere, wegens vervulling van plichten voortvloeiend uit godsdienst of
levensovertuiging wordt gedaan door middel van kennisgeving aan het hoofd door de in artikel 2, eerste lid, bedoelde personen,
tenzij de leerplichtige jongere of de jongere die kwalificatieplichtig is niet meer woonachtig is bij deze personen, in welk geval de
kennisgeving wordt gedaan door de jongere zelf.

Artikel 14. Andere gewichtige omstandigheden
1.Een beroep op vrijstelling wegens andere gewichtige omstandigheden bedoeld in artikel 11 onder g kan slechts worden
gedaan, als het hoofd op verzoek van de in artikel 2, eerste lid, bedoelde personen verlof heeft verleend, dat de jongere de
school onderscheidenlijk de instelling tijdelijk niet bezoekt.
2.Als geen verlof is gevraagd, kan het hoofd alsnog verlof verlenen, als hem binnen twee dagen na het ontstaan van de
verhindering de redenen daarvan worden medegedeeld.
3.Het hoofd kan ten aanzien van dezelfde jongere wegens de in het eerste lid bedoelde omstandigheden voor ten hoogste tien
dagen per schooljaar verlof als bedoeld in dat lid verlenen. Als het verlof ten aanzien van dezelfde jongere wordt gevraagd voor
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meer dan tien dagen per schooljaar, besluit de ambtenaar van de woongemeente van de jongere, het hoofd gehoord. Het
verlof, bedoeld in de eerste volzin, kan aan de jongere die kwalificatieplichtig is slechts worden verleend tot een evenredig deel
van het aantal dagen dat hij op grond van artikel 4c verplicht is onderwijs te volgen.

Artikel 15. Vrijstelling wegens het volgen van ander onderwijs
In andere gevallen dan genoemd in artikel 5 kunnen burgemeester en wethouders op grond van bijzondere omstandigheden
vrijstelling verlenen van de in artikel 4a opgelegde verplichtingen, als wordt aangetoond, dat de jongere op andere wijze
voldoende onderwijs geniet.

§ 4. Toezicht op de naleving van de wet

Artikel 16. Leerplichtambtenaren
1.Het toezicht op de naleving van deze wet is opgedragen aan burgemeester en wethouders. Zij wijzen daartoe een of meer
ambtenaren aan.
2.Alvorens hun ambt te aanvaarden, leggen deze ambtenaren in handen van de burgemeester de eed of de belofte af, waarvan
het formulier bij ministeriële regeling wordt vastgesteld.
3.Deze ambtenaren zijn bevoegd hun taak uit te oefenen ten aanzien van leerlingen die in Nederland woon- of verblijfplaats
hebben.
4.Burgemeester en wethouders stellen een instructie vast voor deze ambtenaren, die ten minste bevat:
a. de wijze waarop de ambtenaren aan de in de artikelen 14, derde lid, 22 en 23 bedoelde taken uitvoering geven;
b. de wijze waarop de gevallen van schoolverzuim die ter kennis van de gemeente worden gebracht, worden behandeld;
c. de wijze waarop de ambtenaren bij de uitvoering van hun taken overleg plegen en samenwerken met hun ambtgenoten van
de omliggende gemeenten;
d. de aanwijzing van de diensten en instellingen waarmee de ambtenaren bij de uitvoering van hun taken moeten
samenwerken.
5.De ambtenaren, bedoeld in het eerste lid, tweede volzin, zijn belast met de opsporing van de bij deze wet strafbaar gestelde
feiten, onverminderd artikel 141 van het Wetboek van Strafvordering.

Artikel 17. Gemeenschappelijke regeling betreffende toezicht
Gemeenschappelijke regelingen betreffende het toezicht op de naleving van deze wet, alsmede wijziging of intrekking daarvan,
worden mede ter kennis gebracht van Onze minister en van de hoofden in de gemeenten die bij de regeling zijn aangesloten.

Artikel 18. Kennisgeving in- en uitschrijvingen
1.De hoofden geven aan burgemeester en wethouders binnen zeven dagen kennis van de in- en uitschrijving van leerlingen ten
aanzien van wie deze wet van toepassing is. Een beslissing tot verwijdering van een leerling wordt terstond gemeld.
2.Als de jongere geen volledig onderwijsprogramma volgt, geeft het hoofd van een instelling aan burgemeester en wethouders
bericht van het programma van de combinatie leren en werken, bedoeld in artikel 4c, eerste lid, dat door de jongere wordt
gevolgd.
3.De hoofden geven aan burgemeester en wethouders en aan de ambtenaar alle inlichtingen die deze in verband met de
uitvoering van deze wet verlangen.
4.In de kennisgeving, bedoeld in het eerste lid, en in de mededeling, bedoeld in het tweede lid, vermeldt het hoofd zo mogelijk
mede het burgerservicenummer of onderwijsnummer van de jongere.

Artikel 18a. Overgangsbepaling kennisgeving in- en uitschrijvingen primair onderwijs en (voortgezet) speciaal
onderwijs [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]
Tot een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip wordt in artikel 18, vijfde lid, voor «school als bedoeld in artikel 1, onderdeel b,
subonderdeel 1,» gelezen: dagschool voor VO.

Artikel 19. Controle absoluut schoolverzuim door burgemeester en wethouders
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Burgemeester en wethouders controleren, of de jongeren die als ingezetene in de basisadministratie persoonsgegevens zijn
ingeschreven en nog leerplichtig of kwalificatieplichtig zijn, overeenkomstig de bepalingen van deze wet als leerling of
deelnemer staan ingeschreven.

Artikel 20 [Vervallen per 01-10-1994]

Artikel 21. Kennisgeving relatief verzuim niet-bekostigd onderwijs
1. Als een ingeschreven leerling van een school ten aanzien van wie deze wet van toepassing is, niet zijnde een dagschool voor
VO als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, subonderdeel 1, zonder geldige reden les- of praktijktijd heeft verzuimd en dit verzuim
gedurende een periode van vier opeenvolgende lesweken in totaal zestien uren les- of praktijktijd bedraagt, geeft het hoofd van
de school hiervan onverwijld kennis aan burgemeester en wethouders van de gemeente waar de leerling woon- of verblijfplaats
heeft.
2. Als een ingeschreven leerling van een instelling ten aanzien van wie deze wet van toepassing is, niet zijnde een instelling als
bedoeld in artikel 1, onderdeel c, subonderdeel 1, zonder geldige reden gedurende een periode van vier opeenvolgende
lesweken in totaal zestien uren van de lestijd heeft verzuimd, geeft het hoofd van de instelling hiervan onverwijld kennis aan
burgemeester en wethouders van de gemeente waar de leerling woon- of verblijfplaats heeft.
3. In de kennisgeving, bedoeld in het eerste en tweede lid, vermeldt het hoofd zo mogelijk mede het burgerservicenummer of
onderwijsnummer van de jongere.

Artikel 21a. Kennisgeving relatief verzuim bekostigd onderwijs
1. Als een ingeschreven leerling van een dagschool voor VO als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, subonderdeel 1, zonder
geldige reden les- of praktijktijd heeft verzuimd en dit verzuim gedurende een periode van vier opeenvolgende lesweken in
totaal zestien uren les- of praktijktijd bedraagt, geeft het hoofd van de school hiervan onverwijld kennis aan Onze minister, zo
mogelijk onder opgave van de reden die naar zijn oordeel ten grondslag ligt aan het verzuim.
2. Als een ingeschreven leerling van een instelling als bedoeld in artikel 1, onderdeel c, subonderdeel 1, zonder geldige reden
gedurende een periode van vier opeenvolgende lesweken in totaal zestien uren van de lestijd heeft verzuimd, geeft het hoofd
van de instelling hiervan onverwijld kennis aan Onze minister, zo mogelijk onder opgave van de reden die naar zijn oordeel ten
grondslag ligt aan het verzuim.
3. Onze minister neemt de op grond van dit artikel door het hoofd verstrekte gegevens van de betrokken leerling op in het
meldingsregister relatief verzuim.
4. Onze minister bericht burgemeester en wethouders van de gemeente waar de betrokken leerling woon- of verblijfplaats heeft
onverwijld na de kennisgeving, bedoeld in het eerste en tweede lid, dat een zodanige kennisgeving heeft plaatsgevonden.
5. Onze minister verstrekt uit het meldingsregister relatief verzuim aan het betrokken hoofd van de school en aan burgemeester
en wethouders van de gemeente waar de betrokken leerling woon- of verblijfplaats heeft de ter zake van die leerling
geregistreerde gegevens.
6. Burgemeester en wethouders van de gemeente waar de betrokken leerling woon- of verblijfplaats heeft melden aan Onze
minister telkens de status van de behandeling van het ter zake van die leerling gemelde verzuim.
7. Onze minister neemt de op grond van dit artikel door burgemeester en wethouders verstrekte gegevens op in het
meldingsregister relatief verzuim.
8. Het betrokken hoofd van de school en burgemeester en wethouders van de gemeente waar de betrokken leerling woon- of
verblijfplaats heeft, zijn bevoegd het meldingsregister relatief verzuim te raadplegen voor zover het betreft de ter zake van die
leerling geregistreerde gegevens.
9. Het hoofd kan de gegevens, bedoeld in het derde lid, verstrekken aan burgemeester en wethouders van de gemeente waar
de betrokken leerling woon- of verblijfplaats heeft.
10. Bij de verwerking van gegevens, bedoeld in dit artikel, wordt het persoonsgebonden nummer van de betrokken leerling
gebruikt.
11. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld over de wijze van de verstrekking van gegevens
op grond van het eerste, tweede en zesde lid en wordt een nadere specificatie gegeven van de gegevens die op grond van het
eerste, tweede en zesde lid worden verstrekt.
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12. De gegevens die worden verstrekt op grond van het eerste en tweede lid kunnen persoonsgegevens als bedoeld in artikel
16 van de Wet bescherming persoonsgegevens omvatten, met uitzondering van gegevens over ras, politieke gezindheid,
seksueel leven of het lidmaatschap van een vakvereniging, voor zover deze persoonsgegevens noodzakelijk zijn met het oog
op de informatieverstrekking over de achtergronden van het relatief verzuim.

Artikel 21b. Overgangsbepaling kennisgeving relatief verzuim primair onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs
Tot een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip wordt in artikel 21, eerste lid, voor «niet zijnde een school» gelezen «niet zijnde
een dagschool voor VO» en wordt in artikel 21a, eerste lid, voor «een ingeschreven leerling van een school» gelezen: een
ingeschreven leerling van een dagschool voor VO.

Artikel 22. Onderzoek door leerplichtambtenaar
1. Als blijkt, dat een leerplichtige of kwalificatieplichtige jongere niet als leerling of deelnemer staat ingeschreven, zonder dat
een grond voor vrijstelling aanwezig is, of als een kennisgeving is ontvangen, als bedoeld in artikel 21, of bericht van een
kennisgeving is ontvangen als bedoeld in artikel 21a, vierde lid, stelt de ambtenaar vanwege burgemeester en wethouders een
onderzoek in. Hij hoort de in artikel 2, eerste lid, bedoelde personen en tracht hen ertoe te bewegen hun verplichtingen na te
komen.
2. Blijkt aan de ambtenaar dat de in artikel 2, eerste lid, bedoelde personen weigeren de jongere als leerling van een school
onderscheidenlijk als deelnemer bij een instelling te laten inschrijven, zonder dat zij op grond van artikel 5, 5a of 15 van deze
verplichting zijn vrijgesteld, of dat zij niet zorgen, dat de leerplichtige jongere de school of de jongere die kwalificatieplichtig is de
school of instelling geregeld bezoekt, zonder dat zij op grond van artikel 11 van deze verplichting zijn vrijgesteld, dan zendt hij
PV van zijn bevindingen aan de officier van justitie.
3. Blijkt aan de ambtenaar, dat de leerplichtige jongere die de leeftijd van 12 jaren heeft bereikt of de jongere die
kwalificatieplichtig is het onderwijs aan de school of aan de instelling niet geregeld volgt zonder dat de jongere op grond van
artikel 11 van deze verplichting is vrijgesteld, dan hoort hij de jongere en tracht hem ertoe te bewegen zijn verplichtingen na te
komen. Als blijkt dat de leerplichtige jongere die de leeftijd van 12 jaren heeft bereikt, of de jongere die kwalificatieplichtig is,
weigert deze verplichtingen na te komen, zendt de ambtenaar PV van zijn bevindingen aan de officier van justitie.
4. Als een onderwijsvoorziening niet langer een school is als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, subonderdeel 3, onderzoekt de
ambtenaar binnen vier weken nadat de ouders hiervan op de hoogte zijn gesteld, of de in artikel 2, eerste lid, bedoelde
personen de jongere bij een school hebben ingeschreven dan wel of een grond voor vrijstelling aanwezig is. Als geen sprake is
van een inschrijving bij een school dan wel een vrijstelling als bedoeld in artikel 5, 5a of 15, wijst hij onverwijld de in artikel 2,
eerste lid, bedoelde personen op de verplichting, bedoeld in dat artikel. Als de jongere niet binnen vier weken nadat de
ambtenaar de in de vorige volzin bedoelde personen op hun verplichting heeft gewezen op een school staat ingeschreven en
geen sprake is van een vrijstelling als bedoeld in artikel 5, 5a of 15, zendt de ambtenaar PV van zijn bevindingen aan de officier
van justitie.
5. Als de in artikel 2, eerste lid, bedoelde personen reeds eerder zijn veroordeeld wegens het niet nakomen van de
verplichtingen, opgelegd in artikel 2, eerste lid, of artikel 4a, zendt de ambtenaar een afschrift van het PV aan de raad voor de
kinderbescherming.

Artikel 23. Overtreding arbeidsverbod
Als aan het hoofd of aan de ambtenaar blijkt, dat een jongere in strijd met de terzake geldende voorschriften arbeid verricht,
geven zij hiervan terstond kennis aan een daartoe door Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangewezen
onder hem ressorterende ambtenaar.

Artikel 24. Bevoegdheden politie
Ambtenaren, aangesteld voor de uitvoering van de politietaak, zijn bevoegd een jongere die zij onder schooltijd op een voor het
publiek toegankelijke plaats aantreffen, te brengen naar het hoofd van de school waarop de jongere als leerling staat
ingeschreven. Afdeling 5.3 van de Algemene wet bestuursrecht is niet van toepassing.
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Artikel 25. Jaarverslag gemeente en verstrekking statistische gegevens
1.Burgemeester en wethouders brengen jaarlijks vóór 1 oktober verslag uit aan de raad over het in het laatst afgesloten schoolof cursusjaar in de gemeente gevoerde beleid inzake de handhaving van de leerplicht en de kwalificatieplicht en de resultaten
daarvan.
2.Burgemeester en wethouders doen jaarlijks een opgave aan Onze minister van de omvang en behandeling van het aan hen
gemelde schoolverzuim in hun gemeente.
3.Het hoofd doet jaarlijks een opgave aan Onze minister van de omvang van het schoolverzuim aan zijn school of instelling.

§ 5. Strafbepalingen

Artikel 26. Strafbedreiging verantwoordelijke personen
1.De in artikel 2, eerste lid, bedoelde personen die de in artikel 2, eerste lid, of artikel 4a opgelegde verplichtingen niet
nakomen, worden gestraft met hechtenis van ten hoogste een maand of geldboete van de tweede categorie.
2.De leerplichtige jongere die de leeftijd van 12 jaren heeft bereikt of de jongere die kwalificatieplichtig is, die de verplichting tot
geregeld volgen van het onderwijs niet nakomt, wordt gestraft met een hoofdstraf als genoemd in artikel 77h, eerste lid,
onderdeel b, van het Wetboek van Strafrecht, met dien verstande dat de geldboete een geldboete van de tweede categorie is.

Artikel 27. Strafbedreiging hoofd
Met hechtenis van ten hoogste een maand of geldboete van de tweede categorie wordt gestraft het hoofd dat:
a. in strijd handelt met artikel 13a, tweede lid, of artikel 14, derde lid, eerste volzin,
b. niet voldoet aan een der verplichtingen, opgelegd in de artikelen 18 en 21, of
c. bij de uitvoering van deze wet onjuiste of onvolledige inlichtingen verstrekt.

Artikel 28. Overtreding
De bij deze wet strafbaar gestelde feiten worden beschouwd als overtredingen.

§ 6. Slot- en overgangsbepalingen

Artikel 29. Nadere voorschriften
1.Bij ministeriële regeling worden nadere voorschriften gegeven voor de uitvoering van deze wet en worden de modellen
vastgesteld van de kennisgevingen en mededelingen, bedoeld in de artikelen 6, 18, 21 en 25, tweede en derde lid. Bij deze
regeling kan tevens worden bepaald dat de in artikel 25, tweede of derde lid, bedoelde opgave niet wordt gedaan aan Onze
minister maar aan het Centraal Bureau voor de Statistiek.
2.De formulieren van de kennisgevingen en mededelingen, bedoeld in de artikelen 6, 18 en 21 zijn voor de belanghebbenden
kosteloos ter gemeentesecretarie verkrijgbaar. De formulieren voor de opgaven van gegevens ten behoeve van statistisch
onderzoek als bedoeld in artikel 25, tweede en derde lid, worden door het Rijk verstrekt.

Artikel 30. Citeertitel
Deze wet kan worden aangehaald als "Leerplichtwet 1969". Zij treedt in werking op 1 januari 1969.

Artikel 31 [Vervallen per 01-08-1994]
Artikel 32 [Vervallen per 01-08-1994]
Artikel 32a [Vervallen per 01-08-1994]
Artikel 32b [Vervallen per 01-08-1994]
Artikel 32c [Vervallen per 01-08-1994]
Artikel 33 [Vervallen per 01-08-1994]
Artikel 34 [Vervallen per 01-08-1994]
Artikel 35 [Vervallen per 01-08-1971]
Artikel 36 [Vervallen per 01-08-1971]
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Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle ministeriële departementen, autoriteiten,
colleges en ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven ten Paleize Soestdijk, 30 mei 1968
JULIANA.
De staatssecretaris van onderwijs en wetenschappen,
GROSHEIDE.
De minister van sociale zaken en volksgezondheid,
B. ROOLVINK.
De minister van landbouw en visserij,
P. J. LARDINOIS.
Uitgegeven de twintigste juni 1968.
De Minister van Justitie,
C. H. F. POLAK.
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