
 

Leerplichtwet 
 
Volledige leerplicht 
Vanaf de 1e schooldag van de maand na de 5e verjaardag tot 
aan het einde van het schooljaar waarin de leerling 16 jaar 
wordt. 
 
Kwalificatieplicht 
De kwalificatieplicht geldt, volgend op de volledige leerplicht,  
voor jongeren die: 
a. nog geen achttien jaar zijn; 
b. nog geen startkwalificatie hebben behaald; en 
c. de volledige leerplicht achter de rug hebben. 
Zij zijn tot hun 18e verjaardag (of tot het moment dat zij een 
mbo2-, havo- of vwo-diploma hebben behaald) 
kwalificatieplichtig. Dit betekent concreet dat deze jongeren 
een volledig onderwijsprogramma moeten volgen dat is  
gericht op het behalen van een startkwalificatie. 
 
Hoe werkt de leerplicht ? 
De school is verantwoordelijk voor het melden van alle soorten 
schoolverzuim bij de leerplichtambtenaar van de 
woongemeente van de betreffende leerling. De directeur van 
de school beslist over de aanvragen van extra verlof tot 
maximaal 10 dagen. Bij meer dan 10 dagen beslist de 
leerplichtambtenaar. 
 
Als het verzuim is gemeld bij de leerplichtambtenaar neemt 
deze contact op met de school en de ouders/verzorgers.  
Vanaf 12 jaar is het kind mede verantwoordelijk voor het 
schoolverzuim en kan de leerplichtambtenaar ook het kind 
hierop aanspreken. Bij achterliggende problematiek kan de 
leerplichtambtenaar helpen met het zoeken naar een juiste 
oplossing.  
 
De leerplichtambtenaar kan verder de volgende acties 
nemen:  
- Waarschuwing geven (schriftelijk/mondeling); 
- Verwijzen naar bureau Halt; 
- Opmaken van een proces-verbaal met een kopie naar de  

Raad voor de Kinderbescherming ; 
- Verwijzen naar hulpinstanties als Bureau Jeugdzorg; 
- Zorgmelding doen bij Bureau Jeugdzorg. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Naar school, omdat onderwijs nodig is… 

Met een diploma op zak staan jongeren sterker in de maatschappij. Daarom gaan in Nederland in 
principe alle kinderen naar school. Zij hebben het recht en zelfs de plicht om naar school te gaan. Toch 
zijn er kinderen die regelmatig niet op school komen. Als dit gebeurt zonder geldige reden is er sprake 
van ongeoorloofd verzuim ofwel spijbelen. 
Er wordt helaas veel gespijbeld en vaak zonder dat de ouders dat weten. Als leerlingen vaak spijbelen 
raken ze steeds verder achterop, met alle gevolgen van dien. Het kan zelfs zover komen dat leerlingen 
hun school niet afmaken. 
Op deze verzuimkaart wordt uitgelegd wat leerplicht en kwalificatieplicht precies inhouden. Ook komt 
aan de orde wat scholen, ouders en verzorgers kunnen en moeten doen om ervoor te zorgen dat 
kinderen naar school blijven gaan. Het is heel belangrijk dat verzuim, inclusief te laat komen, goed door 
school wordt geregistreerd. Alleen zo ontstaat er inzicht in verzuimgedrag en is er een goede basis om, 
als dat nodig is, actie te ondernemen. 
Gemeenten gaan er vanuit dat iedere school beschikt over een goed functionerend verzuimprotocol, 
waarin precies omschreven staat welke actie wordt ondernomen bij welke mate van verzuim. 
Het actueel houden van een sluitende leerlingen- en verzuimadministratie is een wettelijk vastgelegde 
verantwoordelijkheid van iedere school. Scholen mogen zelf bepalen op welke wijze ze 
leerlingengegevens en verzuim registreren. Leerplichtambtenaren zijn volgens de leerplichtwet 
verantwoordelijk voor de controle van leerlingen- en verzuimadministratie. 

 
   
 
 
 
 
 

“Als je ze niet kunt winnen, moet 
je zorgen dat je ze niet verliest” 
 
Geïnspireerd door Johan Cruijff 
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Contactgegevens leerplichtambtenaren Utrecht Zuid-Oost: 
Bunnik  Linn Cent 0343 – 59 55 81 l.cent@bunnik.nl 
De Bilt:  Maryam Azougagh  030 – 22 89 583  azougaghm@debilt.nl 
 Patty Goossens 030 – 22 89 565 goossensp@debilt.nl 
Utrechtse Heuvelrug:  Marieke Verburg 0343 – 565 837 marieke.verburg@heuvelrug.nl 
 Yvonne den Hartog  0343 -  565 837 yvonne.den.hartog@heuvelrug.nl 
Wijk bij Duurstede  Petra de Kruif  0343 – 595 682 leerplicht@wijkbijduurstede.nl 
 Linn Cent 0343 – 59 55 81 leerplicht@wijkbijduurstede.nl 
Zeist:  Thérèse Keulen 030 – 69 87 335 t.keulen@zeist.nl  
 Ludwin Halewijn  030 – 69 87 741 l.halewijn@zeist.nl 
 Jos van Dalum  030 – 69 87 806 j.van.dalum@zeist.nl 
 
Kwalificatieleerplichtambtenaren (16/17 jarigen op het MBO): 
Bunnik/De Bilt/ Ingeborg Krouwel 06 – 52 69 73 59 i.krouwel@zeist.nl 
Wijk bij  Duurstede 
Zeist/Heuvelrug  Hasnae Kaid  06 – 46 44 46 30 h.kaid@zeist.nl 
Zeist/Heuvelrug Eva Krebbers  06 – 52 69 73 69 e.krebbers@zeist.nl 



Spijbelen: Ongeoorloofd verzuim 

 Betreft hele uren of dagen; 

 Reden onbekend of niet legitiem; 

 Reden achteraf gemeld. 
 
Te laat komen: Ongeoorloofd verzuim 

 Bij aanvang van de schooldag en/of bij  
aanvang van een tussentijds lesuur; 

 Reden onbekend of niet legitiem. 
 
Vrije dag/vakantie zonder toestemming  Ongeoorloofd verzuim 
(= luxe verzuim). 
 
Bezoek (huis-)arts, specialist en dergelijke,  Ongeoorloofd verzuim 
niet conform afspraak gemeld. 
 
Ziekte niet gemeld conform afspraak:  Ongeoorloofd verzuim 
( = ongedekt ziekteverzuim) 

 Niet bijtijds gemeld; 

 Niet gemeld door ouders/verzorgers; 

 Gemeld door de leerling zelf; 

 Geen schriftelijke verklaring  
afgegeven. 

 

Schorsing (max. 5 schooldagen). Schorsing. N.B. ≥ 2 dagen melden 

 bij onderwijsinspectie en 
 leerplichtambtenaar in kennis 
 stellen. 
 
Ziekte gemeld conform afspraak: Ziekte 
(= gedekt ziekteverzuim) 

 ’s morgens (telefonisch gemeld door  
ouders/verzorgers; 

 Bij hervatten onderwijs schriftelijke  
verklaring afgegeven. 

 
Langdurig/zorgwekkend ziekteverzuim. Ziekte. N.B. melden bij GGD en 
 leerplichtambtenaar in 
 kennis stellen. 
  
Bezoek (huis-)arts, specialist e.d. Geoorloofd verzuim 
Gemeld conform afspraak. 
 
Vrijstelling i.v.m. begrafenis, bruiloft,  Geoorloofd verzuim 
jubileum of religieuze feestdag; verlof  
aangevraagd conform afspraak.  
 
Vrijstelling i.v.m. sociale omstandigheden  Geoorloofd verzuim 

(≤ 10 dagen); directeur beslist.  

 
 
 
 

Absoluut verzuim Als een leerplichtige jongere  
niet (meer) staat ingeschreven 
op een school of 
onderwijsinstelling. 

In- of uitschrijving binnen een week 
door standaard formulier te 
versturen naar de 
leerplichtambtenaar via www.ib-
groep.nl 
 
 
 
 
 

Relatief /signaal 
verzuim 

Verplicht melden: bij ≥ 16 uur  
in 4 opeenvolgende  lesweken; 
Wenselijk: bij ≥ 9 uur; 
Bij (vermoedelijk) 
achterliggende problematiek; 
 
 
 
 
 
 

Via verzuimloket, www.ib-groep.nl, 
melden aan de betreffende 
leerplichtambtenaar. 

Luxe  verzuim Als een leerplichtige jongere 
zonder toestemming van school 
wegblijft. 

Melden via verzuimloket aan de 
betreffende leerplichtambtenaar. 

    Reden afwezigheid:  Registreren als: 

1 tot en met 8 x te laat;  Eigen schoolregels. 

≥ 9 keer te laat; Leerling wordt middels het 
verzuimloket aangemeld bij de 
leerplichtambtenaar. 

Verzuimspreekuur (indien 
aanwezig). Geeft een schriftelijke 
waarschuwing. Neemt contact op 
met school. 

≥ 16 keer te laat 
ondanks eerdere 
waarschuwing; 

Nieuwe melding middels het 
verzuimloket. In de toelichting 
geeft u aan wat de begin- en 
einddatum is en hoeveel keer de 
jongere te laat is gekomen. 

Neemt contact op met school. 
Nodigt leerling en ouders uit voor 
een gesprek. Informeert de school. 

≥ 20 keer te laat 
ondanks eerdere 
waarschuwing; 

Nieuwe melding middels het 
verzuimloket met de mededeling 
dat de leerling te laat blijft komen. 
Een verzuimstaat wordt per 
mail/post aan de 
leerplichtambtenaar verzonden. 

Maakt mogelijk Halt-verwijzing of 
proces-verbaal op als de leerling 
niet meer voor Halt in aanmerking 
komt. Informeert de school. 

Te laat komen geldt eveneens als een vorm van (relatief)verzuim. De aanpak hiervan is als volgt: 

Soorten verzuim :                              Wanneer wat:                                                           Acties: 

http://www.ib-groep.nl/

