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In Nederland is in de Leerplichtwet geregeld dat alle kinderen recht op 
onderwijs hebben en dat kinderen van 5 tot 18 jaar leer- of kwalificatie-
plichtig zijn. Hierbij zijn kinderen, ouder(s)/verzorger(s), scholen en 
leerplichtambtenaren betrokken.

Leerplichtambtenaren van de gemeente Alkmaar zien toe op het 
ongeoorloofde schoolverzuim van leerlingen tussen de 5 en 18 jaar uit 
Alkmaar. Dit doen zij bovendien ook voor leerlingen tussen 16 en 18 jaar 
die wonen in de gemeenten Heerhugowaard, Langedijk, Bergen, Heiloo, 
Castricum en Uitgeest en een mbo-opleiding volgen.

Wat is (on)geoorloofd verzuim?
•  Iedereen die op school staat ingeschreven moet het volledige lesrooster 

volgen. Doet een kind dit zonder geldige reden niet, dan is er sprake 
van ongeoorloofd verzuim.

•  Wanneer een kind ziek is, dienen ouders dat op tijd aan school te 
melden, het verzuim is dan in principe geoorloofd. 

•  Ouders mogen hun kinderen niet thuis houden buiten de officiële vrije 
dagen en schoolvakanties.

•  Uitzonderingen hierop worden verderop in deze folder besproken.



Kind
5-16 jaar: Leerplicht
Na de vijfde verjaardag is een kind leerplichtig. Dat betekent dat hij of zij 
naar school moet op de eerste schooldag in de maand na deze verjaardag. 
Vanaf 12 jaar is het kind zelf medeverantwoordelijk om het lesrooster 
geheel te volgen. Deze leerplicht eindigt aan het einde van het school-
jaar waarin het kind 16 jaar wordt.

16-18 jaar: Kwalificatieplicht
Voor een goede startpositie op de arbeidsmarkt hebben jongeren een 
startkwalificatie nodig. Dit is minimaal een havo/vwo- of een mbo-diploma 
op niveau 2. Als dit diploma behaald is, is de jongere niet meer verplicht 
om naar school te gaan. De verplichting om deze kwalificatie te behalen 
geldt tot 18 jaar.

Voor de jongeren ouder dan 18 jaar zetten de trajectbegeleiders van de 
Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC) Noord-Kennemerland zich in 
om ervoor te zorgen dat zij alsnog een startkwalificatie halen, of passend 
werk vinden. Er zijn jongeren die niet kwalificatieplichtig zijn en dus geen 
startkwalificatie hoeven te halen. Dit gaat om een deel van de jongeren 
vanuit het praktijkonderwijs of speciaal onderwijs. De trajectbegeleiders 
kunnen hen begeleiden bij het vinden van werk of dagbesteding.

Ouders en/of verzorgers
Ouders willen graag dat hun kind zich goed ontwikkelt en een fijne 
schooltijd heeft. Als een ouder denkt of merkt dat hun kind, om welke 
reden dan ook, met tegenzin naar school gaat of spijbelt, kan dat met de 
leerkracht of mentor besproken worden.

Volgens de Leerplichtwet is een ouder verplicht om:
•  ervoor te zorgen dat zijn/haar kind de lessen volgt. Als het kind niet 

naar school kan, bijvoorbeeld als het ziek is, moet een ouder dat 
meteen melden aan de school. 

•  zijn/haar leer- of kwalificatieplichtige kind in te schrijven op een school 
of instelling.



Vrijstelling van inschrijving
Er zijn situaties denkbaar dat ouders niet kunnen voldoen aan deze 
inschrijvingsverplichting. Ouders kunnen hierover informatie vragen en 
een aanvraag indienen bij de leerplicht ambtenaar van de gemeente.

School
Het is de taak van scholen om te zorgen voor goed onderwijs, een 
veilige leeromgeving en een goed verzuimbeleid. De onderwijskwaliteit 
wordt gecontroleerd door de Inspectie van het Onderwijs. 

Volgens de Leerplichtwet is de school verplicht om:
•  passend onderwijs te bieden aan elke leerling.
•  ongeoorloofd verzuim of een twijfelachtige ziekmelding door te geven 

aan de leerplichtambtenaar.
•  haar best te doen een andere school te vinden voor een kind, wanneer 

dit kind niet op de huidige school kan blijven.
•  leerlingen in- en zo nodig uit te schrijven. Dit laatste mag alleen als er 

een nieuwe school van inschrijving is gevonden.
•  de leerplichtambtenaar te melden wanneer een leerling zonder start-

kwalificatie de school dreigt te verlaten.



Leerplichtambtenaar

De leerplichtambtenaar houdt toezicht op naleving van de Leerplichtwet. 
Verzuim wordt beschouwd als een signaal van eventuele problemen 
thuis of op school. De belangrijkste taak is om samen met leerling, 
ouders, school en andere betrokkenen te zoeken naar mogelijkheden om 
de schoolloopbaan van het kind weer volgens plan te laten verlopen. 
Zorg voor het kind is hierbij het uitgangspunt. Er wordt pas in een uiterst 
geval proces-verbaal opgemaakt als een leerling spijbelt of als er geen 
schoolinschrijving is. 

Verlof buiten de schoolvakanties
Voor al het verlof buiten de schoolvakanties moet het aanvraagformulier 
‘Vrijstelling geregeld schoolbezoek’ gebruikt worden. Iedere aanvraag 
wordt afzonderlijk beoordeeld en getoetst aan de Leerplichtwet 1969. Dit 
formulier kunt u vinden op www.alkmaar.nl. De bijbehorende officiële 
regelgeving staat ook op dit aanvraagformulier.
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Contactgegevens  
unit Onderwijs

 Telefoon
14 072

 Mail
rmc.leerplicht@alkmaar.nl

 Bezoekadres 
Stadskantoor Gemeente Alkmaar
Mallegatsplein 10  
1815 AG Alkmaar 

Voldoende (betaalde) parkeergelegenheid
aanwezig op maximaal 10 minuten 
loopafstand. Station Alkmaar op  
15 minuten loopafstand.
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