
Leerplichtwet 1969 en wijzigingen  

 

Als ouder met schoolgaande kinderen heeft u te maken met de Leerplichtwet. In de Leerplichtwet 

is geregeld dat kinderen in de leeftijd van 5 tot 18 jaar leerplichtig zijn, dat ze ingeschreven moeten 

zijn op een school en dat ze de school ook daadwerkelijk moeten bezoeken. In de Leerplichtwet is 

ook beschreven wanneer de leerling niet naar school hoeft, wanneer er verlof gevraagd kan 

worden en wie daarover beslist. Ook wordt beschreven wat de gevolgen zijn als ouders, jongeren 

en/of schooldirecteuren zich niet aan de regels van de Leerplichtwet houden. 

De Leerplichtwet is al sinds 1969 van kracht. In de afgelopen jaren zijn  er op verschillende punten 

wijzigingen in de wet aangebracht. 

 

Per 1 januari 2012 is er een wijziging doorgevoerd die met name te maken heeft op het toezicht van 

de directeur van de school als het gaat om de uitvoering van de Leerplichtwet. Ook de directeur 

moet zich namelijk houden aan de regels van de Leerplichtwet. Voor de directeur kan deze 

wijziging vergaande consequenties hebben. 

 

Als leerplichtambtenaren controleren wij de uitvoering van de Leerplichtwet. Zo spreken wij 

ouders en jongeren aan als zij niet voldoen aan de regels, als er ongeoorloofd schoolverzuim is 

maar tevens als er sprake is van zorgwekkend ziekteverzuim. 

Ook de directeur van school spreken wij (maar ook de Inspectie van Onderwijs) aan op de 

uitvoering van de Leerplichtwet.  

Een aantal jaren geleden hebben wij ervoor gekozen om een andere procedure rondom verlof 

aanvragen in te stellen. U als ouder vult een verlofaanvraag in, de directeur beslist als er sprake is 

van een verlofaanvraag, eenmalig, tot maximaal 10 dagen per schooljaar. Eén exemplaar van dit 

formulier gaat naar de leerplichtambtenaar. Wij hebben daardoor kunnen meekijken met de 

beslissingen die genomen worden door de directeuren van de scholen in Steenwijkerland. Wij 

vinden dat de directeuren op dit gebied voor een groot gedeelte de juiste beslissingen nemen, zij 

kennen verlof toe daar waar het kan en wijzen af daar waar het moet. Toch zijn wij van mening (op 

grond van de wettelijke bepalingen) dat in een aantal situaties geen verlof toegekend had moeten 

worden. 

 

Enkele voorbeelden waar geen verlof voor verleend mag worden: 

• 30-, 35- of 45 jarig huwelijksjubileum,  

• familiebezoek in het land van herkomst,  

• ophalen zus of uitzwaaien broer op Schiphol,  

• een sportwedstrijd,  

• een 50-ste of 65-ste verjaardag van ouders/grootouders,  

• verlof op een dag voor of na een vakantie. 

 

Heeft u vragen dan kunt u uiteraard contact opnemen met de directeur van de school maar ook 

met een van de leerplichtambtenaren, Dinie Hubbers of Jorine Brouwer. 

Telefoon: 14 0521. 


