
Wat zegt de wet over religieuze 
verplichtingen?
Als u verlof nodig heeft om te voldoen aan 
religieuze verplichtingen bent u verplicht 
dit uiterlijk twee dagen van te voren te 
melden aan de directeur van de school. De 
richtlijn voor de viering van niet-christelijke 
feestdagen is één vrije dag per feest.  
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vakantie gaan?
Nee, dat mag niet. Er is één uitzondering, 
namelijk als de aard van het beroep van 
de ouders het onmogelijk maakt om in de 
schoolvakanties op vakantie te gaan. 
Er kan dan zogenoemd ‘extra verlof’ 
worden verleend. Hiervoor gelden de 
volgende regels: 
• het verlof moet minimaal zes weken 

van te voren worden aangevraagd bij 
de directeur van de school;

• er moet een werkgeversverklaring 
 worden overhandigd;
• het verlof mag maar één keer per jaar 

worden verleend voor maximaal tien 
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• het verlof mag niet vallen in de eerste 
 twee weken van het schooljaar. 

Er wordt streng toezicht gehouden op het 
ongeoorloofd verzuim rond vakanties, 
zogenaamd ‘luxe verzuim’. Een gezamen-
lijke start en afsluiting van het schooljaar 
zijn belangrijk voor de leerlingen en voor 
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waardoor de leerling pas later op school 
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Een aanvraag voor één of meer vrije 
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Een aanvraag moet schriftelijk worden 
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De formulieren hiervoor kunt u via de 
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Over een verlofaanvraag van tien school-
dagen of minder beslist de directeur. Gaat 
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beoordeeld. Als u het niet eens bent 
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wat er aan de hand is en maakt afspraken 
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12 jaar worden, naast hun ouders, zelf aan-
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vanaf deze leeftijd is er ook een eigen ver-
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Als ouders of leerlingen geen gehoor 
geven aan de waarschuwing of aanwijzin-
gen van de school en de leerplichtambte-
naar kan een proces-verbaal worden 
opgemaakt. Na een proces-verbaal beoor-
deelt justitie wat de beste maatregel is.  
Dat kan bijvoorbeeld een boete, een spijbel-
leerstraf, een opvoedcursus, taakstraf of 
andere extra hulp zijn. 

Het doel van de maatregelen is altijd om de 
leerling weer terug te krijgen naar school.
 

Met een goede 
opleiding en een 
diploma op zak 
sta je sterker

Informatie over 
leerplicht en RMC

Verdere informatie kunt u vinden op de websites 

www.haarlemmermeer.nl en 
www.kiesvoorlater.nl.

Waar kan ik meer informatie krijgen?
U kunt contact opnemen met het team 
Leerplicht van de gemeente, 
telefoon 0900-1852, of via 
leerplicht@haarlemmermeer.nl 
of rmc@haarlemmermeer.nl.

Colofon
Uitgave: april 2008
Fotografie: Josine Voogt
 
Aan de inhoud van deze folder is veel zorg 
besteed. Toch kunnen hieraan geen 
rechten worden ontleend. 
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Onderwijs is belangrijk om in 
de maatschappij goed mee 
te komen. Met een goede 
opleiding en een diploma op 
zak sta je sterker. Daarom 
is de leerplicht, waaronder 
ook de kwalificatieplicht valt, 
vastgelegd in de wet. In deze 
folder leest u welke afspraken, 
rechten en plichten er gelden 
voor u, uw kind, de school en de 
leerplichtambtenaar. Leerplicht 
is ook een leerrecht want ieder 
kind in Nederland heeft recht op 
onderwijs.
 

Leerplicht
Uw kind mag vanaf het vierde jaar naar 
school. Veel kinderen gaan voor hun vierde 
al een tijdje naar een peuterspeelzaal of 
een kinderdagverblijf. Zo worden ze spelen-
derwijs voorbereid op de basisschool. 
Kinderen zijn volgens de wet leerplichtig 
vanaf de eerste schooldag in de maand 
na hun vijfde verjaardag. Dus als uw kind 
op 10 mei vijf jaar wordt, moet het vanaf 
1 juni naar school. De volledige leerplicht 
eindigt aan het eind van het schooljaar 
waarin uw kind zestien jaar wordt. 

Leerplicht, kwalificatieplicht 
en RMC-functie
Na de volledige leerplicht geldt de kwalifi-
catieplicht tot het 18e jaar, behalve als de 
jongere in het bezit is van een startkwa-
lificatie. Dit is een diploma op minimaal 
havo/vwo- of mbo 2 niveau. Een startkwali-
ficatie vergroot niet alleen de kans om een 
baan te vinden maar ook te behouden. Een 
jongere die geen startkwalificatie heeft, is 
leerplichtig tot zijn/haar 18e verjaardag. 
Voldoen aan de kwalificatieplicht kan door 
volledig dagonderwijs te volgen of door 
een combinatie van leren en werken. 

De kwalificatieplicht houdt ook in dat uw 
zoon of dochter na het behalen van het 
vmbo-diploma (vmbo is geen startkwali-
ficatie) een overstap moet maken naar een 
mbo-opleiding. Jongeren die niet in staat 
zijn een startkwalificatie te halen, worden 
geholpen naar een passend onderwijs- of 
leertraject.
Om te voorkomen dat jongeren in de 
leeftijd van 18 tot 23 jaar zonder startkwa-
lificatie van school verdwijnen, heeft de 
rijksoverheid de RMC-functie (Regionale 
Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig 
schoolverlaters) opgericht. Het RMC-meld-
punt registreert en begeleidt voortijdig 
schoolverlaters met als doel de jongere te 
stimuleren en te begeleiden om alsnog een 
startkwalificatie te halen.

Wat doet de leerplichtambtenaar? 
De leerplichtambtenaar ziet er op toe 
dat de Leerplichtwet, waaronder ook de 
kwalificatieplicht valt, wordt nageleefd. Hij 
of zij controleert of alle leerlingen bij een 
school staan ingeschreven. 
De leerplichtambtenaar heeft contact met 
de school en stelt direct een onderzoek 
in als er een melding is dat een leerling 
zonder toestemming wegblijft. Het zonder 
toestemming wegblijven van school heet 
‘ongeoorloofd verzuim’. Regelmatig te 
laat komen, spijbelen of in schooltijd 
op vakantie gaan zijn voorbeelden van 
ongeoorloofd verzuim. Daarnaast heeft de 
leerplichtambtenaar een maatschappelijke 
zorgfunctie. De leerplichtambtenaar 

probeert vooral preventief te werken, mede 
door structureel overleg met scholen en 
diverse instanties zoals de Raad voor de 
Kinderbescherming, hulpverleningsinstel-
lingen, justitie, politie en arbeidsbemid-
delingorganisaties. 

De leerplichtambtenaar voert gesprekken 
met jongeren en ouder(s)/verzorger(s).  
Wanneer er sprake is van problematisch 
gedrag kan de leerplichtambtenaar 
de leerling en/of ouder(s)/verzorger(s) 
verwijzen naar een hulpverlenende 
instantie.

In bepaalde gevallen voert de leerplicht-
ambtenaar, als buitengewoon opsporings-
ambtenaar, zijn/haar justitiële taken uit 
door middel van het opmaken van een 
proces-verbaal tegen de ouder(s) en/of 
jongere vanaf 12 jaar.

RMC-functie 
Het doel van de RMC-functie is om 
alle voortijdige schoolverlaters zonder 
startkwalificatie te registreren en in kaart 
te brengen, om hen vervolgens terug te 
begeleiden naar onderwijs. 
Jongeren worden aangemeld bij het 
RMC-meldpunt van de gemeente, 
waarna ze verwezen worden naar de 
trajectbegeleider. De trajectbegeleider 
werkt samen met instanties, voert 
gesprekken met jongeren en schakelt de 
voortijdig schoolverlater naar passend 
onderwijs of een combinatie van werk en 
scholing. De trajectbegeleider probeert 
vooral preventief te werken door middel 
van structureel overleg met scholen en 
diverse instanties. 
Een jongere kan ook zelf een afspraak 
maken met de RMC-trajectbegeleider.

Wat wordt van de school 
verwacht?
Scholen doen er alles aan om te zorgen 
voor goed onderwijs, een veilige en 
prettige leeromgeving en een goed 
verzuimbeleid. Daarnaast zijn scholen 
verplicht om: 
• uw kind in te schrijven en bij vertrek 

weer uit te schrijven en dit door te 
geven aan de leerlingenadministratie 
van de gemeente (de school mag pas 
uitschrijven als het kind op een nieuwe 
school is ingeschreven);

• zich in te spannen een andere school 
te vinden als uw kind niet op de huidige 
school kan blijven; 

• een melding te doen bij de leerlingen-
administratie als uw kind ongeoorloofd 
verzuimt; 

• uw kind te melden bij het RMC-meldpunt 
 van de gemeente als het zonder 
 startkwalificatie de school verlaat. 

Scholen die zich niet aan de leerplichtwet 
houden, kunnen een boete krijgen.

Wat wordt van ouders/verzorgers 
verwacht?
Ouders willen graag dat hun kind een fijne 
schooltijd heeft. Daarom is het belangrijk 
dat u goed contact heeft met de school en 
de ouderavonden bezoekt. Als u denkt of 
merkt dat uw kind, om welke reden dan 
ook, met tegenzin naar school gaat of 
spijbelt, kunt u dat met de leerkracht of de 
mentor bespreken. Volgens de Leerplicht-
wet bent u verplicht uw leerplichtige kind 
in te schrijven op een school en er op toe 
te zien dat uw kind de lessen volgt. Alleen 
als uw kind ziek is, kan het niet naar school. 
U moet dan meteen de school inlichten.

Kan mijn kind (een dag) vrij krijgen? 
Dat kan in sommige gevallen. 
Bijvoorbeeld in het geval van:
• een verhuizing;
• wettelijke verplichtingen;
• een huwelijk en viering van een 12½-, 25-, 
 40-, 50- of 60-jarig huwelijksjubileum van 
 bloed of aanverwanten;
• viering van een 25-, 40- of 50-jarig 
 ambtsjubileum.

Een aanvraag voor een vrije dag moet zo 
spoedig mogelijk bij de directeur van de 
school worden aangevraagd, liefst zes 
weken van te voren.

Ook kan uw kind vrij krijgen bij zoge-
noemde ‘andere gewichtige omstandig-
heden’. Dit zijn omstandigheden die, of 
onverwachts zijn, of buiten de wil van 
de ouders zijn gelegen, bijvoorbeeld bij 
ernstige ziekte of overlijden van bloed- of 
aanverwanten.

Voorbeelden van situaties waarin u geen 
extra vrije dag(en) kunt krijgen:
• een familiebezoek in het buitenland;
• een vakantie in een goedkope periode of 
 met een speciale aanbieding;
• gebrek aan boekingsmogelijkheden in de 
 gewone vakantietijd;
• eerdere of latere terugkeer in verband 
 met (verkeers-)drukte; 
• verlof voor een kind omdat andere 
 kinderen uit het gezin al vrij zijn;
• vakantiespreiding; 
• samen reizen; 
• een verlofperiode van ouders, gebruik-
 making van een levensloopregeling. 
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Het doel van de RMC-functie is om 
alle voortijdige schoolverlaters zonder 
startkwalificatie te registreren en in kaart 
te brengen, om hen vervolgens terug te 
begeleiden naar onderwijs. 
Jongeren worden aangemeld bij het 
RMC-meldpunt van de gemeente, 
waarna ze verwezen worden naar de 
trajectbegeleider. De trajectbegeleider 
werkt samen met instanties, voert 
gesprekken met jongeren en schakelt de 
voortijdig schoolverlater naar passend 
onderwijs of een combinatie van werk en 
scholing. De trajectbegeleider probeert 
vooral preventief te werken door middel 
van structureel overleg met scholen en 
diverse instanties. 
Een jongere kan ook zelf een afspraak 
maken met de RMC-trajectbegeleider.

Wat wordt van de school 
verwacht?
Scholen doen er alles aan om te zorgen 
voor goed onderwijs, een veilige en 
prettige leeromgeving en een goed 
verzuimbeleid. Daarnaast zijn scholen 
verplicht om: 
• uw kind in te schrijven en bij vertrek 

weer uit te schrijven en dit door te 
geven aan de leerlingenadministratie 
van de gemeente (de school mag pas 
uitschrijven als het kind op een nieuwe 
school is ingeschreven);

• zich in te spannen een andere school 
te vinden als uw kind niet op de huidige 
school kan blijven; 

• een melding te doen bij de leerlingen-
administratie als uw kind ongeoorloofd 
verzuimt; 

• uw kind te melden bij het RMC-meldpunt 
 van de gemeente als het zonder 
 startkwalificatie de school verlaat. 

Scholen die zich niet aan de leerplichtwet 
houden, kunnen een boete krijgen.

Wat wordt van ouders/verzorgers 
verwacht?
Ouders willen graag dat hun kind een fijne 
schooltijd heeft. Daarom is het belangrijk 
dat u goed contact heeft met de school en 
de ouderavonden bezoekt. Als u denkt of 
merkt dat uw kind, om welke reden dan 
ook, met tegenzin naar school gaat of 
spijbelt, kunt u dat met de leerkracht of de 
mentor bespreken. Volgens de Leerplicht-
wet bent u verplicht uw leerplichtige kind 
in te schrijven op een school en er op toe 
te zien dat uw kind de lessen volgt. Alleen 
als uw kind ziek is, kan het niet naar school. 
U moet dan meteen de school inlichten.

Kan mijn kind (een dag) vrij krijgen? 
Dat kan in sommige gevallen. 
Bijvoorbeeld in het geval van:
• een verhuizing;
• wettelijke verplichtingen;
• een huwelijk en viering van een 12½-, 25-, 
 40-, 50- of 60-jarig huwelijksjubileum van 
 bloed of aanverwanten;
• viering van een 25-, 40- of 50-jarig 
 ambtsjubileum.

Een aanvraag voor een vrije dag moet zo 
spoedig mogelijk bij de directeur van de 
school worden aangevraagd, liefst zes 
weken van te voren.

Ook kan uw kind vrij krijgen bij zoge-
noemde ‘andere gewichtige omstandig-
heden’. Dit zijn omstandigheden die, of 
onverwachts zijn, of buiten de wil van 
de ouders zijn gelegen, bijvoorbeeld bij 
ernstige ziekte of overlijden van bloed- of 
aanverwanten.

Voorbeelden van situaties waarin u geen 
extra vrije dag(en) kunt krijgen:
• een familiebezoek in het buitenland;
• een vakantie in een goedkope periode of 
 met een speciale aanbieding;
• gebrek aan boekingsmogelijkheden in de 
 gewone vakantietijd;
• eerdere of latere terugkeer in verband 
 met (verkeers-)drukte; 
• verlof voor een kind omdat andere 
 kinderen uit het gezin al vrij zijn;
• vakantiespreiding; 
• samen reizen; 
• een verlofperiode van ouders, gebruik-
 making van een levensloopregeling. 
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ook de kwalificatieplicht valt, 
vastgelegd in de wet. In deze 
folder leest u welke afspraken, 
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Wat zegt de wet over religieuze 
verplichtingen?
Als u verlof nodig heeft om te voldoen aan 
religieuze verplichtingen bent u verplicht 
dit uiterlijk twee dagen van te voren te 
melden aan de directeur van de school. De 
richtlijn voor de viering van niet-christelijke 
feestdagen is één vrije dag per feest.  

Kan ik buiten de schoolvakanties op 
vakantie gaan?
Nee, dat mag niet. Er is één uitzondering, 
namelijk als de aard van het beroep van 
de ouders het onmogelijk maakt om in de 
schoolvakanties op vakantie te gaan. 
Er kan dan zogenoemd ‘extra verlof’ 
worden verleend. Hiervoor gelden de 
volgende regels: 
• het verlof moet minimaal zes weken 

van te voren worden aangevraagd bij 
de directeur van de school;

• er moet een werkgeversverklaring 
 worden overhandigd;
• het verlof mag maar één keer per jaar 

worden verleend voor maximaal tien 
aaneengesloten schooldagen; 

• het verlof mag niet vallen in de eerste 
 twee weken van het schooljaar. 

Er wordt streng toezicht gehouden op het 
ongeoorloofd verzuim rond vakanties, 
zogenaamd ‘luxe verzuim’. Een gezamen-
lijke start en afsluiting van het schooljaar 
zijn belangrijk voor de leerlingen en voor 
de school. 

Helaas komt het voor dat een leerling of 
gezinslid tijdens de vakantie ziek wordt, 
waardoor de leerling pas later op school 
terug kan komen. Om misverstanden te 
voorkomen is het belangrijk om dan een 
doktersverklaring uit het vakantieland mee 
te nemen.

Hoe kan ik een vrije dag aanvragen 
en wie beslist?
Een aanvraag voor één of meer vrije 
dagen heet een ‘aanvraag extra verlof’. 
Een aanvraag moet schriftelijk worden 
ingediend bij de directeur van de school. 
De formulieren hiervoor kunt u via de 
school krijgen. 
Over een verlofaanvraag van tien school-
dagen of minder beslist de directeur. Gaat 
het om meer dan tien schooldagen, dan 
beslist de leerplichtambtenaar. 
Verlofaanvragen worden altijd individueel 
beoordeeld. Als u het niet eens bent 
met de beslissing kunt u binnen zes 
weken een bezwaarschrift indienen bij 
het bestuur van de school of van de 
gemeente die het besluit heeft genomen. 
Blijft u het oneens dan kan er op grond 
van de Algemene Wet Bestuursrecht een 
beroepschrift worden ingediend bij de 
Arrondissementsrechtbank.  

Wat zijn de gevolgen van 
ongeoorloofd verzuim?
De leerplichtambtenaar onderzoekt na een 
melding van ongeoorloofd verzuim eerst 
wat er aan de hand is en maakt afspraken 
zodat het verzuim stopt. Jongeren vanaf 
12 jaar worden, naast hun ouders, zelf aan-
gesproken op hun verzuimgedrag, want 
vanaf deze leeftijd is er ook een eigen ver-
antwoordelijkheid om naar school te gaan.
Als ouders of leerlingen geen gehoor 
geven aan de waarschuwing of aanwijzin-
gen van de school en de leerplichtambte-
naar kan een proces-verbaal worden 
opgemaakt. Na een proces-verbaal beoor-
deelt justitie wat de beste maatregel is.  
Dat kan bijvoorbeeld een boete, een spijbel-
leerstraf, een opvoedcursus, taakstraf of 
andere extra hulp zijn. 

Het doel van de maatregelen is altijd om de 
leerling weer terug te krijgen naar school.
 

Met een goede 
opleiding en een 
diploma op zak 
sta je sterker

Informatie over 
leerplicht en RMC

Verdere informatie kunt u vinden op de websites 

www.haarlemmermeer.nl en 
www.kiesvoorlater.nl.

Waar kan ik meer informatie krijgen?
U kunt contact opnemen met het team 
Leerplicht van de gemeente, 
telefoon 0900-1852, of via 
leerplicht@haarlemmermeer.nl 
of rmc@haarlemmermeer.nl.

Colofon
Uitgave: april 2008
Fotografie: Josine Voogt
 
Aan de inhoud van deze folder is veel zorg 
besteed. Toch kunnen hieraan geen 
rechten worden ontleend. 
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