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Leerplicht
en daarna?

Onderwijs is belangrijk om in de maat
schappij 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 leerplicht
ambtenaar.
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Leerplicht = Leerrecht
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 spelenderwijs 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 oktober 5 jaar wordt, moet het vanaf 1 november
naar school. De volledige leerplicht eindigt aan het eind van het
schooljaar waarin uw kind zestien jaar wordt. Daarna volgt de
kwalificatieplicht tot 18 jaar.
Leerplicht is ook leerrecht want ieder kind in Nederland heeft
recht op onderwijs.
Kwalificatieplicht
Voor een goede startpositie op de arbeidsmarkt is een diploma
nodig op minimaal mbo 2 of havo/vwo niveau. Zo’n diploma staat
gelijk aan een startkwalificatie. Een startkwalificatie vergroot niet
alleen de kans om een baan te vinden, maar ook te behouden.
Per 1 augustus 2007 is de kwalificatieplicht ingevoerd. Dit
betekent dat iedere jongere leerplichtig is tot zijn/haar 18e
verjaardag, tenzij hij/zij een startkwalificatie heeft. Deze wet is
in de plaats gekomen van de partiële (= gedeeltelijke) leerplicht.
Voldoen aan de kwalificatieplicht kan door volledig dagonderwijs
te volgen of door een combinatie van werken en leren.
De kwalificatieplicht houdt ook in dat uw zoon of dochter na
het behalen van het vmbo-diploma 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.
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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;
- In het kader van zorg en preventie is de leerplichtambtenaar
actief om te voorkomen dat uw kind de school voortijdig verlaat;
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 schoolverzuim”;
- Regelmatig te laat komen, spijbelen of tijdens schooltijd op
vakantie gaan (zonder toestemming) zijn voorbeelden van
ongeoorloofd schoolverzuim. De leerplichtambtenaar gaat het
gesprek aan en onderzoekt wat er aan de hand is. Als er sprake
is van achterliggende problematiek, wordt gezamenlijk gezocht
naar een passend traject;
- Ouders en/of leerlingen die zich niet aan de Leerplichtwet
houden, kunnen hiervoor worden vervolgd.
Wat wordt van de school verwacht?
Scholen hebben onder andere als taak 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 leerplichtadministratie 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 wanneer uw kind
niet op de huidige school kan blijven;
- een melding te doen bij de leerplichtambtenaar als uw kind
regelmatig de school (ongeoorloofd) verzuimt;
- uw kind te melden bij de gemeente als het zonder startkwalificatie de school verlaat.
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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, gebruikmaking van een levensloopregeling.

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 Leerplichtwet 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 extra vrije dag krijgen?
- een verhuizing;
- wettelijke verplichtingen;
- een huwelijk en viering van een 12,5 , 25-, 40-, 50- of 60-jarig
huwelijksjubileum van bloed- of aanverwanten;
- viering van een 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum;
- ernstige ziekte of overlijden van bloed- of aanverwanten;
- zogenoemde “andere gewichtige omstandigheden”. Dit zijn
omstandigheden die of onverwachts zijn of buiten de wil van de
ouders zijn gelegen.
Voor deze bijzondere omstandigheden is het aantal dagen verlof
dat opgenomen mag worden wettelijk vastgelegd.
Een aanvraag voor een vrije dag moet zo spoedig mogelijk bij de
directeur van de school worden ingediend, indien mogelijk zes
weken van te voren.
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Wat zegt de wet over religieuze verplichtingen?
Als u verlof wilt 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 gewone schoolvakanties
op vakantie te gaan. Er kan dan zogenoemd “extra verlof” worden
verleend. Hiervoor gelden de navolgende 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 een
aaneengesloten periode van maximaal tien schooldagen;
- het verlof mag zeker niet vallen in de eerste twee weken van het
schooljaar.
Op ongeoorloofd schoolverzuim rond vakanties, zogenaamd
“luxe-verzuim”, wordt streng toezicht gehouden, want een
gezamenlijke start en afsluiting van het schooljaar is 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 te laat op school terugkeert. Om misverstanden te voorkomen is het belangrijk om dan
een doktersverklaring en originele boekingspapieren mee
te nemen.
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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 schooldagen 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 de persoon
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 schoolverzuim?
De leerplichtambtenaar zal na een melding van ongeoorloofd
schoolverzuim eerst onderzoeken wat er aan de hand is en
afspraken maken over het schoolbezoek. Jongeren vanaf 12 jaar
worden, naast hun ouders, zelf aangesproken op hun verzuim
gedrag, want vanaf deze leeftijd is er ook een eigen verantwoordelijkheid om naar school te gaan.
Als ouders of leerlingen geen gehoor geven aan de waarschuwing/aanwijzingen van de school en de leerplichtambtenaar, kan
een proces-verbaal worden opgemaakt. Na een proces-verbaal
beoordeelt Justitie wat de beste maatregel is. Dat kan bijvoorbeeld een boete, een spijbelleerstraf, een opvoedcursus of andere
extra hulp zijn. Het doel van de maatregel is altijd de leerling weer
terug te krijgen naar school.
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Kan mijn kind worden geschorst of verwijderd van school?
Schorsing: Als uw kind zich op een school misdraagt, dan kan dat
voor de schoolleiding een reden zijn om een maatregel te treffen.
Zo’n maatregel kan een schorsing zijn. Een schorsing mag maximaal 5 dagen duren. Daarna kan uw kind in principe weer terug
naar zijn eigen school. De schoolleiding kan echter van mening
zijn dat een langere schorsing noodzakelijk is. De directeur van de
school kan dan een nieuwe schorsing opleggen. De directeur moet
de reden hiervan goed motiveren. Als de schorsing langer dan 1
schooldag duurt, is de directeur verplicht de Onderwijsinspectie te
informeren.
Verwijdering: Het gedrag van uw kind kan van dien aard zijn,
dat de schoolleiding het niet meer verantwoord vindt uw kind nog
langer op school toe te laten. U zult begrijpen dat er dan al heel wat
gebeurd is en er al menig gesprek met u over uw kind gevoerd is.
De school mag uw kind niet zomaar van school verwijderen. Scholen hebben namelijk de verplichting eerst voor uw kind een andere
school te vinden. Voor de school duurt deze inspanningsverplichting
8 weken. Als de basisschool of school voor beroepsonderwijs na 8
weken geen andere geschikte school voor uw kind gevonden heeft,
dan mag het uw kind na deze periode verwijderen.
In het voortgezet onderwijs geldt echter, dat er altijd een andere
school gevonden moet worden. Bij een verwijderingsprocedure
wordt in alle gevallen de leerplichtambtenaar betrokken. U kunt bij
hem/haar terecht voor hulp en informatie.
Kan mijn kind vrijstelling krijgen van de leerplicht?
In een aantal situaties kunt u vrijgesteld zijn van de verplichting
uw kind in te schrijven op een school dan wel de school te laten
bezoeken.
- Vrijstelling van de allerjongsten:
Kinderen van 5 jaar mogen onder schooltijd 5 uur per week thuisblijven om overbelasting te voorkomen. Dit wordt in goed overleg
geregeld met de schooldirecteur.
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Als deze 5 uur niet voldoende zijn, mag het kind nog maximaal

- Vrijstelling op grond van overwegende bedenkingen

5 uur extra per week thuisblijven. Zodra het kind 6 jaar is, vervalt

tegen de richting van het onderwijs:

deze vrijstellingsgrond. Zesjarigen moeten het volledige onderwijs-

Als u bedenkingen heeft tegen de richting van alle onderwijsin-

programma volgen.

stellingen die binnen een redelijke afstand van de woning liggen,
kunt u een beroep doen op vrijstelling van de leerplicht. Als u

- Vrijstelling op medische gronden:

zich beroept op deze vrijstellingsgrond, moet u een verklaring

Kinderen die op lichamelijke of psychische gronden (nog) niet

afleggen over uw bedenkingen. De verklaring moet voldoen aan

geschikt zijn om tot een school te worden toegelaten, zijn vrij-

de volgende eisen: een verklaring dat u overwegende bezwaren

gesteld van de leerplicht. Ouders hoeven hun kind dan ook niet

heeft tegen de richting van het onderwijs; aannemelijk maken

in te schrijven op een school. Hiervoor moet vrijstelling worden

dat alle scholen in een behoorlijke regio onderzocht zijn; uw

aangevraagd bij de leerplichtambtenaar. Als een kind op een

kind(eren) in het voorafgaande jaar aan de dagtekening van de

medisch kinderdagverblijf zit, moet ook vrijstelling worden aan-

kennisgeving niet ingeschreven geweest is op een school of

gevraagd omdat dit geen onderwijsinstelling is. In alle gevallen

instelling van de richting waartegen u bezwaar heeft.

dient er een verklaring van een onafhankelijk deskundige te zijn.
De vrijstelling wordt in principe voor de duur van 1 jaar verleend.

- Vrijstelling wegens het beroep van de ouders:

De vrijstelling moet worden aangevraagd voor aanvang van de

Als u kermisexploitant of circusmedewerker bent, dus een

leerplicht en daarna jaarlijks voor 1 juli.

zogenaamd trekkend bestaan heeft, geldt in bepaalde gevallen
van rechtswege vrijstelling van geregeld schoolbezoek voor de

-V
 rijstelling vanwege het volgen van onderwijs in het
buitenland:
Als een leerling is ingeschreven in de Nederlandse bevolkingsadministratie maar onderwijs volgt in het buitenland, moet vrijstelling worden aangevraagd bij het college van burgemeester
en wethouders. U kunt de vrijstellingsformulieren aanvragen
bij de leerplichtambtenaar van uw woongemeente. Bij het
vrijstellingsformulier dient wel een door de directeur van de buitenlandse onderwijsinstelling ondertekend bewijs van inschrijving
overlegd te worden.

maanden maart tot en met oktober.

Hieronder vindt u de telefoonnummers van de gemeenten.
Gemeente Alphen Chaam
Tel.: 013-5086666
Gemeente Baarle Nassau
Tel.: 013-5075200
Gemeente Bergen op Zoom
Tel.: 0164-277000
Gemeente Breda
Tel.: 076-5293000
Gemeente Drimmelen
Tel.: 0162-690190
Gemeente Etten-Leur
Tel.: 076-5024000
Gemeente Halderberge
Tel.: 0165-390500
Gemeente Moerdijk
Tel.: 0168-373600
Gemeente Roosendaal
Tel.: 0165-579748
Gemeente Rucphen
Tel.: 0165-349500
Gemeente Steenbergen
Tel.: 0167-543434
Gemeente Tholen
Tel.: 0166-668200
Gemeente Woensdrecht
Tel.: 0164-611111
Gemeente Zundert
Tel.: 076-5995600
Gemeente Werkendam
Tel.: 0183-507200
Gemeente Woudrichem
Tel.: 0183-308100

Deze folder is een
gezamenlijke uitgave
van de gemeenten:

Deze folder is een uitgave
van de bovengenoemde gemeenten. Samen met scholen en andere instellingen zetten deze gemeenten zich er
voor in dat alle kinderen naar
school gaan en alle jongeren hun opleiding afronden.
Aan deze folder kunnen geen
rechten worden ontleend.

Iedereen naar school...
Verzuim: vroegtijdig signaleren voorkomt erger
Het recht op onderwijs is een grondrecht voor alle kinderen en jongeren in Nederland. Kinderen en jongeren hebben recht op
onderwijs, zodat ze zich kunnen ontwikkelen tot mondige, zelfstandige volwassenen, voldoende toegerust om een baan te
vinden.
Aan het recht op onderwijs zijn duidelijke verplichtingen verbonden.

wijs en het MBO met ingang van augustus 2009 (en het BAO in de

Deze gelden voor de leerling, zijn/haar ouders of verzorgers, de

loop van 2011) verplicht om verzuim via DUO te melden zodat op

school en de gemeente, met daarbij slechts één doel: dat iedereen

een uniforme manier verzuimmeldingen worden gerealiseerd. Voor

een zogeheten startkwalificatie haalt danwel tot zijn achttiende jaar

meer informatie kunt u de website www.ocwduo.nl raadplegen.

naar school gaat. Dit is een havo-, vwo- of mbo diploma (minimaal
niveau 2). De verplichtingen zijn onder andere gesteld in de Leer-

Bemiddeling en doorverwijzing

plichtwet 1969. Het toezicht op de naleving van deze wet is opge-

Zodra een school melding van schoolverzuim of voortijdig school-

dragen aan de burgemeester en wethouders van alle nederlandse

verlaten doet, stelt de leerplichtambtenaar/kwalificatieplichtamb-

gemeenten.

tenaar een onderzoek in. Hierbij is het belangrijk dat inzichtelijk is
welke acties de school zelf heeft ondernomen om het verzuim of het

Voor de uitvoering van dit toezicht heeft de gemeente leerplicht-

voortijdig schoolverlaten te voorkomen. De school heeft tenminste

ambtenaren en kwalificatieplichtambtenaar in dienst voor alle in de

voorafgaand aan de melding met de jongere en eventueel ouders/

gemeente ingeschreven en/of woonachtige jongeren van 5 tot 18

verzorgers de oorzaken van het verzuimen en dreigende school-

jaar.

verlaten onderzocht en besproken. Op basis van de beschikbare
informatie kan de leerplichtambtenaar dan samen met de school,

De taken van de leerplichtambtenaren variëren van toezicht houden

jongere en ouders een vervolgaanpak uitwerken. Op deze manier

op de wetsbepalingen tot en met preventie om schoolverzuim

wordt geprobeerd vroegtijdig te interveniëren, zodat de jongere

te voorkomen. Dus van handhaving tot en met bemiddeling en

onderwijs blijft volgen en voldoende gekwalificeerd de arbeidsmarkt

doorverwijzing. Dat alles in nauw contact met de scholen en (jeugd)

kan betreden (het doel van de startkwalificatie).

zorginstellingen. Scholen hebben een belangrijke (wettelijke) taak in
het signaleren van verzuim. Het vroegtijdig signaleren is van groot

Handhaving

belang om verzuim te kunnen voorkomen of te beperken.

Soms leveren bemiddeling en/of verwijzing niet het gewenste resultaat op. In dat geval kan een juridische aanpak noodzakelijk zijn.

Er is sprake van wettelijk ongeoorloofd verzuim als een kind/jongere

Leerplicht werkt samen met het Openbaar Ministerie, de raad voor

niet op school verschijnt terwijl dit niet gemeld is of waarvoor vooraf

de Kinderbescherming, de politie, Bureau Halt en Bureau jeugd-

geen toestemming is verleend. naast het melden van verzuim,

zorg. Dit alles met het doel om ongeoorloofd verzuim zo nodig

wat wettelijk verplicht is, zijn er ook bepaalde vormen van verzuim

strafrechtelijk aan te pakken. De wet biedt de mogelijkheid om een

waarvoor geen meldingsplicht geldt (signaalverzuim). Dit betreft bij-

boete en zelfs een gevangenisstraf op te leggen. Voor niet-leerplich-

voorbeeld jongeren die zich vaak met een onduidelijke reden, zoals

tige leerlingen biedt de wet die mogelijkheid niet.

ziekte, afmelden. Door leerplicht tijdig te informeren wordt samen
bepaald wat nodig is om het (dreigend) verzuim op te heffen of te

Samenwerking met scholen

voorkomen.

De aanpak van verzuim is meer dan ooit een zaak van alle betrok-

In de verzuimkaart is schematisch het soort (signaal)verzuim

kenen. Het welzijn en de toekomst van de kinderen hangt er vanaf.

vermeld, dat aan de leerplichtambtenaar of aan de kwalificatieplicht-

Goed samenspel tussen de scholen en Leerplicht biedt mogelijk-

ambtenaar moet worden gemeld. Daarbij zijn te ondernemen acties

heden om die aanpak nog verder te verbeteren. Om snel te kunnen

van de scholen en van leerplicht weergegeven.

ingrijpen als dat nodig is, maar ook om risicoleerlingen op te sporen
en preventieve maatregelen te treffen.

Hoe te melden?

Bij vragen, kunt u contact opnemen met de leerplichtambtenaar

Het ministerie van OCW, Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO, hiervoor

of kwalificatieplichtambtenaar van de woongemeente van de

IB-groep), scholen en de gemeente zetten zich samen in om voortij-

betreffende jongere

dig schooluitval te voorkomen. Zo is het voor het voortgezet onder-

DUO (= Dienst Uitvoering Onderwĳs).

Deze verzuimkaart is tot stand gekomen in samenwerking met de gemeenten in de regio West-Brabant.

Verzuimkaart “hoe te handelen”
Soort Melding

Actie door school

Actie Leerplicht Ambtenaar (LPA)

In-/uitschrijving
(art.18 lid 1 leerplichtwet)

Wettelijk:
uiterlijk melden binnen 7 dagen aan LPA.

De gegevens worden administratief verwerkt.
Op een uitschrijving moet een inschrijving volgen.
Zo niet volgt onderzoek absoluut schoolverzuim.

Te laat komen VO
Landelijke richtlijnen van het
Openbaar Ministerie.

Volgens de richtlijnen van het OM:
Bij 3x en 6x te laat actie en sanctioneren door Vanuit LPA volgt geen actie, verantwoordelijkheid
school. Tevens bij 6x te laat waarschuwings- ligt geheel bij de school.
brief aan de leerling en zijn ouders.

Afwezigheid en spijbelen
Ongeoorloofd verzuim
(relatief of signaal)
(art. 21 lid 1 leerplichtwet).

Volgens de richtlijnen van het OM:
9x of meer te laat melden aan LPA via DUO.
Ouders schriftelijk hierover informeren.
Kopieën van de waarschuwingsbrieven aan
de LPA versturen. Bij verder aanhoudend te
laat komen, weer melden aan LPA via DUO.

LPA start in overleg met school een onderzoek
wat kan leiden tot een waarschuwing,
(mini-) proces-verbaal, proces-verbaal of een
doorverwijzing naar de hulpverlening.

Wettelijk:
Vanaf 16 lesuren binnen 4 weken direct
melden aan LPA via DUO, o.v.v. vermoeden
of reden van het verzuim.

LPA start in overleg met school een onderzoek
wat kan leiden tot een waarschuwing,
(mini-) proces-verbaal, proces-verbaal of een
doorverwijzing naar de hulpverlening.

Wenselijk:
Elk zorgwekkend verzuim vanaf 8 lesuren
direct melden aan LPA via DUO.

Wenselijk:
Alle frequent en/of zorgwekkende
Ziekmelding
afwezigheid wegens ziekte of twijfelachtige
Ook twijfelachtig ziekteverzuim.
ziekmelding (direct) bespreken met de
schoolarts en de LPA.

Schorsing
(art. 18 lid 1 leerplichtwet)
(art. 40 WPO en art. 27 WVO)

Verwijdering
(art.18 lid 1 leerplichtwet)
(art. 40 WPO en art. 27 WVO)

Verlof/vakantie
Luxe verzuim
(art 11f en art. 11g; art. 13a en
art.14 lpw)

Wettelijk:
Schorsingen vanaf 1 dag schriftelijk melden
aan onderwijsinspectie.
Wenselijk:
afschrift aan de LPA.

LPA en de schoolarts kunnen adviseren en evt.
helpen bemiddelen bij inzet zorg of doormelden
aan instantie. Zo nodig wordt een (tijdelijke)
vrijstelling (artikel 5 lid a of 11g) verleend. Bij
vermoeden van ongeoorloofde afwezigheid
onderneemt LPA actie, eventueel gezamenlijk met
de schoolarts.

Wettelijke controle ligt bij de onderwijsinspectie
en de school. LPA kan adviseren en zo nodig
bemiddelen.

Wettelijk:
Wettelijke controle ligt bij de onderwijsinspectie
Verwijderingen direct melden aan
en de school. LPA kan adviseren en zo nodig
onderwijsinspectie en LPA. M.b.t. het VO:
Ingevolge artikel 10 van de Leerplichtwet is bemiddelen.
het niet toegestaan leerlingen uit te schrijven.
Wettelijk:
De directeur van de school beoordeelt dit
op grond van art. 13a en art. 14 van de
leerplichtwet en geeft wel/niet verlof tot en
met 10 schooldagen.

Vrijstellingen
Wettelijk:
(Geregeld) schoolbezoek
(art. 3a, 3b en 15 = ander vorm Direct doorverwijzen naar LPA.
van onderwijs 5 onder a, b, c of De ouders vragen formeel vrijstelling aan.
5a = beroep op vrijstelling)

LPA geeft desgevraagd de directeur advies.
Eventuele actie van LPA volgt na schriftelijke
afwijzing van het verlofverzoek. Verlofaanvragen
voor meer dan 10 schooldagen worden
beoordeeld door LPA (art. 14 lpw). Dit soort verlof
geldt alleen bij bijzondere omstandigheden. Dus
niet voor vakantie!
LPA onderzoekt en beoordeelt de aanvraag (zo
nodig met een verklaring van een deskundige en/
of met een onderwijskundig rapport). Vervolgens
wordt de vrijstelling afgegeven of afgewezen en
schriftelijk aan ouders kenbaar gemaakt.

Basisonderwijs en voortgezet onderwijs (Bao+VO)

leer- en kwalificatieplichtigen

