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Iedereen naar school!  

Informatie over leerplicht en kwalificatieplicht 
 
Een goed diploma biedt je later meer kans op een leuke baan. Het is dus 
belangrijk om wat langer op school te blijven, interessante stages te vinden en na te denken over je 
toekomst. De regering heeft daarom bepaald dat je de school pas mag verlaten als je gekwalificeerd 
bent. Dat wil zeggen dat je minimaal een diploma op zak hebt. Wat is kwalificatieplicht, wat is 
leerplicht en hoe wordt schoolverzuim aangepakt? Dat kun je lezen in deze ‘folder’.  
 
 

Wat is leerplicht en wat is kwalificatieplicht? 
Leerplicht betekent dat je verplicht bent om naar school te gaan. Je ouders moeten je inschrijven op een 
school en jij bent verplicht deze school ook daadwerkelijk te bezoeken. Er is een volledige leerplicht en een 
kwalificatieplicht.  
De volledige leerplicht eindigt voor jou aan het einde van het schooljaar waarin je 16 jaar bent geworden. 
Na deze volledige leerplicht volgt de kwalificatieplicht. Deze duurt tot de dag dat je een startkwalificatie hebt 
gehaald: een MBO2, HAVO of VWO diploma. Of tot de dag dat je 18 jaar wordt. 
Let op: Heb je een VMBO diploma en nog geen 18 jaar? Dan ben je niet in het bezit van een 
startkwalificatie. Je bent dan nog leer- of kwalificatieplichtig. 
 
Problemen tijdens je schoolloopbaan? 
Soms verloopt je schoolloopbaan niet zonder problemen. Bij hoge uitzondering laten we de volledige 
leerplicht dan vervallen en komt er iets anders voor in de plaats.  Naast je school werk je dan enkele dagen 
of je loopt stage. Deze vorm van vervangende leerplicht komt tot stand in samenwerking met jou, je ouders 
of verzorgers, de school en de leerplichtconsulent van de gemeente. 
 
Afwezigheid 
Natuurlijk kan het gebeuren dat je een keer niet op school aanwezig kunt zijn. In enkele gevallen is dit 
toegestaan, zoals een bezoek aan  de dokter of de tandarts. 
Het is niet toegestaan om buiten de schoolvakanties weg te blijven van school.  Bijvoorbeeld om op vakantie 
te gaan of om familie in het buitenland te bezoeken. 
 
Extra vrij? 
Is er een huwelijk of een sterfgeval binnen je familie? Of viert je familie bepaalde religieuze feesten? Dan 
kunnen jij of je ouders hiervoor verlof aanvragen bij de directeur van jouw school. De directeur heeft 
richtlijnen op basis waarvan hij verlof kan verlenen. 
 

 
Hoe pakken we schoolverzuim aan? 
 
Ben je zonder geldige reden afwezig?  
Dan noemen we dit spijbelen of ongeoorloofd verzuim. Ook te laat komen is een vorm van spijbelen. Het 
begint meestal onschuldig, bijvoorbeeld door een keertje niet naar gym te gaan. Spijbelen kan echter van 
kwaad tot erger worden en in het ergste geval ga je helemaal niet meer naar school. Aan spijbelen kunnen 
we samen wat doen! 
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Wat kun je zelf doen als er iets aan de hand is? 
Praat eens met je mentor, leerlingbegeleider of een leraar waar je het goed mee kunt vinden. Is jouw school 
niet de school die bij je past, praat daar dan over met je ouders en kijk eens rond naar een andere school. 

 
Wat kan school tegen spijbelen doen? 
Het belangrijkste is dat de school voor een goede, plezierige sfeer zorgt met zo min mogelijk tussenuren. 
Verder moet de school aan alle leerlingen bekend maken wat ze doet bij spijbelen. De school moet jouw 
spijbelgedrag met je bespreken en verwijzen naar mensen of instanties die je kunnen helpen als er sprake is 
van een probleem. Ook heeft de school de plicht om jouw spijbelgedrag door te geven aan jouw ouders of 
verzorgers en aan de leerplichtconsulent van de gemeente. 
 
Wat kan de leerplichtconsulent voor je doen? 
De leerplichtconsulent van de gemeente kan advies geven over alle leerplichtzaken. Is er een probleem en 
kom je er met je school niet uit? Vraag  de leerplichtconsulent dan om te bemiddelen. Samen met jou, de 
school en/of een andere hulpverlenende instantie, zoekt de leerplichtconsulent naar de beste oplossing. 
 

Wat zijn de gevolgen van te laat komen en spijbelen? 
 
Bureau Halt 
Ben je regelmatig te laat in de les of spijbel je regelmatig? Dan kan de leerplichtconsulent je doorsturen naar 
Bureau Halt voor een taakstraf. Deze taakstraf voer je uit in je vrije tijd. Heb je de taakstraf niet goed 
gedaan? Dan stuurt Halt je zaak terug naar de leerplichtconsulent. Die legt het voor aan het Openbaar 
Ministerie. 
 
Openbaar Ministerie 
Heb je veel verzuimd of blijf je verzuimen? Dan zoekt het Openbaar Ministerie (OM) naar een passende 
reactie op jouw schoolverzuim. Zoals een taakstraf, een geldboete of jeugdreclassering. Het  OM vraagt 
hierbij altijd om een onderzoek van de Raad voor de Kinderbescherming. 
 

Wil je meer informatie? 
Voor meer informatie kun je terecht bij de directeur, mentor of leerlingbegeleider van jouw school. Of bij de 
leerplichtconsulenten van de gemeente Best.  Je kunt je vraag stellen via e-mail: leerplicht@gembest.nl 
Bellen kan natuurlijk ook:  
 Elke Groenendaal: (0499) 360400 
 Randi Laenen: (0499) 360407 
Zij zijn dagelijks bereikbaar.  
 
Meer informatie vind je ook op: www.gemeentebest.nl of www.ingrado.nl 


