
De Leerplichtwet 1969

Leerplicht Maastricht/Heuvelland



Wie is verantwoordelijk?

• Leerlingen: >12 jr. verantwoordelijk voor hun eigen schoolbezoek

• Ouders: conform de Leerplichtwet 1969 hebben ouders een 
inschrijfplicht (absoluut verzuim) en moeten ervoor zorgen dat de 
leerling school regelmatig bezoekt (relatief verzuim).

• Scholen: scholen hebben belangrijke taken:
1. signaleren verzuim
2. informatieplicht aan de gemeente

3. verwijdering melden bij leerplicht en de onderwijsinspectie.
4. meervoudige problemen signaleren; denk hierbij aan een

ZAT/Knooppunt



• Docenten/mentoren: 1e signaleringspunt voor verzuim. Essentieel om op 
de hoogte te zijn van de verzuimaanpak op school

• Inspectie van het onderwijs: ziet toe op naleven wet 

• College van B&W: toezicht op de naleving van de wet en voor de 
uitvoering van de RMC-regelgeving

Wie is verantwoordelijk?



Verzuimwijzer
Wanneer moet je actie ondernemen?

De school is verplicht iedere spijbelende leerling te melden bij de 
leerplichtambtenaar:    

• Zodra de leerling zonder geldige reden meer dan zestien uur les- en/of 
praktijktijd in een periode van vier aaneengesloten weken verzuimt;

• Wanneer de leerling regelmatig te laat komt;

• Bij luxe verzuim. 

Daarnaast spreken wij op school leerlingen aan.

• Preventief, nog geen sprake van zestien uur. 

• Enkele keren te laat aanwezig geweest.

• Mentor heeft de leerling al gesproken! 

• Achteraf gaat korte gespreksnotitie naar ouders en school. 



Wat kun je nog meer doen?

• Zorg dat de ouders altijd op te hoogte zijn;

• Neem contact op met de jeugdarts als er sprake is van zorgwekkend 
ziekteverzuim;

• Communiceer duidelijke de schoolmaatregelen tegen spijbelen, 
bijvoorbeeld in de schoolgids;

• Wijs de ouders op personen of instanties die het kind kunnen helpen als 

het niet naar school wil . 



Preventieve aanpak NOVO

• Laagdrempelig beginnen. 
Regelmatig in school aanwezig. 

• Klassen rond. Uitleg Nederlandse regelgeving rondom verzuim.

• AMV-overleg

• Huisbezoeken

• HALT

• Maatwerk



Samen (werking) voor een kansrijke 
toekomst!


