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FACTSHEET Leerplichtambtenaar gemeente UH

WAT De leerplichtambtenaar controleert of ouders en kinderen zich houden aan de Leerplichtwet.
De leerplichtwet is bedoeld om jongeren naar school te laten gaan tot ze voldoende opleiding
hebben om een baan te vinden. Leerplichtambtenaren balanceren voortdurend tussen zorg en
handhaving. Als een kind regelmatig zonder geldige reden niet op school is, schakelt de school de
leerplichtambtenaar in. In dat geval zoekt de leerplichtambtenaar samen met school en ouders naar
een oplossing. Zijn de ouders of de leerling zelf verwijtbaar aan het schoolverzuim dan kan dit
gevolgen voor hen hebben. Bijvoorbeeld een officiële waarschuwing met voorwaarden, een Haltverwijzing, kinderbijslag stopzetten (16- en 17-jarige) of een proces-verbaal opmaken.

WANNEER WEL
• Voor kinderen vanaf 5 t/m 16 jaar.
(Een kind mag vanaf 4 jaar naar
school maar is leerplichtig vanaf de
dag dat het 5 jaar is geworden tot en
met het schooljaar waarin het kind
16 jaar is geworden).
• Bij kwalificatieplicht: jongeren van
16 tot 18 jaar die geen diploma of
niet voldoende opleiding hebben,
zijn verplicht om een diploma te
halen: een diploma voor havo, vwo
of mbo (niveau 2 of meer).

WANNEER NIET
• De kwalificatieplichtige jongeren van
onze gemeente die staan ingeschreven
op een MBO en/of 18+ jongeren zonder
startkwalificatie, want deze vallen onder
de verantwoordelijkheid van het RMC
School Werkt.

MELDING DOEN
School is wettelijk verplicht om een melding te
doen bij ongeoorloofde afwezigheid van
minimaal 16 uur in een periode van 4
aaneengesloten schoolweken. De school meldt

TOESTEMMING
• School schakelt de
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de ongeoorloofde afwezigheid meteen (binnen 5
werkdagen). Bij 12 keer te laat kan er een Halt

leerplichtambtenaar in d.m.v. een

verwijzing volgen, als dat in de schoolgids staat
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nodig, maar het dient wel

verzuim.pdf en

medegedeeld te worden.

https://duo.nl/zakelijk/verzuim/verzuim/in-het-
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onderzoek géén toestemming van
ouders nodig
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Advies of informatie van de
leerplichtambtenaar kan anoniem of
met toestemming van ouders.

VOOR WELK ONDERWIJSTYPE
• Het primair (speciaal) onderwijs en
op het voortgezet (speciaal)
onderwijs tot 18 jaar van de
gemeente UH

BEREIKBAARHEID
• Algemeen:
Email: leerplicht@heuvelrug.nl
Telefoonnummer: 0343-56 56 00
• Stephanie Drost leerplichtambtenaar
Email: Stephanie.drost@heuvelrug.nl
Telefoonnummer: 06 - 282 424 86
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