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De leerplichtambtenaar
Samen komen we verder

Informatie voor ouders en professionalswww.startWijzer.frl

Gemeentehuis Achtkarspelen
Stationsstraat 18
9285 NH Buitenpost
T. 14 0511

Gemeentehuis Heerenveen
Crackstraat 2
8441 ES Heerenveen
T. 14 0513

Gemeentehuis Ooststellingwerf
't Oost 11
8431 LE Oosterwolde
T. 14 0516

Gemeentehuis Opsterland
Hoofdstraat 82
9244 CR Beetsterzwaag
T. 0512 386 222

Gemeentehuis Smallingerland
Gauke Boelensstraat 2
9203 RM Drachten
T. 0512 581 234

Gemeentehuis Tytsjerksteradiel
Raadhuisweg 7
9251 GH Burgum
T. 14 0511

Gemeentehuis Weststellingwerf
Griffioenpark 1
8471 KR Wolvega
T. 14 0561

Heb je een vraag? 

Altijd een locatie bij jou in de buurt!

E. startwijzer@smallingerland.nl
T. 0512 581 234



Nodigt jeugdigen en/of ouder(s)/verzorger(s) uit om samen te
bespreken wat er aan de hand is en wat er nodig is, om weer
volgens lesrooster naar school te gaan;  
Verwijst zo nodig door naar de juiste organisaties om samen
op zoek te gaan naar oplossingen;  
Handhaaft bij ongeoorloofd verzuim;     
Kan jeugdigen ondersteunen bij het maken van de juiste
opleidingskeuze.

Wij zijn er voor de toekomst
Als leerplichtambtenaren ondersteunen wij, samen met andere
professionals, jeugdigen om een schoolopleiding af te maken.
Hoe we dit doen leest u in deze flyer. Om te beginnen leggen we
u graag uit wat de Leerplichtwet inhoudt en wat een
leerplichtambtenaar kan betekenen.

Recht op onderwijs
Iedere jeugdige heeft recht op onderwijs. Dit is in Nederland in
de Leerplichtwet vastgelegd. Het uitgangspunt is dat alle
jeugdigen volgens lesrooster naar school gaan en de school
hierop toeziet. Als er sprake is van vermoedelijk ongeoorloofd
schoolverzuim, meldt school dit bij de leerplichtambtenaar.

Wat is de rol van een leerplichtambtenaar?
De leerplichtambtenaren in regio De Friese Wouden houden
toezicht op het naleven van de Leerplichtwet door ouder(s) en/of
verzorger(s) en jeugdigen. Na een melding wordt een onderzoek
gestart naar de redenen van het verzuim. 

De leerplichtambtenaar: 

Samen komen we verder
Zodra de jeugdige verzuimt of niet staat ingeschreven op een
school geeft de leerplichtambtenaar een signaal af in de
verwijsindex. Zijn er meer instanties, zoals hulpverlening, het
jongerenwerk en school die een signaal hebben afgegeven?
Dan worden deze signalen bij elkaar gebracht. Hierdoor kan de
samenwerking zo goed mogelijk worden afgestemd.

Meer informatie vindt u op: 
www.startWijzer.frl

LeerplichtambtenaarLeerplichtambtenaar

Bij vermoeden van luxe verzuim wordt er door school een
melding gedaan;
De leerplichtambtenaar doet onderzoek;
Vervolgens worden ouder(s) en/of verzorger(s) uitgenodigd
voor een verhoor en kan er een waarschuwing worden
gegeven of een proces-verbaal worden opgemaakt.

Over een verlofaanvraag voor vakantie buiten de vastgestelde
vakantieperiodes of verlof vanwege gewichtige
omstandigheden tot en met tien schooldagen beslist de
schooldirecteur. De directeur neemt een besluit waarbij hij de
Leerplichtwet moet volgen. Er kan advies gevraagd worden bij
de leerplichtambtenaar. Gaat het om meer dan tien
schooldagen, dan beslist de leerplichtambtenaar. Als de
jeugdige zonder toestemming niet op school is, meldt school dit
bij de leerplichtambtenaar.

Verzuim?

Luxe verzuim / gewichtige omstandigheden

Relatief verzuim en overig verzuim

Na een melding wordt de jeugdige samen met zijn of haar
ouder(s) en/of verzorger(s) uitgenodigd voor een gesprek; 
Tijdens het verzuimgesprek wordt er gekeken naar de reden
van het verzuim;
Naar aanleiding van het verzuimgesprek zijn er verschillende
vervolgstappen mogelijk, namelijk:

Vanaf 16 les- of praktijkuren, gedurende een periode van 4
opeenvolgende lesweken, is school verplicht ongeoorloofd
verzuim te melden. Bij ongeoorloofd verzuim minder dan 16 uur
in 4 weken mag school melden.

Verzuim?   

Afspraken maken om schoolverzuim tegen te gaan;
Doorverwijzen naar een hulpverlener en gezamenlijk op
zoek gaan naar oplossingen;
Een waarschuwing geven in verband met ongeoorloofd
verzuim;
Doorverwijzen naar HALT bij herhaaldelijk
schoolverzuim;
Een proces-verbaal opmaken bij ernstig schoolverzuim
of negatieve afloop HALT.


