Informatie voor leerlingen over leerplicht/RMC
Iedereen moet naar school, anders krijg je problemen met leerplicht. Maar waarom
eigenlijk? En wat doet leerplicht dan? Hieronder is kort uitgelegd hoe het zit met
leerplicht.
Leerplicht en kwalificatieplicht.
Kinderen van 5 tot 16 jaar zijn leerplichtig. Zij moeten naar school. Zo kunnen zij zich
voorbereiden op de maatschappij en de arbeidsmarkt. Jongeren die na hun 16e nog
geen startkwalificatie (minimaal een havo, vwo of mbo niveau 2 diploma) hebben,
moeten tot hun 18e verjaardag verplicht naar school.
Geoorloofd en ongeoorloofd afwezig.
Iedereen is wel eens ziek of moet bijvoorbeeld onder schooltijd naar de tandarts. Als je
je netjes afmeld op school wordt jouw afwezigheid op geoorloofd gezet. Als je zonder
reden niet in de les bent en school weet niet waar je bent, wordt je afwezigheid als
ongeoorloofd genoteerd. Dit wordt gezien als spijbelen. Wanneer je 16 klokuren of meer
ongeoorloofd afwezig bent in 4 lesweken, meldt school dit bij leerplicht. De
leerplichtambtenaar neemt dan contact op met je SLB’er/mentor en stuurt een
waarschuwingsbrief of nodigt je uit voor een gesprek. Wanneer je onder de 18 bent
moeten jouw ouders hierbij ook aanwezig zijn. In dit gesprek worden afspraken gemaakt
en worden de consequenties van verzuim toegelicht. School en leerplicht werken samen.
Wanneer jouw school en leerplicht niet met jou in contact kunnen komen via brieven,
telefoon of mail, gaat de leerplichtambtenaar op huisbezoek. Het kan dus zijn dat de
leerplichtambtenaar bij je voor de deur staat.
Verschil 18 – en 18+.
Alle leerlingen zonder startkwalificatie horen zich te houden aan de leerplichtwet. Voor
leerlingen onder de 18 betekent dit dat het strafbaar is om ongeoorloofd te verzuimen.
Wanneer je je niet aan de afspraken houdt, kan het zijn dat de leerplichtambtenaar je
een HALT-straf geeft of een proces-verbaal oplegt. Dit zijn strafmaatregelen om er voor
te zorgen dat leerlingen niet zomaar verzuimen of van school af gaan. Wanneer je 18
jaar of ouder bent, ben je vanuit de wet niet meer verplicht om naar school te gaan. Dit
wil niet zeggen dat je wel mag verzuimen. Dan hoor je je nog steeds aan de schoolregels
te houden, zoals: aanwezig zijn, op tijd komen, inzet tonen en je gedragen tijdens de
lessen en stage. Omdat je 18 jaar bent, mag school jou wel uitschrijven als je je niet aan
deze regels houdt.
Ondersteuning en bemiddeling.
Leerplicht/RMC is er niet alleen maar om te controleren en te waarschuwen. Als je niet
bent toegelaten op je opleiding naar keuze, je hebt een conflict met de schoolleiding of
je wilt een leerwerktraject doen, ben je bij leerplicht ook aan het goede adres. Zij
kunnen je begeleiden naar een passende opleiding en/of baan.
Voor meer informatie:
http://schoolwerkt.nl/
Leerplicht Utrecht:
Stadsplateau 1, Utrecht
030-2862660

