
Samen leven en leren in een veilige omgeving 

 

PROTOCOL LEERPLICHT 

 
 
 

 

Protocol leerplicht 

Bijna alle kinderen in Nederland gaan als ze 4 jaar zijn naar de basisschool. Jongeren 

tussen de 5 en 18 jaar zijn verplicht om onderwijs te volgen, totdat ze een 

startkwalificatie hebben. Voor leerlingen van 5 tot 16 jaar heet dit de leerplicht, voor 

jongeren tussen 16 en 18 jaar de kwalificatieplicht. 

 

Wat is de leerplicht? 

De leerplicht houdt in dat kinderen verplicht naar school moeten. Vanaf het moment dat 

het kind 5 jaar is tot het einde van het schooljaar waarin het kind 16 jaar wordt, is het 

op grond van de Leerplichtwet verplicht naar school te gaan. De ouder moet het kind 

inschrijven op een school en ervoor zorgen dat het kind naar school gaat. De leerplicht 

geldt voor iedereen die in Nederland woont. Ook kinderen met een niet-Nederlandse 

nationaliteit, asielzoekers in de leerplichtige leeftijd en kinderen die illegaal in 

Nederland verblijven zijn leerplichtig en moeten dus verplicht naar school. 

 

Leerplicht begint bij 5 jaar 

Het kind is leerplichtig als het 5 jaar is. Het kind moet naar school vanaf de eerste dag 

van de maand nadat het kind 5 jaar is geworden. Als het kind bijvoorbeeld in oktober 5 

jaar wordt, moet het op 1 november van dat jaar naar school.  

 

Leerlingen van 4 jaar niet leerplichtig 

De meeste kinderen gaan al naar school als ze 4 jaar zijn. Leerlingen van 4 jaar vallen 

niet onder de leerplicht, ook niet wanneer ze zijn ingeschreven op een basisschool. De 

ouder is niet strafbaar als de ouder het 4-jarige kind thuis houdt. De 

leerplichtambtenaar kan hier niet tegen optreden. Het is wel verstandig dat de ouder 

contact op neemt met de school als de ouder het kind een dag thuis wil houden. 

 

Volledige leerplicht 

De volledige leerplicht duurt tot en met het schooljaar waarin het kind 16 jaar wordt. 

Als het kind bijvoorbeeld in februari 16 jaar wordt, dan moet het kind het schooljaar 

afmaken. Een schooljaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli. Als het kind tenminste 

12 volledige schooljaren naar school is geweest, is de termijn van volledige leerplicht 

afgelopen. Een groep overslaan telt ook mee als volledig schooljaar. 

 

Leerrecht 

Op de Egbertusschool spreken we liever van leerrecht dan van leerplicht. Kinderen van 4 

jaar en ouder hebben het recht om naar school te gaan. Om deze reden zijn kinderen te 

allen tijde van harte welkom op de Egbertusschool, ook al valt dat in een periode vlak 

voor de kerst- en zomervakantie. 


