Wist je dat?
Leerplicht & RMC toelichting
1. Het opmaken van een proces verbaal wegens veelvuldig spijbelen van
de jongere kan leiden tot het opleggen van een geldboete.
Dit klopt, maar wordt in de praktijk (bijna) nooit toegepast. Er wordt vaak
overgegaan tot een voorwaardelijke werkstraf met proeftijd en in die tijd
moet de jongere de aanwijzingen volgen van jeugdreclassering (of
gezinsvoogd).
1. Bij welk afgerond niveau heb je een startkwalificatie behaald?
Bij het behalen van een diploma op havo/vwo/mbo-2 niveau.
2. Binnen welke termijn dient het bindend studie advies te worden
afgegeven bij een student van een entree-opleiding?
Binnen vier maanden dient de school een BSA af te geven.
3. De leerplichtambtenaar kan (namens B&W*) een boete aan school
opleggen wanneer deze bepaalde verplichtingen niet nakomt.
Dit klopt niet. De leerplichtambtenaar kan wel signalen bij de
Onderwijsinspectie afgeven. Deze kan dan gaan inspecteren en eventueel
een boete afgeven.
*Burgemeester en wethouders

5. Een 19-jarige, afkomstig van het vmbo-basis beroeps, heeft nog
geen startkwalificatie. Hij is dus:
Nergens plichtig tot. Het is wel een voortijdig schoolverlater. Hij blijft
tot zijn 23ste of tot hij weer een schoolinschrijving heeft in beeld bij het
rmc. De trajectbegeleiders zullen hem monitoren en hem begeleiden
naar onderwijs, werk of hulpverlening.
6. Een student moet altijd een voortgezet onderwijs diploma
hebben om een mbo-opleiding op niveau 2, 3, en 4 te volgen
Dit klopt niet. Met bijvoorbeeld een overgangsbewijs naar havo 4 kan
een leerling ook al de overstap naar mbo niveau 4 maken.
7. De school mag een verzuimmelding doen als er sprake is van 5
uren ongeoorloofd verzuim in 5 weken.
Dit klopt. Wanneer het gaat om signaalverzuim, kan het handig zijn om
de leerplichtambtenaar of trajectbegeleider vroeg te betrekken en in
gesprek te laten gaan met de leerling. De school is verplicht te melden
als de leerling 16 uur in 4 weken heeft verzuimd.
8. De directeur van een school kan naar eigen inzicht tot 10 dagen
schoolverlof verlenen.
Nee, de directeur moet de regels van de leerplichtwet volgen. Hierin
wordt aangegeven waarvoor er wel verlof mag worden verleend en
waarvoor niet.

9. Een 18-jarige gaat zonder startkwalificatie van school. Het heeft
dus geen zin om een (participatie) uitkering aan te vragen; hij
wordt toch weer teruggestuurd naar school
Dit klopt niet. In principe moet een jongere wel terug naar school, maar
de gemeente kan een scholingsonderzoek aanvragen bij het rmc. Hierin
wordt gekeken naar de capaciteiten, interesses en leerbaarheid van de
jongere. Dit advies wordt uitgebracht naar Sociale Zaken en zij nemen
het mee in de uitkeringsaanvraag. Een gemeente kan de jongere ook
tijdelijk een uitkering verlenen – totdat hij (snel) terugkeert naar school.
10. Vanaf welke leeftijd mag een jongere een bbl-opleiding volgen?
Vanaf 16 jaar.
Wil je nog meer weten? Je kunt altijd bellen, mailen of appen naar:
Johan Feenstra – Leerplichtambtenaar
Mobiel:
E-mailadres:

06 82070231
j.feenstra@smallingerland.nl

Arlette de Graaf – Mbo-leerplichtambtenaar
Mobiel:
06 83546523
E-mailadres: a.de.graaf@smallingerland.nl
Liesbeth Verburg – Rmc-trajectbegeleider
Mobiel:
0623897509
E-mailadres: l.verburg@smallingerland.nl

