
Nee, je moet niet verplicht naar school gaan. Tot 18 jaar ben je wel verplicht om te

leren. Dat heet ‘leerplicht’. Dat kan ook van thuis uit of vanop afstand.

Ben je ingeschreven in een school? Dan ben je wel verplicht om er aanwezig te zijn.

Tot wanneer moet ik leren?

Tot je het middelbaar hebt uitgedaan of tot je 18 jaar bent. Daarna ben je niet

meer verplicht om te leren.

Maak je je laatste schooljaar niet af? Dan heb je geen diploma.

Mag ik deeltijds les volgen?

Ja, als je 16 jaar of ouder bent. Dan mag je overstappen naar:

Op je 15 jaar mag dat ook, als je het tweede middelbaar afmaakte. Het maakt niet

uit of je geslaagd was.

Mag ik thuis les volgen?

Ja, je mag thuis les volgen van je ouders of een privé-leerkracht. Je ouders

moeten dat wel melden aan het Agentschap voor Onderwijsdiensten. Daar moeten

ze een verklaring van huisonderwijs ondertekenen.

Ben je in een school ingeschreven? Dan moet je er wel aanwezig zijn.

Kan je door ziekte een lange tijd niet naar school? Dan kan je ook vanop afstand

les volgen.

Ik heb leerplicht maar ben nog niet lang in België. Wat nu?

Ben je nog maar net in België? Dan kan je misschien nog niet goed Nederlands

lezen of schrijven. Daarvoor kan je bijvoorbeeld naar:

Vind hier meer tips om Nederlands te leren

Ik verhuis (tijdelijk) naar het buitenland. Wat nu?

Bel met Vlaamse

Scholierenkoepel

Bel 0495602520 op werkdagen,
9-17u.

Door Vlaamse Scholierenkoepel 11-18 jaar

MOET IK VERPLICHT NAAR SCHOOL GAAN?

duaal leren•

deeltijds beroepssecundair onderwijs•

leertijd•

OKAN (Onthaalonderwijs voor anderstalige kinderen)•

BENO (basiseducatie na OKAN)•

Centrum voor Volwassenenonderwijs (CVO)•

Ligo (het centrum voor basiseducatie)•

...•

PRAAT EROVER

Mail met Vlaamse

Scholierenkoepel

Vul het formulier in en krijg
binnen de 2 werkdagen antwoord.

https://admin.watwat.be/studeren/waarom-zou-ik-een-diploma-secundair-halen
https://admin.watwat.be/studiekeuze/ik-ben-15-jaar-en-wil-gaan-werken-wat-kan-ik-doen
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/documenten/bestand.ashx?nr=804
https://admin.watwat.be/ziek-zijn/ik-ben-lange-tijd-vaak-ziek-wat-nu-met-school
https://admin.watwat.be/nieuw-belgie/ik-ben-nieuw-belgie-hoe-kan-ik-nederlands-leren
https://admin.watwat.be/nieuw-belgie/ik-ben-nieuw-belgie-hoe-kan-ik-nederlands-leren
tel:0495602520
https://www.onderwijskiezer.be/v2/secundair/sec_duaal_leren.php
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/deeltijds-leren-en-deeltijds-werken
https://www.onderwijskiezer.be/v2/secundair/sec_leertijd_start.php
https://www.vlaanderen.be/onderwijs-en-vorming/ondersteuning/onderwijs-voor-leerlingen-met-specifieke-noden/onthaalonderwijs-voor-anderstalige-kinderen-okan
https://www.ligo.be/limino/cursus/beno-basiseducatie-na-okan
https://www.ligo.be/limino
https://www.scholierenkoepel.be/contact/formulier


Blijft je hoofdverblijfplaats (domicilie) in België? Dan moet je het Agentschap voor

Onderwijsdiensten op de hoogte brengen. Zo blijf je in orde met de wet op de

leerplicht.

Verandert je hoofdverblijfplaats naar het buitenland? Dan moet je de wetten op

de leerplicht van dat nieuwe land opvolgen.
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https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/contactinfo-agodi-alle-diensten

