
 

 

Leerplicht | Enseñansa Obligatorio 

De leerplicht wet is van kracht op Aruba. Dat wil zeggen dat het land Aruba  
de verantwoordelijkheid draagt om te garanderen dat de rechten van elk 

kind dat onder deze wet valt worden gewaarborgd         
 

 

   
 

Geachte ouders/verzorgers, 
 
Leerplichtige leerlingen die Aruba gaan vertegenwoordigen bij officiële sportwedstrijden, culturele activiteiten of 
schoonheidsevenementen.  
Alle aanvragen moeten compleet ingevuld zijn en voorzien zijn van het volgende: 

- officiële uitnodiging van het land waar het evenement gehouden wordt  
- een officiële brief van de organisatie (moeder bond) waarvoor de leerplichtige leerling van Aruba gaat 

vertegenwoordigen in het buitenland of hier te lande. 
 
Alvorens voorbereidingen te gaan treffen, moet de aanvrager het aanvraagformulier met bewijs 2 maanden van te voren 
bij het schoolhoofd indienen.  
 
Bij aanvragen voor vrijstelling wegens persoonlijke/bijzondere omstandigheden van 1 tot en met 10 schooldagen 
beslist het schoolhoofd. En bij aanvragen voor vrijstelling wegens persoonlijke/bijzondere omstandigheden die 
langer dan 10 schooldagen inhouden, geeft het schoolhoofd advies. Het advies wordt naar Bureau Meldpunt Leerplicht 
gestuurd en Inspectie van het Onderwijs beslist hierover. 
Alle aanvragen moeten onderbouwd zijn van voldoende documentatie en deze moet ingeleverd worden bij het 
schoolhoofd. Is de aanvraag niet tijdig ingeleverd dan kan er geen beslissing genomen worden.  
 
Alle aanvragen moeten worden opgestuurd door het schoolhoofd naar bureau meldpunt leerplicht. 
 
Zonder toestemming wegblijven van school is ’ongeoorloofd verzuim’. Hiermee bedoelt men het regelmatig te laat 
komen, spijbelen of onder schooltijd op vakantie gaan. 
 
Luxe verzuim 
Ongeoorloofd wegblijven van school door een leerplichtige leerling voorafgaand of aansluitend aan een vakantie heet 
‘luxe verzuim‘. Als er leerlingen tijdens deze periode afwezig zijn, is het schoolhoofd verplicht dit te melden aan Bureau 
Meldpunt Leerplicht.  
Het is niet toegestaan om eerder op vakantie te gaan en ook niet om later dan de vastgestelde schoolvakantie weer op 
school te zijn. Met het streng aanpakken van luxe verzuim geeft het Bureau Meldpunt Leerplicht een duidelijk signaal 
aan ouder(s)/verzorger(s), leerlingen en scholen.  
 
Houdt u zich niet aan de leerplichtwet dan kunt u consequenties verwachten. De dwangsom varieert van 
minimaal Afl. 250,-- tot maximaal Afl. 2.500,-- 
 
 
 

 
Met de vriendelijke groeten,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor meer informatie? Gaat u naar www.ea.aw/leerplicht 



Op de website Enseñansa Aruba | www.ea.aw kunt u nog meer lezen over de Leerplicht.  
U wordt ook uitgenodigd om de website www.ea.aw/leerplicht (of zoekt Leerplicht of Enseñansa obligatorio in het alfabetisch menu op 
www.ea.aw) voor meer informatie, over de nodige formulieren of contact informatie over Bureau Leerplicht Aruba. U kunt ons ook volgen op 
Facebook: facebook.com/educationaruba. 
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