INFOFICHE: DEELTIJDSE LEERPLICHT
DEELTIJDSE LEERPLICHT
Een leerling die 15 jaar is en minstens de eerste 2 leerjaren van het voltijds secundair
onderwijs gevolgd heeft, wordt aangezien als deeltijds leerplichtig. Wanneer een leerling
niet aan deze voorwaarden voldoet, blijft de voltijdse leerplicht lopen tot 16 jaar. Na de
leeftijd van 16 jaar volgt een periode van deeltijdse leerplicht.
Aan de deeltijdse leerplicht wordt voldaan door het voltijds secundair onderwijs voort te
zetten of door deeltijds beroepssecundair onderwijs (DBSO) of de leertijd (leercontract
Syntra) te volgen.
Een minderjarige kan toelating krijgen om vanaf het begin van het schooljaar waarin hij
deeltijds leerplichtig wordt, deeltijds beroepssecundair onderwijs of de leertijd te volgen.
Deze toelating wordt gegeven door de directie van het centrum voor deeltijds
beroepssecundair onderwijs in kwestie of door Syntra Vlaanderen, op advies van het CLB
waarmee de instelling voor voltijds onderwijs waar de minderjarige de lessen volgt,
samenwerkt.

DEELTIJDS BEROEPSSECUNDAIR ONDERWIJS (DBSO)
Volgende voorwaarden zijn van toepassing op het volgen van deeltijds beroepssecundair
onderwijs:




vanaf 16 jaar is het volgen van DBSO altijd mogelijk;
vanaf 15 jaar is het volgen van DBSO mogelijk, indien minstens de eerste 2 leerjaren
van het secundair onderwijs werden gevolgd;
in het schooljaar waarin de leerling 15 jaar wordt, kan het volgen van DBSO na CLBadvies en mits toelating door de directie, indien ten minste de eerste 2 schooljaren
van het secundair onderwijs werden gevolgd.

LEERTIJD
Volgende voorwaarden zijn van toepassing op het volgen van een leerovereenkomst binnen
Syntra:


vanaf 16 jaar is een leerovereenkomst altijd mogelijk;
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vanaf 15 jaar is een leerovereenkomst mogelijk, indien minstens de eerste 2 leerjaren
van het secundair onderwijs werden gevolgd;
in het schooljaar waarin de leerling 15 jaar wordt, is inschrijven in Syntra mogelijk
indien de leerling 14 jaar en 11 maanden (of ouder) is, vóór 31 december van dat
schooljaar 15 jaar wordt en reeds minstens de eerste twee leerjaren van het
secundair onderwijs heeft gevolgd. In dit geval kan de leerling zich laten inschrijven
in een Syntra-lesplaats en moet de leerling binnen de maand daadwerkelijk een
leerovereenkomst afsluiten via de leertrajectbegeleider.
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