Behoort bij een beroep op vrijstelling
wegens schoolbezoek in het buitenland

Verklaring schoolbezoek buitenland
(artikel 5 onder c, juncto artikel 9, Lpw)
1 Gegevens school/instelling in het buitenland
De directeur van: naam school
adres:
plaats:
land:
telefoonnummer:

e-mail:

soort onderwijs:

verklaart dat de hieronder genoemde jongere
2 Gegevens van de jongere voor wie een beroep op vrijstelling wordt gedaan
NB: VOOR ELKE JONGERE EEN APART FORMULIER INVULLEN.
achternaam:
eerste voornaam en overige voorletters:
(Gebruik de namen en voorletters zoals opgenomen in het bevolkingsregister - GBA)
geboortedatum:

ondewijsnummer:

als leerling van deze school/instelling staat ingeschreven en deze geregeld bezoekt.

3 Ondertekening directeur school/instelling
datum:

handtekening:

Toelichting
De Nederlandse leerplichtwet noemt degene op wie de leerplicht of
kwalificatieplicht van toepassing is een ‘jongere’. De wet is van
toepassing op iedere leerplichtige of kwalificatieplichtige jongere die in
Nederland verblijf houdt / woonachtig is.
Volgens deze wet berust de plicht een jongere als leerling of
deelnemer op een school of onderwijsinstelling te doen inschrijven op
degene die het gezag over die jongere uitoefent dan wel degene die
zich met de feitelijk verzorging van de jongere heeft belast.
De plicht tot inschrijving op een school of onderwijsinstelling in
Nederland bestaat vanaf de eerste schooldag van de maand volgend
op die waarop de jongere de leeftijd van 5 jaar heeft bereikt. De
leerplicht eindigt in de regel aan het einde van het schooljaar waarin
de jongere 16 jaar is geworden. Aansluitend is de jongere tot zijn 18e
verjaardag kwalificatieplichtig zolang hij nog geen startkwalificatie
heeft behaald. Een startkwalificatie is een diploma vwo, havo of een
diploma mbo op minimaal niveau 2. Voor jongeren die een
getuigschrift/diploma praktijkonderwijs hebben behaald of een school
voor zeer moeilijk lerende kinderen bezoeken of hebben bezocht geldt
geen kwalificatieplicht.
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Vrijstelling van deze inschrijvingsplicht is mogelijk, wanneer de jongere
als leerling of deelnemer op een school of onderwijsinstelling in het
buitenland staat ingeschreven en deze school of instelling geregeld
bezoekt.
Onderwijsnummer
Het onderwijsnummer is het burgerservicenummer (voorheen bekend
als sociaal-fiscaal nummer of sofi-nummer). Jongeren voor wie geen
burgerservicenummer is vastgesteld verkrijgen na inschrijving op een
school/ instelling een persoonsgebonden onderwijsnummer.
Informatie
Vragen over deze verklaring kunnen worden gericht tot de leerplichtambtenaar van de woongemeente van de jongere.

