Voor het eerst inzenden 1 maand
voor de aanvang van de leerplicht
en, als geen permanente
vrijstelling is gegeven, nadien
jaarlijks vóór 1 juli

Formulier beroep vrijstelling van de inschrijvingsplicht
(artikel 5, onder a, b of c, en artikel 5a Lpw)
Aan burgemeester en wethouders van: naam gemeente
1 Gegevens van degene die beroep op vrijstelling van de inschrijvingsplicht doet
achternaam:
eerste voornaam en overige voorletters:
(Gebruik de namen en voorletters zoals opgenomen in het bevolkingsregister - GBA)
adres:
postcode:

woonplaats:

telefoon:

(privé of werk)

e-mail:

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:

onderwijsnummer:

3 Vrijstellingsgrond
(AANKRUISEN WAT VAN TOEPASSING IS)
lichamelijke of psychische ongeschiktheid om tot een school te worden toegelaten (artikel 5 onder a)
HET FORMULIER VERKLARING LICHAMELIJKE OF PSYCHISCHE GESTELDHEID BIJVOEGEN.
DE VERKLARING MAG NIET OUDER ZIJN DAN 3 MAANDEN.
overwegende bedenkingen tegen de richting van het onderwijs op alle binnen redelijke afstand van de woning
gelegen scholen/instellingen waarop de jongere geplaatst zou kunnen worden (artikel 5 onder b)
HET FORMULIER VERKLARING BEDENKINGEN TEGEN DE RICHTING VAN DE SCHOOL BIJVOEGEN.
bezoek van een onderwijsinstelling buiten Nederland (artikel 5 onder c)
HET FORMULIER VERKLARING SCHOOLBEZOEK BUITENLAND BIJVOEGEN.
4 Ondertekening
IS DE BENODIGDE VERKLARING BIJGEVOEGD!
datum:

handtekening:

Toelichting
De leerplichtwet noemt degene op wie de leerplicht of kwalificatieplicht
van toepassing is een ‘jongere’.
De plicht een jongere als leerling/deelnemer op een school of onderwijsinstelling te doen inschrijven berust 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 bestaat vanaf de eerste schooldag van de
maand volgend op die waarin 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.
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Voor jongeren die een getuigschrift/diploma praktijkonderwijs hebben
behaald of een school voor zeer moeilijk lerende kinderen bezoeken of
hebben bezocht geldt geen kwalificatieplicht.
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
Als u nog vragen heeft, kunt u zich wenden tot de leerplichtambtenaar
van uw woongemeente.

