
FORMULIER BEROEP OP VRIJSTELLING VAN DE INSCHRIJVINGSPLICHT 
Artikel 5, onder a, b of c van de Leerplichtwet 1969 
 
 
Aan burgemeester en wethouders van de gemeente  naam gemeente 
 
Gegevens van degene die beroep op vrijstelling van de inschrijvingsplicht doet 
Voorletters en achternaam :       
Adres    :       
Postcode en woonplaats :       
Telefoon   :       
e-mail    :       
 
Gegevens van de jongere voor wie beroep op vrijstelling wordt gedaan 
Nb. voor elke jongere een apart formulier invullen 
 
Voorletters en achternaam :       
Geboortedatum  :       
BSN/onderwijsnummer  :       
 
Vrijstellingsgrond  
Ondergetekende beroept zich op vrijstelling op grond van: 
     Lichamelijke of psychische gronden (artikel 5, onder a). 

Het formulier ‘verklaring lichamelijke of psychische gronden bijvoegen. Deze verklaring mag niet 
ouder zijn dan drie maanden. 

     Overwegende bedenkingen tegen de richting van het onderwijs. Dit op alle binnen redelijke 
     afstand van de woning gelegen onderwijsinstellingen waarop de jongere geplaatst kan worden  
     (artikel 5, onder b). 
     Het formulier verklaring bedenkingen tegen richting van de school bijvoegen. 
     Bezoek van een onderwijsinstelling buiten Nederland (artikel 5, onder c). 
     Het formulier verklaring schoolbezoek buitenland bijvoegen.  
 
Ondertekening 
 
Datum:      Handtekening:  
      
 
 
 
Toelichting leerplicht en kwalificatieplicht 
De Leerplichtwet noemt degene op wie de leerplicht of kwalificatieplicht van toepassing is een ‘jongere’. Degene die het 
gezag over de jongere heeft dan wel de feitelijke verzorger moet ervoor zorgen dat hun kind staat ingeschreven op een 
erkende school en alle lessen volgt. Deze plicht of de leerplicht begint op de eerste dag van de maand dat een kind vijf jaar 
wordt. De leerplicht eindigt aan het einde van het schooljaar waarin de jongere 16 jaar wordt. Aansluitend is de jongere tot 
zijn 18e verjaardag kwalificatieplichtig zolang hij nog geen startkwalificatie heeft behaald. Een startkwalificatie is een 
diploma op minimaal havo-, vwo- of mbo 2-niveau. Jongeren met een getuigschrift/diploma praktijkonderwijs zijn 
vrijgesteld van de kwalificatieplicht. Dit geldt ook voor jongeren die een indicatie hebben als zeer moeilijk lerend of een 
meervoudige handicap hebben.  
 
Informatie 
Als u nog vragen heeft neemt u dan gerust contact op met de leerplichtambtenaar van uw woongemeente.  
 
Bescherming persoonsgegevens 
Volgens de Wet bescherming persoonsgegevens worden de door u verstrekte gegevens uitsluitend gebruikt voor het 
behandelen van uw aanvraag vrijstelling van de inschrijvingsplicht. 


