
 

 

Verklaring lichamelijke of psychische gesteldheid 

Artikel 5 onder a en artikel 7 van de Leerplichtwet 1969    

 

 

De ondergetekende, aangewezen als deskundige bedoeld in artikel 7 van de Leerplichtwet 1969 

 

Bij besluit van burgemeester en wethouders van: naam gemeente 

 

Verklaart de jongere  

 

 Achternaam1:       

 

 Eerste voornaam en overige voorletters:       

 

 Adres :       

 Postcode :       

 Woonplaats :       

 Geboortedatum :        

 Burgerservicenummer :        

 

niet geschikt op grond van een daartoe ingesteld/verricht onderzoek om tot een school 

onderscheidenlijk een instelling (in de zin van de Leerplichtwet) te worden toegelaten. 

 

gedurende het schooljaar:       /        

   

gedurende de verdere duur van de leerplicht en de kwalificatieplicht. 

 

                                            
1 Gebruik de namen en voorletters zoals opgenomen in het bevolkingsregister (BRP) 



Toelichting:  

Beschrijving van de reden waarom de jongere gedurende de hierboven genoemde periode niet  in 

staat is onderwijs te volgen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ondertekening 

 

 Naam :        

 Functie :       (arts / psycholoog / pedagoog) 

 

 Telefoon :        

 E-mail :       

 Datum :                                                    handtekening:       
 

Toelichting 

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. 

 

Bijlage beroep vrijstelling inschrijvingsplicht op lichamelijke en psychische gronden  


