Formulier beroep vrijstelling
van de inschrijvingsplicht
(artikel 5, onder a, b of c, en artikel 5a van de Leerplichtwet 1969)
Voor het eerst inzenden 1 maand voor de aanvang van de leerplicht en,
als geen permanente vrijstelling is gegeven, nadien jaarlijks vóór 1 juli

Regionaal Bureau Leerplicht / RMC Oosterschelderegio
Burgemeester en wethouders van de gemeente Goes

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)

2.

adres

:

postcode

:

woonplaats

:

telefoon

:

e-mail

:

(privé of werk)

Gegevens van de jongere voor wie vrijstelling wordt gevraagd
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)

3.

geboortedatum

:

onderwijsnummer

:

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.

1.5.05

Z.O.Z.

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.
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 sociaal-fiscaalnummer (sofi-mummer, ook bekend als burgerservicenummer),
dat de rijksbelastingdienst voor elke jongere heeft vastgesteld. Jongeren voor wie geen sofi-nummer is
vastgesteld verkrijgen na inschrijving op een school/ instelling een persoonsgebonden onderwijsnummer.
Informatie
Als u nog vragen heeft, kunt u zich wenden tot een leerplichtambtenaar van het RBL Oosterschelderegio
(0113) 24 97 80.

Verklaring lichamelijke of
psychische gesteldheid
(artikel 5 onder a juncto artikel 7, van de Leerplichtwet 1969)

Behoort bij een beroep op vrijstelling wegens lichamelijke of psychische
ongeschiktheid voor schoolonderwijs
1.

De ondergetekende,
verklaart de jongere
achternaam

:

eerste voornaam en overige voorletters

:

(Gebruik de namen en voorletters zoals opgenomen in het bevolkingsregister - GBA)

adres

:

postcode

:

woonplaats

:

geboortedatum

:

BSN nummer
:
niet geschikt op grond van een daartoe ingesteld/verricht onderzoek om tot een school
onderscheidenlijk een instelling te worden toegelaten.
gedurende het schooljaar

:

/

gedurende de verdere duur van de leerplicht en de kwalificatieplicht
2.

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’. De
leerplicht betreft de periode vanaf de eerste dag van de maand volgend op die waarin de jongere de leeftijd
van 5 jaar bereikt tot 1 augustus volgend de 16e verjaardag van de jongere. De kwalificatieplicht betreft de
aansluitende periode tot de 18e verjaardag van de jongere.
De verklaring mag niet worden afgegeven door een arts die tevens de behandelend arts van de betrokken
jongere is.
Informatie
Vragen over deze verklaring kunnen worden gericht tot een leerplichtambtenaar van het RBL
Oosterschelderegio, (0113) 24 97 80.

Verklaring bedenkingen tegen de
richting van de school
(artikel 5 onder b juncto artikel 8, van de Leerplichtwet 1969)

Behoort bij een beroep op vrijstelling wegens bedenkingen op de richting van de
school

1.

Ondergetekende
achternaam

:

eerste voornaam en overige voorletters

:

(Gebruik de namen en voorletters zoals opgenomen in het bevolkingsregister - GBA)

adres

:

postcode

:

woonplaats

:

telefoon

:

e-mail

:

(privé of werk)

is een met het gezag belaste ouder / de feitelijke verzorger / voogd van
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

:

BSN

:

verklaart dat tegen de richting van het onderwijs op alle binnen redelijke afstand van de woning gelegen
scholen/instellingen waarop de jongere geplaatst zou kunnen worden, overwegende bedenkingen bestaan.
3.

Ondergetekende verklaart dat hij/zij is nagegaan wat de richting is van de navolgende scholen
naam

4.

plaats van vestiging

richting

Ondertekening
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 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.
Vrijstelling wegens bedenkingen tegen de richting is niet mogelijk als de jongere in het voorafgaande jaar
was ingeschreven op een school of onderwijsinstelling die behoort tot een richting waartegen bedenkingen
worden geuit. Wie zich op deze vrijstellingsgrond beroept moet dat ten minste een maand vóór de aanvang
van de leerplicht doen en nadien, jaarlijks vóór 1 juli. Met ‘richting’ wordt uitsluitend een godsdienstige of
levensbeschouwelijke richting bedoeld en niet de pedagogische richting van de school.
Informatie
Als u nog vragen heeft, kunt u zich wenden tot een leerplichtambtenaar van het RBL Oosterschelderegio
(0113) 24 97 80.

Verklaring schoolbezoek buitenland
(artikel 5 onder c, juncto artikel 9, van de Leerplichtwet 1969)

Behoort bij een beroep op vrijstelling wegens schoolbezoek in het buitenland

1.

Gegevens school / instelling in het buitenland
De directeur van: (naam school)

:

adres

:

plaats

:

land

:

telefoon

:

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

:

BSN

:

als leerling van deze school/instelling staat ingeschreven en deze geregeld bezoekt.
3.

Ondertekening directeur / 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.

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.
Informatie
Vragen over deze verklaring kunnen worden gericht tot een leerplichtambtenaar van het RBL
Oosterschelderegio (0113) 24 97 80.

Statement schooling abroad
Verklaring schoolbezoek buitenland
(artikel 5 onder c, juncto artikel 9, van de Leerplichtwet 1969)

Belongs to a professional exemption because schooling abroad
1.

Data from the school
Gegevens school / instelling in het buitenland

The school headmaster: (name of school)

:

address

:

city

:

country

:

phone

:

e-mail

:

type of education

:

declares that the following student
2.

Data from the pupil for whom an exemption is made on appeal
Gegevens van de jongere voor wie een beroep op vrijstelling wordt gedaan

surname

:

first name and other initials

:

(Use the names and initials appearing in the civil registry)
date of birth

:

as a student of this school is registered and regularly visits.
3.

Signature school headmaster
date:

signature

stamp

Info
Questions regarding this statement may be addressed to the school attendance officer.
Telephone: 0113 24 97 80
Email: rbl@goes.nl

Erklärung für einen Schulbesuch
im Ausland
Verklaring schoolbezoek buitenland
(artikel 5 onder c, juncto artikel 9, van de Leerplichtwet 1969)

1.

Daten der Schule/Unterrichtinstitut im Ausland
Die Schulleitung der Schule: Name der Schule

:

Straße

:

Ort

:

Land

:

Fon/Fax

:

e-mail

:

Schulform

:

Erklärt hiermit das die unten genannte jüngere Person*
2.

Auskunft zur jüngeren Person * für die der Antrag auf Freistellung erfolgen soll:
NB: Pro Kind je ein Formular ausfüllen!
Familienname
Erster Vorname und die ersten
Buchstaben der übrigen Vornamen

:
:

Erster Vorname und die ersten Buchstaben der übrigen Vornamen so wie der Jüngere eingetragen
ist im niederländischen Bevölkerungsregister- GBA)
Geburtsdatum

:

Geburtsort

:

Die Schülerin/der Schüler ist in dieser Schule/ Unterrichtinstitut eingeschrieben seit dem und besucht die
Schule regelmässig.
3.

Unterschrift der Schulleitung
Datume:

Unterschrift:

Siegel / Stempel

Erläuterung
Das niederländische Schulpflichtgesetz nennt denjenigen der schulpflichtig oder qualificationpflichtig ist
*Jüngere/jüngere Person. Das Gesetz ist anwendbar auf jeden Jüngeren der in den Niederlanden verbleibt
und dort den Wohnsitz hat. In Folge dieses Gesetzes besteht die Pflicht darin, einen Jüngeren als
Schülerin/Schüler bei einer Schule oder in einem Unterrichtinstitut eintragen zu lassen, bei demjenigen der
die Gewalt über diesen Jüngeren ausübt, oder derjenige der sich tatsächlich mit der Versorgung des
Jüngeren belastet hat. Die Pflicht zur Eintragung in einer Schule oder Unterrichtinstitut in den Niederlanden
besteht ab dem ersten Schultag des Monats, an dem der Jüngere das Alter von 5 Jahren erreicht hat. Die
Lehrpflicht endet im Schuljahr, in dem der Jüngere 16 Jahre geworden ist. Im daranfolgenden 2 Jahren ist
der Jüngere qualificationpflichtig.
Die Pflicht um einen Jüngeren einzuschreiben in einer Schule oder in einem Schulinstitut in den
Niederlanden besteht nicht, wenn der Jüngere als Schüler in einer Schule oder Unterrichtinstitut im Ausland
eingetragen ist und diese Schule regelmässig besucht. Diese Erklärung dient dazu als Nachweis.

Auskunft
Weitere Fragen über diese Erklärung können an den für die Schulpflicht verantwortlichen Beamten im
Wohnsitz der Jüngeren gestellt werden.
Telefon: 0113 24 97 80
E-mail: rbl@goes.nl

