
Aanvraag vervangende of vrijstelling partiële leerplicht
(Artikel 3a, artikel 3b van de Leerplichtwet 1969)

Aan burgemeester en wethouders van de gemeente
 Dalfsen Hardenberg Hattem Heerde Kampen Ommen
 Raalte Staphorst Steenwijkerland Zwartewaterland Zwolle

Gegevens van degene die de aanvraag doet (ouders/verzorgers/gezaghebbende)
Achternaam
Eerste voornaam en overige voorletters
(Gebruik de namen en voorletters zoals opgenomen in het bevolkingsregister – BRP)
Adres
Postcode  Woonplaats
Telefoon (mobiel)
E-mail

Gegevens van de jongere voor wie u een beroep op vrijstelling doet
NB: Voor elke jongere vult u een apart formulier in.
Achternaam
Voornamen
(Gebruik de namen en voorletters zoals opgenomen in het bevolkingsregister – BRP)
Geboortedatum
Burgerservicenummer 

Vrijstellingsgrond
 Vervangende leerplicht 14-jarigen    artikel 3a 
 Vervangende leerplicht 15-jarigen    artikel 3a 
 Vervangende leerplicht laatste volledige leerplichtjaar  artikel 3b

Gegevens van de scholen
Naam school waar jongere is ingeschreven

Naam school waar de jongere de alternatieve leerroute gaat volgen

Naam school of onderwijsinstelling waar de jongere ander onderwijs volgt

Ondertekening
Heeft u de benodigde bijlagen toegevoegd?  zie toelichting.
Datum
Handtekening



Toelichting
De leerplichtwet noemt degene op wie de leerplicht of kwalificatieplicht van toepassing is een “jongere”.
De ouder/voogd van de jongere of de persoon die de jongere verzorgt, is verplicht een jongere als leerling/deelnemer op een school of 
onderwijsinstelling in te schrijven .
De jongere moet ingeschreven staan vanaf de eerste schooldag van de maand die volgt op de maand waarin de jongere de leeftijd van 
5 jaar is geworden.
De leerplicht eindigt meestal 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 bezoe-
ken of hebben bezocht geldt geen kwalificatieplicht.

Vrijstelling leerplicht op grond van Vervangende leerplicht 14 en 15 jarigen
Artikel 3a Leerplichtwet 1969
Als een jongere de leeftijd van 14 jaar heeft bereikt en niet geschikt is voor volledig dagonderwijs, kunt u voor de jongere vervangende 
leerplicht aanvragen. Dit betekent dat er naast de onderwijstijd ook een praktijkcomponent in het onderwijsprogramma is opgenomen. 
De praktijktijd bestaat uit licht werk naast en in samenhang met het onderwijs.
De vervangende leerplicht verlenen wij voor max. 1 jaar. Ieder jaar moeten we de vervangende leerplicht opnieuw beoordelen. U moet 
jaarlijks een nieuwe aanvraag indienen.

Vrijstelling leerplicht op grond van Vervangende leerplicht laatste volledige leerplichtjaar
Artikel 3b Leerplichtwet 1969
In het laatste schooljaar kunt u vervangende leerplicht aanvragen, waarbij de jongere ingeschreven wordt aan een instelling voor 
beroepsonderwijs. De instelling waar de jongere ingeschreven wil worden, maakt een plan van aanpak. In dat plan van aanpak staan 
onderwijs- en vormingsdoelen. Het begeleidingsprogramma bevat een praktijkcomponent die uit licht werk bestaat. Dit werk wordt naast 
het onderwijs, maar niet in samenhang met het onderwijs verricht.
Voor deze vervangende leerplicht kunt u geen verlenging aanvragen. Deze vervangende leerplicht is alleen voor het laatste schooljaar 
van de leerplicht aan te vragen.

Bij te voegen documenten
Bij de aanvraag voegt u de volgende documenten:
• aanvraag artikel 3a en artikel 3b 
• bewijs van inschrijving van de school 
• verklaring van de school of instelling waar de jongere onderwijs gaat volgen 
• plan van aanpak begeleidingsprogramma school/instelling 
• verklaring werkgever
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