
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 jaar-
lijks vóór 1 juli.

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

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 – BRP)
Adres
Postcode Woonplaats
Telefoon (mobiel) 
E-mail

Gegevens van de jongere voor wie u een beroep op vrijstelling doet
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 
(Aankruisen wat van toepassing is).
 lichamelijke of psychische ongeschiktheid om tot een school te worden toegelaten 
    (artikel 5 onder a)
  U ontvangt een eventueel een uitnodiging voor een gesprek (zie toelichting).
   overwegende bedenkingen tegen de richting van het onderwijs scholen/instellingen die op een redelijke afstand van de woning liggen 

(artikel 5 onder b)
  School/instellingenlijst bijvoegen (zie toelichting).
  bezoek van een onderwijsinstelling buiten Nederland (artikel 5 onder c)
  Inschrijvingsbewijs van de onderwijsinstelling toevoegen (zie toelichting).
  u een trekkend bestaan leidt waarbij uw kind u vergezelt (artikel 5a)
  U ontvangt een uitnodiging voor een gesprek.



Uw toelicht op uw beroep op vrijstelling 
Geef hier aan uw argumenten voor een beroep op vrijstelling. Noem daarbij ook betrokken instanties en hun contactgegevens.

Ondertekening
Heeft u alle 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 bezoeken 
of hebben bezocht geldt geen kwalificatieplicht.

Vrijstelling leerplicht op grond van lichamelijke of psychische ongeschiktheid
(artikel 5 onder a, juncto artikel 7 Lpw)
U kunt een beroep op vrijstelling indienen als uw kind niet naar school kan door lichamelijke of psychische oorzaken. 

Gemeente Zwolle vindt dat elk kind recht heeft op ontwikkeling en onderwijs. Daarom kunt u na het indienen van uw beroep uitgeno-
digd worden voor een gesprek met verschillende adviseurs (multidisciplinair advies team (MAT)). Met wie u aan tafel zit hangt af van het 
verzoek tot vrijstelling. Het team bestaat uit: een leerplichtambtenaar, een orthopedagoog vanuit het onderwijs en een deskundige van de 
betrokken instelling (bijvoorbeeld de Twijn, de Kameel of de Toren en de Ambelt).  Het doel  van het gesprek is dat het MAT adviseert over 
de mogelijkheden voor een passend onderwijs-zorg aanbod voor kinderen die deels zorg en deels onderwijs nodig hebben. Als uw kind 
onderwijsmogelijkheden heeft al dan niet in combinatie met zorg, dan dient u uw kind in te schrijven desbetreffende school. Zijn er (tijdelijk) 
geen onderwijsmogelijkheden, dan ontvangt u een (tijdelijke) vrijstelling. 



Vrijstelling op basis van bedenkingen tegen de richting van het onderwijs 
(artikel 5 onder b, juncto artikel 8 Lpw)
Als u bezwaar heeft tegen de richting van het onderwijs van alle scholen of onderwijsinstellingen, die binnen een redelijke afstand van 
uw woning liggen, kunt u een beroep op vrijstelling van de leerplicht doen. Uw kind mag dan niet eerder op een school/onderwijsinstelling 
ingeschreven zijn geweest.

Als u een beroep doet op vrijstelling, moet u een lijst met scholen- of onderwijsinstellingen aanleveren. Bij iedere instelling geeft u aan 
welke bezwaren u heeft tegen de richting van dit onderwijs. 

De leerplichtambtenaar stelt vast of uw bedenkingen aan de eisen van de wet voldoen. Als dat zo is, heeft uw kind recht op vrijstel-
ling voor een school in de buurt. Als uw beroep niet aan de eisen van de wet voldoen, dan moet u uw kind alsnog inschrijven op een 
school/onderwijsinstelling.

Vrijstelling op basis van een inschrijving op een school in het buitenland
 (artikel 5 onder c, juncto artikel 9 Lpw)
Als u uw kind in het buitenland naar school wilt laten gaan, moet u voor 1 juli een aanvraag indienen bij de leerplichtambtenaar. Bij het 
aanvraagformulier hoort een verklaring van de directeur van de school waar het kind naar toe gaat. De verklaring moet in het Nederlands 
of Engels zijn opgesteld en de volgende informatie bevatten:
• Naam en geboortedatum van het kind.
• De naam, plaats en land van de school.
• De periode dat het kind de school bezoekt.

Op de verklaring  moet een stempel van de school staan.

Alleen een complete aanvraag nemen we in behandeling.

Als uw kind langer dan 8 maanden buiten Nederland woont en het volgende schooljaar ook in het buitenland naar school gaat, bent u 
verplicht om het vertrek naar het buitenland van uw kind door te geven aan de gemeente. 

Als uw kind op 1 augustus nog in Nederland ingeschreven is, niet op een school staat ingeschreven en er geen aanvraag voor vrijstelling 
ligt, dan overtreedt u de Leerplichtwet. De leerplichtambtenaar kan dan proces-verbaal tegen u opmaken. U kunt dan van de rechter een 
strak krijgen.

 
Vrijstelling omdat u een trekkend bestaan leidt
(Artikel 5a. Trekkend bestaan)
U bent vrijgesteld van de inschrijvingsplicht, als u zoals omschreven in de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) een trekkend bestaan 
heeft en waar uw kind met u meereist. In deze AMvB staat dat ouders/verzorgers zijn vrijgesteld van de inschrijvingsplicht als en zolang zij 
in de maanden maart tot en met oktober als kermisexploitant of als circusmedewerker een trekkend bestaan leiden en de minderjarige met 
hen meereist.

Deze vrijstelling is niet mogelijk als de afstand tussen waar de minderjarige verblijft en waar de rijdende school voor kinderen van kermis-
exploitanten of van circusmedewerkers is, korter is dan 5 kilometer. 
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