Verklaring bedenkingen tegen de richting van de school
(artikel 5 onder b, juncto artikel 8, Lpw)
Behoort bij een beroep op vrijstelling wegens
bedenkingen tegen de richting van de school

1 Ondergetekende
achternaam:
eerste voornaam en overige voorletters:
(Gebruik de namen en voorletters zoals opgenomen in het bevolkingsregister)
adres:
postcode:
woonplaats:
telefoon:
(privé of werk)

e-mail:

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 APARTE VERKLARING OPSTELLEN.
achternaam:
eerste voornaam en overige voorletters:
(Gebruik de namen en voorletters zoals opgenomen in het bevolkingsregister)
geboortedatum:
onderwijsnummer:
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 Verklaring*
Ondergetekende verklaart dat hij/zij is nagegaan wat de richting is van de navolgende scholen:
naam
plaats van vestiging

richting

Ondergetekende verklaart verder dat de jongere in het jaar, voorafgaande aan de dagtekening van deze verklaring, niet geplaat st is geweest op
een school / onderwijsinstelling die behoort tot een richting waartegen bedenkingen worden geuit.
*) Een verklaring van iemand die geen vaste verblijfplaats heeft, moet betrekking hebben op alle binnen Nederland gelegen schole n of instellingen waarop de jongere geplaatst zou
kunnen worden. Er hoeven dan geen schoolnamen te worden ingevuld. Volstaan kan dan worden met de vermelding ‘Alle scholen in Nederland’.

4 Ondertekening
datum:

handtekening:

Toelichting
De leerplichtwet noemt degene op wie de leerplicht of kwalificatie-plicht 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 school-jaar waarin de jongere 16 jaar is geworden.
Aansluitend is de jongere tot zijn 18e verjaardag kwalifi-catieplichtig 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
praktijk-onderwijs hebben behaald of voortgezet speciaal onderwijs in het
uitstroomprofiel arbeidsmarkt of dagbesteding hebben gevolgd geldt geen
kwalificatieplicht.
Vrijstelling wegens bedenkingen tegen de richting is niet mogelijk als de jongere in het
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voorafgaande jaar was ingeschreven op een school of onderwijsinstelling die behoort
tot een richting waartegen bedenkingen worden geuit. Wie zich op deze
vrijstellingsgrond be-roept moet dat ten minste een maand vóór de aanvang van de
leerplicht doen en nadien, jaarlijks vóór 1 juli. Met ‘richting’ wordt NIET de
pedagogische aanpak van de school bedoel, maar wel de godsdienstige of
levensbeschouwelijk richting of het ontbreken daarvan, zoals bij het openbaar
onderwijs.
Onderwijsnummer
Het onderwijsnummer is het burgerservicenummer (voorheen bekend als sociaal-fiscaal
nummer of sofi-nummer).
Informatie
Als u nog vragen heeft, kunt u zich wenden tot de leerplichtambte-naar van uw
woongemeente.

