Vrijstelling in verband met voldoende vervangend onderwijs
Kwalificatieplichtige leerplichtige jongeren die een niet-reguliere opleiding volgen, kunnen
in bijzondere omstandigheden vrijstelling van de leerplicht krijgen. U moet dan aantonen
dat het onderwijs een voldoende alternatief is voor een gewone school of opleiding.
Leerlingzaken neemt een besluit over de aanvraag van de ouders/verzorgers of de jongere.
Tegen dit besluit kan bezwaar en beroep worden ingediend.

Meer informatie

Vrijstelling aanvragen
U kunt een aanvraag voor vrijstelling doen bij Leerlingzaken. De formulieren voor het aan
vragen van de vrijstellingen kunt u vinden op website leerlingzaken.regionoordveluwe.nl.

T 0341 - 47 44 80
E leerlingzaken@regionoordveluwe.nl
I leerlingzaken.regionoordveluwe.nl

Regio Noord-Veluwe
Leerlingzaken
Postbus 271
3840 AG Harderwijk

gemeente Oldebroek

Naast deze folder bestaan er nog drie
andere folders over leerplicht, die op een
specifiek onderwerp ingaan:
n Leerplicht & Kwalificatieplicht
n RMC & Startkwalificatie
n Verlof buiten de schoolvakanties
NB: U kunt aan de tekst van deze folder
geen rechten ontlenen.
Leerlingzaken, onderdeel van Regio NoordVeluwe, is een samenwerkingsverband van
de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk,
Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde.

Bedenkingen tegen de richting van het
onderwijs
Ouders kunnen bedenkingen hebben
tegen de richting van het onderwijs van alle
scholen of onderwijsinstellingen, die binnen
een redelijke afstand van hun woning liggen.
In dat geval kunnen ouders een beroep doen
op vrijstelling van inschrijving.
Als u zich beroept op deze vrijstelling, dan
moet u een verklaring overleggen waarin
uw bedenkingen staan. Als uw kind eerder
op een school ingeschreven is geweest kunt
u geen beroep doen op de vrijstelling.

Verplichtingen Leerplichtwet 1969
De Leerplichtwet 1969 kent twee verplichtingen:
n	
De verplichting tot inschrijving van een leerplichtige jongere op een school
of onderwijsinstelling.
n De verplichting om die school of onderwijsinstelling geregeld te bezoeken.
Daarnaast kent de wet een aantal redenen, die ouders (lees ook verzorgers) of jongeren
kunnen aandragen om vrijstelling te krijgen van de inschrijvingsverplichting. In deze
folder staat per situatie een toelichting. Ook leest u hier de bijbehorende procedure en
welke rol Leerlingzaken hierin heeft.
Lichamelijke of psychische ongeschiktheid
Jongeren die op lichamelijke of psychische
gronden niet geschikt zijn om tot een school
te worden toegelaten, hoeven niet te worden
ingeschreven. Ouders kunnen dan een beroep
doen op vrijstelling.
Als u zich beroept op deze vrijstelling, dan
heeft u een recente verklaring nodig van een
arts of andere behandelaar. Uit de verklaring
moet blijken dat uw kind niet geschikt is om
een school te bezoeken.

U moet elk jaar vóór 1 juli opnieuw een
beroep op deze vrijstelling doen. Dit hoeft
niet als uit een eerdere verklaring blijkt dat
uw kind nooit geschikt zal zijn een school of
onderwijsinstelling te bezoeken.
Indien de verklaring van een deskundige
ontbreekt of niet voldoet aan de eisen van
de wet, dan krijgt uw kind geen vrijstelling.
U heeft in dat geval niet de mogelijkheid om
in bezwaar of beroep te gaan.

U moet elk jaar vóór 1 juli opnieuw een
beroep op deze vrijstelling doen. De leerplichtambtenaar stelt vast of uw beroep aan
de eisen van de wet voldoet. Voldoet uw
beroep niet, dan moet u uw kind inschrijven
op een school. Wanneer u dat niet doet, is
er sprake van strafbaar absoluut verzuim.
U heeft niet de mogelijkheid om tegen deze
vaststelling in bezwaar of beroep te gaan.

Bezoek van een school in het buitenland
Voor kinderen die in het buitenland een
school bezoeken, maar als inwoner in een
Nederlands gemeente staan ingeschreven,
kunnen ouders een vrijstelling van inschrijving aanvragen.
U moet een verklaring overleggen van de
school in het buitenland, waaruit blijkt dat uw
kind is ingeschreven en de school geregeld
bezoekt. U moet elk jaar vóór 1 juli opnieuw
een beroep op deze vrijstelling doen.
Ouders en de leerplichtambtenaar dienen
vóór het vertrek naar een school in het buitenland afspraken te maken over de inschrijving
en het schoolbezoek.
Vervangende leerplicht
Jongeren vanaf 14 jaar, van wie is vastgesteld
dat zij niet in staat zijn om het volledige
dagonderwijs van een school te volgen,
kunnen in aanmerking komen voor een vorm
van vervangende leerplicht.

U kunt een aanvraag doen voor vervangende
leerplicht. Vaak kan de aanvraag via de school
worden geregeld. De school moet dan een
Plan van Aanpak opstellen. In dit plan staat
het programma vermeld dat uw kind zal gaan
volgen. De volgende zaken moeten beschreven
zijn: de onderwijsdoelen en de praktijktijd,
bestaande uit lichte arbeid. Vervolgens zal
de leerplichtambtenaar de betrokken partijen
horen. U en uw kind zullen gehoord worden,
de directeur van de school waar uw kind staat
ingeschreven en eventueel ook de andere
instellingen van maatschappelijke zorg waar
uw kind bekend is. Leerlingzaken laat binnen
vier weken weten wat het besluit is over uw
aanvraag. Bij afwijzing van uw aanvraag kunt
u in bezwaar of beroep gaan. De procedure
verloopt volgens de Algemene wet bestuursrecht (Awb).
Vervangende leerplicht in het laatste
schooljaar
Ook jongeren die in het laatste jaar van de
volledige leerplicht zitten, kunnen een beroep
doen op vervangende leerplicht. Het laatste
schooljaar wordt dan vervangen door een
inschrijving voor deeltijdonderwijs aan een
onderwijsinstelling, meestal een ROC of AOC.
Vaak kan de aanvraag via school worden
geregeld. Er moet een Plan van Aanpak
worden gemaakt door de instelling waar
de jongere onderwijs zal gaan volgen.
Vervolgens zal de leerplichtambtenaar de
betrokken partijen horen. U en uw kind zullen
gehoord worden, de directeur van de school
waar uw kind staat ingeschreven en eventueel ook de andere instellingen van maatschappelijke zorg waar uw kind bekend is.

Leerlingzaken laat binnen vier weken weten
wat het besluit is over uw aanvraag. Bij
afwijzing van uw aanvraag kunt u in bezwaar
of beroep gaan. De procedure verloopt volgens
de Algemene wet bestuursrecht (Awb).
Vrijstelling voor het volgen van ander
onderwijs
Kwalificatieplichtige jongeren kunnen in
bijzondere omstandigheden vrijstelling van
inschrijving krijgen. U moet dan aantonen
dat uw kind op een andere wijze voldoende
onderwijs geniet. Leerlingzaken laat binnen
vier weken weten wat het besluit is over uw
aanvraag. Bij afwijzing van uw aanvraag kunt
u in bezwaar of beroep gaan. De procedure
verloopt volgens de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

