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Vrijstellingen Artikel 
Leerplichtwet Kennisgeving- verzoek Tijstip indienen beroep/verzoek

Kind is psychisch of 
lichamelijk ongeschikt 
om toegelaten te worden 
tot het onderwijs.

Artikel 5 sub a Lpw

Ouders dienen een beroep in middels 
een kennisgeving, inclusief een verklaring 
van een door het college aangewezen 
onafhankelijke niet zijnde behandelend 
arts.

Maximaal 1 maand voordatde jongere 5 jaar wordt envervolgens ieder jaar 
opnieuw voor 1 juli voorafgaand aan het volgend schooljaar, tenzij er een 
verklaring is van een arts die ver-klaart dat de jongere nooit in staat zal zijn 
omeen school te bezoeken.

Ouders hebben 
overwegende be-
denkingen tegen de 
richting van alle scholen 
op redelijke afstand van 
de woning.

Artikel 5 sub b Lpw

Ouders dienen een beroep in middels een 
kennisgeving, inclusief een verklaring (lijst 
van alle scholen inclusief bedenkingen) 
dat zij bedenkingen hebben tegen de 
alle scholen op redelijke afstand van de 
woning.

Maximaal 1 maand voordat de jongere 5 jaar wordt en vervolgens ieder jaar 
opnieuw voor 1 juli voorafgaand aan het volgend schooljaar.

Ouders hebben hun kind 
ingeschreven op een 
school in het buitenland.

Artikel 5 sub c Lpw

Ouders dienen een beroep in middels een 
kennisgeving, inclusief een inschrijfbewijs 
van de school in het buitenland en een 
verklaring van de directeur dat de leerling 
de school geregeld bezoekt.

Maximaal 1 maand voordat de jongere 5 jaar wordt en vervolgens ieder jaar opnieuw 
voor 1 juli voorafgaand aan het volgend schooljaar. Indien het een herhaalberoep 
is worden ouders geïnformeerd dat Burgerza-ken een adresonderzoek Maximaal 
1 maand voordat de jongere 5 jaar wordt en vervol-gens ieder jaar opnieuw voor 
1 juli vooraf-gaand aan het volgend schooljaar. Indien het een herhaalberoep is 
worden ouders geïnformeerd dat Burgerzaken een adreson-derzoek kan starten om 
te onderzoeken of de jongere gedurende een jaar minimaal 4 maanden in Nederland 
verblijft. Zo niet dan dient de jongere uitgeschreven te worden uit Nederland.

Op andere wijze volgen 
van voldoende onderwijs.

Artikel 15 Lpw

Ouders dienen een verzoek in bij het 
college om hem op basis van bijzondere 
omstandigheden vrij te stellen van de 
inschrijvingsplicht.
De jongere zal op andere wijze voldoende 
onderwijs genieten.

Kan ingediend worden voor het schooljaar nadat de leerling
16 jaar is geworden. Beslistermijn maximaal 8 weken.

Ouders willen 
wegens gewichtige 
omstandigheden 
tijdelijke vrijstelling 
geregeld schoolbezoek.

Artikel 11 onder g 
Lpw

Ouders dienen een verzoek in bij 
het hoofd van de school indien het 
10 schooldagen betreft, of bij de 
leerplichtambtenaar indien het meer dan 
10 schooldagen betreft.

Kan ingediend worden zolang de leerling leerplichtig of kwalificatieplichtig is en 
ingeschreven staat op een school of onderwijsinstelling. Beslistermijn maximaal 8 
weken.

Leerplichtambtenaar

De leerplichtambtenaar toetst het 
beroep aan de voorwaarden die 
de leerplichtwet stelt.

De leerplichtambtenaar 
onderzoekt het verzoek en neemt 
namens het college een besluit.

Het hoofd van de school of de 
leerplichtambtenaar neemt het 
besluit en oordeelt of er sprake is 
van gewichtige omstandigheden.

Voldoet het 
beroep /verzoek? Gevolg

Ja Vrijstelling is van rechtswege ontstaan.

Nee

Ouders ontvangen een brief waarin vermeld 
staat dat het beroep niet voldoet aan de 
voorwaarden die de wet stelt. Zij krijgen een 
termijn (meestal 2 weken) om hun kind alsnog 
op een school in te schrijven.

Ja

Ouders ontvangen een beschikking waarmee de 
jongere wordt vrijgesteld tot zijn 18e jaar.
Hier kunnen voorwaarden aan verbonden 
worden. Ouders kunnen bezwaar indienen tegen 
dit besluit bij het College van Burgemeester en 
Wethouders.

Nee

Ouders ontvangen een negatieve beschikking. 
Leerling moet naar
school en zijn onderwijsprogramma volgen. 
Ouders kunnen bezwaar indienen tegen dit 
besluit bij het College van Burgemeester en 
Wethouders.

Ja

Ouders ontvangen een beschikking waarin 
opgenomen staat voor welke periode de leerling 
vrijgesteld is van geregeld schoolbezoek. 
Ou-ders kunnen bezwaar indienen tegen dit 
be-sluit bij de leerplichtambtenaar. Hier kunnen 
voorwaarden aan verbonden worden.

Nee

Ouders ontvangen een negatieve beschikking. 
Leerling moet naar school en zijn 
onderwijsprogramma volgen. Ouders kunnen 
bezwaar indienen tegen dit besluit bij de 
leerplichtambtenaar.
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