Formulier beroep op vrijstelling van de inschrijvingsplicht
Artikel 5 onder c van de Leerplichtwet 1969
Aan burgemeester en wethouders van de gemeente Zutphen.
1. Gegevens van degene die beroep op vrijstelling van de
inschrijvingsplicht doet
achternaam:

voorna(a)m(en):

adres:

postcode:

plaats:

telefoonnummer:
2. Gegevens van de jongere
NB: voor elke jongere een apart formulier invullen.
naam:

voorna(a)m(en):

geboortedatum:

BSN:

adres:

postcode:

plaats:

telefoonnummer:

nationaliteit:

geslacht:  M  V

3. Vrijstellingsgronden
bezoek van een onderwijsinstelling buiten Nederland (artikel 5 onder c)
Het formulier verklaring schoolbezoek buitenland bijvoegen.
4. Ondertekening
datum:

Toelichting
De leerplichtwet noemt degene op wie de leerplicht van
toepassing is een ‘jongere’.
De plicht een jongere als leerling 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
feitelijke verzorging van de jongere heeft belast.
De plicht tot inschrijving bestaat vanaf de eerste schooldag van
de maand waarop de jongere de leeftijd van vijf jaar heeft bereikt.
De leerplicht eindigt in de regel aan het einde van het schooljaar
waarin de jongere zestien jaar is geworden. Als de jongere dan
nog geen startkwalificatie heeft behaald geldt tot de achttiende
verjaardag de kwalificatieplicht, of als eerder een startkwalificatie
is behaald.

handtekening:

Informatie
* Het formulier verklaring lichamelijke of psychische
gesteldheid wordt door de GGD-arts of psycholoog
(aangewezen door burgemeester en wethouders) verstrekt
als deze een vrijstelling op grond van artikel 5 onder a
nodig acht. De verklaring wordt verstrekt aan de
leerplichtambtenaar.

Verklaring schoolbezoek buitenland
Artikel 5 onder c juncto artikel 9, van de Leerplichtwet 1969
behoort bij een beroep op vrijstelling wegens schoolbezoek buitenland
Aan burgemeester en wethouders van de gemeente Zutphen.
1. Gegevens school/instelling in het buitenland
De directeur van:
achternaam:

voorna(a)m(en):

adres:

plaats:

land:
telefoonnummer:
soort onderwijs:
verklaard dat de hieronder genoemde jongere
2. Gegevens van de jongere voor wie vrijstelling wordt gevraagd
NB: voor elke jongere een aparte verklaring opstellen.
achternaam:

voorna(a)m(en):

adres:

postcode:

plaats:

geboortedatum:
als leerling van deze school/instelling is ingeschreven en deze geregeld bezoekt.
3. Ondertekening directeur school/instelling
naam:
datum:

handtekening:

Stempel
school/instelling:

Toelichting
De Nederlandse leerplichtwet noemt degene op wie de leerplicht
van toepassing is een ‘jongere’.
Vrijstelling van deze inschrijvingsplicht is mogelijk, wanneer de
jongere als leerling op een school of onderwijsinstelling in het
buitenland is ingeschreven en deze school of instelling ook
geregeld bezoekt. Deze verklaring dient als bewijs daartoe.

Informatie

Statement regarding school attendance abroad
Article 5 under c in conjunction with article 9 of the Compulsory Education Act 1969
Is part of an exemption due to school attendance abroad
To the Mayor and Councillors of the Zutphen City Council (The Netherlands).
1. Information regarding the school/institute abroad
The director of:
Surname:

First name(s):

address:

place:

Country:
Telephone number:
Type of education:
states that the below mentioned youth
2. Information about the youth for whom the exemption is requested
NB: Please fill in a separate form for each youth.
Surname:

First name(s):

address:

zip code:

place:

Date of birth:
is registered as a pupil at this school/institute and attends it regularly.
3. Signature Director of the school/institute
Name:
Date:

Signature:
School/Institute stamp:

Notes
In the Dutch Compulsory Education Act, the person to whom the
Act applies is referred to as ‘a youth’.

An exemption for compulsory registration is possible if the youth is
registered at a school or educational institute abroad and also
attends that school or institute regularly. This statement serves as
proof to that end.

Information
Should you have any queries please contact the education officer.

