
formulier  beroep op vrijstelling van de inschrijvingsplicht 
artikel 5 onder b van de Leerplichtwet 1969 

Dit formulier stuurt u uiterlijk 1 maand voordat de jongere 5 jaar wordt in.  
Vervolgens ieder jaar opnieuw vóór 1 juli voorafgaand aan het volgend schooljaar.

Aan burgemeester en wethouders van:..

(woongemeente van jongere zoals opgenomen in het bevolkingsregister)

1 Gegevens van degene die beroep op vrijstelling van de inschrijvingsplicht doet

(naam en adresgegevens zoals opgenomen in het bevolkingsregister)

Achternaam:..

Eerste voornaam en overige voorletters:..

Adres:..

Postcode:.. Woonplaats:..

Telefoon:.. E-mail:..

2 Gegevens van de jongere voor wie een beroep op vrijstelling wordt gedaan

> NB: VOOR ELKE JONGERE EEN APART FORMULIER INVULLEN.

(naam en adresgegevens zoals opgenomen in het bevolkingsregister)

Naam:  ..

Voornaam en voorletters:  ..

Adres:  ..

Postcode:.. Woonplaats:..

Geboortedatum:  ..

3 Periode van de vrijstelling van inschrijving vanwege overwegende bedenkingen

Vrijstelling voor de periode van:  .. datum: t/m datum:

03
03

_2
2_

3



Opsturen naar: 
RBL West-Brabant,  
Postbus 90156
4800 RH Breda

4 Eigen verklaring bedenkingen tegen de richting van de school

(artikel 5 sub b, juncto artikel 8 lid 1 van de Leerplichtwet 1969)

Hieronder geeft u een opsomming van alle scholen en/of instellingen die binnen redelijke afstand van uw woning liggen. Voor  
basisonderwijs geldt een afstand van 6 kilometer. Voor voortgezet onderwijs geldt een afstand van 20 kilometer. Per school/instelling 
geeft u vervolgens aan wat uw overwegende bedenkingen zijn tegen de richting van de betreffende school/instelling.

Naam/namen school/instelling: Toelichting op bedenkingen:

Toelichting 
Artikel 8 lid 1 Leerplichtwet 1969
‘Een beroep op vrijstelling op grond van artikel 5 onder b kan slechts worden gedaan, indien de kennisgeving de verklaring bevat,  
dat tegen de richting van het onderwijs op alle binnen redelijke afstand van de woning – of, bij het ontbreken van een vaste verblijf-
plaats, op alle binnen Nederland – gelegen scholen onderscheidenlijk instellingen waarop de jongere geplaatst zou kunnen worden, 
over wegende bedenkingen bestaan.’

Artikel 8 lid 2 Leerplichtwet 1969
‘Deze verklaring is niet geldig, indien de jongere in het jaar, voorafgaande aan de dagtekening van de kennisgeving, geplaatst is  
geweest op een school onderscheidenlijk een instelling van de richting waartegen bedenkingen worden geuit.’

5 Ondertekening

Naam:

Datum:.. Handtekening:
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