Wanneer moet ik een ‘beoordeling vrijstelling leerplicht’ aanvragen?
Mijn kind woont in
Amersfoort, Baarn,
Bunschoten, Leusden,
Soest of Woudenberg.

NEE

U vraagt geen beoordeling aan. Voor vragen over
passend onderwijs of een vrijstelling van leerplicht
neemt u contact op met de leerplichtambtenaar van
de gemeente waar u woont.

JA
Mijn kind is (bijna) 5
en kan volgens de arts
of zorginstelling niet
naar school.

JA

NEE

Mijn kind staat
ingeschreven op school.

U* vraagt bij het SWV
een beoordeling aan.

Wat moet ik doen

Vul de formulieren ‘aanvraag beoordeling vrijstelling leerplicht’
en ‘toestemmingsverklaringen’ in. Kruis aan dat het om een
eerste beoordeling gaat. Deze formulieren kunt u downloaden op:
www.swvdeeem.nl/voor-ouders/.

Wat moet ik doen

Neem contact op met school en bespreek de mogelijkheden voor
passend onderwijs. Als onderwijs niet langer mogelijk is, begeleidt
school uw aanvraag voor een beoordeling vrijstelling leerplicht.

Wat moet ik doen

Neem contact op met school en bespreek de mogelijkheden voor
passend onderwijs. Als onderwijs niet langer mogelijk is, neem dan
contact op met de leerplichtambtenaar van uw woongemeente.

PO/SO of VO/ VSO

JA

NEE

U* vraagt (nog) geen
beoordeling aan.

MBO
U vraagt geen
beoordeling aan.

5 t/m 16 jaar
De vrijstelling art. 5 onder a
voor mijn kind
verloopt op 31 juli.

JA

U* vraagt tussen
1 april en 1 juni bij het SWV
een herhaal beoordeling aan.

Wat moet ik doen

Vul de formulieren ‘aanvraag beoordeling vrijstelling leerplicht’
en ‘toestemmingsverklaringen’ in. Kruis aan dat het om een
jaarlijkse herhaalbeoordeling gaat. Deze formulieren kunt u voor
kinderen tot 12 jaar downloaden op www.swvdeeem.nl/voor-ouders/
en voor kinderen vanaf 12 jaar op www.swveemland.nl.

17 jaar
U vraagt geen
beoordeling aan.

Wat moet ik doen

* Geldt ook voor ouders met kinderen op gereformeerd, evangelisch, reformatorisch of particulier onderwijs.

Neem contact op met de leerplichtambtenaar van de
gemeente waar u woont over de herhaal vrijstellingsprocedure
voor 17 jarigen.

