
Beoordeling vrijstelling leerplicht (Toelichting voor ouders)

Mijn kind woont in 
Amersfoort, Baarn, 

Bunschoten, Leusden, 
Soest of Woudenberg.

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.

Mijn kind staat 
ingeschreven op school.

De vrijstelling art. 5 onder a 
voor mijn kind 

verloopt op 31 juli.

U* vraagt (nog) geen 
beoordeling aan.

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.

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.

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.

Neem contact op met de leerplichtambtenaar van de 
gemeente waar u woont over de herhaal vrijstellingsprocedure 

voor 17 jarigen.

U* vraagt tussen
1 april en 1 juni bij het SWV 

een herhaal beoordeling aan.

U vraagt geen 
beoordeling aan.

U vraagt geen 
beoordeling aan.

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

PO/SO of VO/ VSO
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5 t/m 16 jaar

17 jaar
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NEE
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JA Wat moet ik doen

Wat moet ik doen

Wat moet ik doen

Wat moet ik doen

JA

Wanneer moet ik een ‘beoordeling vrijstelling leerplicht’ aanvragen?

Mijn kind is (bijna) 5
en kan volgens de arts
of zorginstelling niet 

naar school.

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/.

U* vraagt bij het SWV 
een beoordeling aan.

Wat moet ik doenJA



Vrijstelling aanvragen
In deze folder staat informatie over vrijstelling van de leerplicht 
(art. 5 onder a). Als u vaker vrijstelling heeft aangevraagd, zult u 
merken dat deze procedure is veranderd. Als dit de eerste keer is 
dat u vrijstelling aanvraagt, is alle informatie nieuw voor u. Hieronder 
leggen wij u uit hoe het werkt.

Procedure
Sinds de invoering van Passend Onderwijs is het in sommige gevallen, 
ook voor kinderen met specifieke zorg en/of onderwijsbehoeften, 
toch mogelijk om naar school te gaan. Scholen spannen zich nog 
meer dan voorheen in om ieder kind een passende onderwijsplek te 
geven, met extra zorg en ondersteuning als dat nodig is.
 
Wat betekent dit voor u?
Een aanvraag voor een vrijstelling wordt vanaf nu eerst beoordeeld 
door de Beoordelingstafel. Dit is een team van experts dat bestaat uit 
een onafhankelijk aangestelde GGD jeugdarts, iemand van het 
Samenwerkingsverband en bijvoorbeeld de betrokken wijkteam-
medewerker. Samen gaan zij na of er mogelijkheden zijn voor uw kind 
om naar een school te gaan. Of dat er toch een vrijstelling nodig is. 
Als de Beoordelingstafel beoordeelt dat uw kind naar school kan, 
dan zorgt het Samenwerkingsverband ervoor dat uw kind wordt 
toegelaten tot een passende school. Als de Beoordelingstafel  
beoordeelt dat uw kind (nog) niet naar school kan, dan ontvangt u 

van de beoordelingstafel uw aanvraagformulier retour met een 
‘sociaal medisch advies’ (SMA). Met deze stukken kunt u bij leerplicht 
een beroep op vrijstelling doen. 

Wanneer gaat uw aanvraag naar de Beoordelingstafel?
Uw aanvraag gaat naar de Beoordelingstafel als u en deskundigen die 
betrokken zijn bij uw kind en/of uw gezin zeer sterke aanwijzingen 
hebben dat uw kind misschien niet tot een school kan worden 
toegelaten. De Beoordelingstafel en de onafhankelijk aangestelde 
GGD jeugdarts zullen dit onderzoeken. Maar niet elke aanvraag hoort 
bij de Beoordelingstafel. Via de beslisboom kunt u nagaan of uw 
aanvraag daar thuis hoort.

Wat moet u doen?
Uit de stappen van de beslisboom blijkt dat u een aanvraag moet 
doen bij de Beoordelingstafel. De Beoordelingstafel en de 
onafhankelijk aangestelde jeugdarts kunnen pas aan de slag als zij de 
door u ingevulde formulieren ‘Aanvraag beoordeling vrijstelling 
leerplicht’ en ‘Toestemmingsverklaringen’ hebben ontvangen. 
Als het om een jaarlijks terugkerende beoordeling gaat, dan raden wij 
u aan om uw aanvraag tussen 1 april en 1 juni in te dienen bij het 
Samenwerkingsverband (SWV De Eem, info@swvdeeem.nl, 033 760 1191 
of SWV Eemland, info@swveemland.nl, 033 448 0304), zodat u als dat 
nodig is vóór 1 juli beroep op vrijstelling kunt doen bij leerplicht.

Wanneer krijgt u informatie over de uitkomst?
Het Samenwerkingsverband informeert u binnen zes weken over de 
uitkomst van de beoordeling. Als de uitkomst ‘vrijstelling’ is, ontvangt 
u het door u ingevulde formulier ‘Aanvraag beoordeling vrijstelling 
leerplicht’ retour met een SMA. Met deze formulieren kunt u bij 
leerplicht van uw woongemeente (via e-mail of per post) beroep op 
vrijstelling doen. In sommige gemeenten is het ook/alleen mogelijk 
om deze stukken op de website van uw gemeente via DigiD in te 
dienen. Na ontvangst van deze stukken stuurt de leerplicht-
ambtenaar u binnen twee weken een bevestiging van de vrijstelling. 

De stappen in het kort
1 Raadpleeg de beslisboom en ga na of uw aanvraag bij de 

Beoordelingstafel hoort.
2 Vul het formulier ‘Aanvraag beoordeling vrijstelling leerplicht’ 

volledig in en onderteken dit.
3 Vul het formulier ‘Toestemmingsverklaringen’ volledig in en 

onderteken dit.
4 Stuur de ingevulde en ondertekende formulieren gescand per 

e-mail of per post naar het Samenwerkingsverband (De Eem of 
Eemland).

Vragen of hulp nodig?
Heeft u vragen of hulp nodig bij deze procedure, neem dan contact 
op met de leerplichtambtenaar. 

Contactgegevens:

Leerplicht Baarn
Postbus 1003
3740 BA Baarn
035 548 1611
www.baarn.nl

Leerplicht Bunschoten
Antwoordnummer 72
3740 VB  Bunschoten-
Spakenburg
leerplicht@bunschoten.nl
033 299 1437
www.bunschoten.nl

Leerplicht Amersfoort
Antwoordnummer 972
3800 VB  Amersfoort
leerplicht@amersfoort.nl 
14 033
www.amersfoort.nl

Leerplicht Leusden
Postbus 150
3830 AD  Leusden
leerplicht@leusden.nl
033 496 1611
www.leusden.nl

Leerplicht Soest
Postbus 2000
3760 CA  Soest
leerplicht@soest.nl
035 609 3411
www.soest.nl

Leerplicht Woudenberg
Antwoordnummer 3210
3900 XH  Woudenberg
leerplicht@dekleineschans.nl
085 066 9780
www.dekleineschans.nl

SWV Eemland 
(voortgezet onderwijs)
Postbus 1558
3800 BN  Amersfoort
033 448 0304
info@swveemland.nl 

SWV De Eem 
(primair onderwijs)
Burgemeester de 
Beaufortweg 16
3833 AG  Leusden
033 760 91 11
info@swvdeeem.nl

Beoordeling vrijstelling leerplicht
(Toelichting voor ouders)




