
Aanvraagformulier Vervangende leerplicht
of vrijstelling kwalificatieplicht
Artikelen 3a, 3b en 15

Toelichting
Artikel 3a en 3b: Wordt alleen verleend als is komen vast te staan dat de jongere niet 
geschikt is om volledig onderwijs te volgen.
Artikel 3a: Wordt verleend voor de duur van max. 1 jaar. 
Artikel 15: Wordt alleen verleend als aangetoond kan worden dat de jongere op andere 
wijze voldoende onderwijs krijgt.

Inleveren
Stuur dit formulier, volledig ingevuld en voorzien van uw handtekening naar: 
Meerinzicht, T.a.v. Leerlingzaken, Postbus 1201, 3840 BE Harderwijk of per e-mail:
leerlingzaken@meerinzicht.nl.

Informatie
Wilt u meer informatie of heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de
consulent leerplicht/RMC van Leerlingzaken, tel. (085) 11 08 611.

1.  Gegevens aanvrager (ouder/verzorger) 

 Voorletter(s)  en achternaam     

 Adres    

 Postcode/Woonplaats     

 Telefoonnummer    

2. Gegevens jongere
 Voorletter(s)  en achternaam     

 Geboortedatum    

3. Aanvrager vraagt vervangende leerplicht op grond van:

 o Artikel 3a (vervangende leerplicht 14 jarigen of 15-jarigen)
  Bijvoegen:  - Verklaring school waar jongere staat ingeschreven
   - Verklaring van de school of instelling waar de jongere onderwijs gaat volgen
   - Plan van aanpak begeleidingsprogramma school/instelling

 o Artikel 3b (laatste leerplicht jaar, het schooljaar waarin de jongere 16 jaar wordt)
   Bijvoegen: - Verklaring school waar jongere staat ingeschreven
    - Verklaring van de school of instelling waar de jongere onderwijs gaat volgen
    - Plan van aanpak begeleidingsprogramma school/instelling

 of aanvrager vraagt vrijstelling van kwalificatieplicht op grond van:

 o   Artikel 15 (ander onderwijs)
   Bijvoegen: - Verklaring van de instelling waar de jongere het andere onderwijs gaat volgen
    - Verklaring werkgever
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4.  Ingangsdatum
	

	 Datum waarop de vervangende leerplicht dan wel 
 vrijstelling van de kwalificatieplicht moet ingaan        

5.  Gegevens scholen

 Naam school waar de jongere staat ingeschreven       
 
 Naam school waar de alternatieve leerroute 
 gevolgd worden of naam instituut of instelling 
 waar onderwijs wordt gevolgd           

6.  Ondertekening

 Plaats:           

 Datum:       

 Handtekening aanvrager:            

Door vermelding van uw persoonsgegevens op dit formulier geeft u toestemming deze gegevens te gebruiken voor het doel 
vermeld op dit formulier. De gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt en niet langer bewaard dan het doel 
waarvoor zij zijn verstrekt. Na afhandeling van uw aanvraag worden uw persoonsgegevens opgeslagen in het archief van  
Meerinzicht.
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