
Beoordeling vrijstelling leerplicht (Toelichting voor professionals)



Veranderde procedure
De procedure voor ouders om voor vrijstelling (art. 5 onder a 
Leerplichtwet) in aanmerking te komen is veranderd. 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 en samenwerkings-
verbanden (SWV) spannen zich nog meer in dan voorheen om ieder 
kind een passende onderwijsplek te geven. Met extra zorg en 
ondersteuning als dat nodig is. 

Wat verandert er precies?
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 
wijkteammedewerker. Samen kijken zij of er mogelijkheden zijn voor 
een kind om naar school te gaan. Of dat er een vrijstelling nodig is. 
Als de Beoordelingstafel beoordeelt dat een kind naar school kan, dan 
zorgt het Samenwerkingsverband dat een kind wordt toegelaten tot 
een passende school. Als de Beoordelingstafel heeft beoordeeld dat 
het kind (nog) niet naar school kan, dan geeft de onafhankelijke GGD 
jeugdarts een sociaal medisch advies af waarmee ouders zich bij 
leerplicht kunnen beroepen op vrijstelling. 

Wanneer gaat een aanvraag naar de Beoordelingstafel?
Een aanvraag gaat pas (!) naar de Beoordelingstafel als ouders en 
deskundigen die betrokken zijn bij het kind en/of het gezin zeer 
sterke aanwijzingen hebben dat het kind misschien niet (langer) 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. De beslisboom 
kan helpen om na te gaan of een aanvraag bij de Beoordelingstafel 
op zijn plaats is.

Wanneer hoort een aanvraag niet bij de Beoordelingstafel?
Een aanvraag hoort nadrukkelijk niet bij de Beoordelingstafel als een 
kind op school zit en de school aangeeft handelingsverlegen te zijn. 
Hiervoor volgt school de gebruikelijke route: inschakelen 
onderwijsondersteuner van het SWV De Eem of het Zorgplatform van 
SWV Eemland en zo nodig de begeleidende jeugdarts die aan de 
school verbonden is. Als blijkt dat onderwijs voor deze leerling niet 
meer mogelijk is, kan er in overleg met ouders, SWV en jeugdarts 
alsnog een aanvraag beoordeling vrijstelling leerplicht worden 
gedaan bij de Beoordelingstafel.

Wat moeten ouders doen?
De Beoordelingstafel en de onafhankelijk aangestelde GGD jeugdarts 
kunnen pas aan de slag als zij de formulieren Aanvraag beoordeling 
vrijstelling leerplicht en de Toestemmingsverklaringen van ouders 
hebben ontvangen. Wanneer het een jaarlijks terugkerende 
beoordeling betreft, is het advies deze tussen 1 april en 1 juni in te 
dienen bij het Samenwerkingsverband, zodat ouders (eventueel) vóór 
1 juli bij leerplicht beroep op vrijstelling kunnen doen. 

De uitkomst
Het Samenwerkingsverband informeert ouders binnen zes weken 
over de uitkomst. Als de uitkomst ‘vrijstelling’ is, ontvangen ouders het 
door hen al ingevulde formulier Aanvraag beoordeling vrijstelling 
leerplicht retour met een SMA (sociaal medisch advies). Met deze 
formulieren kunnen zij bij leerplicht van hun woongemeente beroep 
op vrijstelling doen. In sommige gemeenten is het ook/alleen 
mogelijk om deze stukken op de website van hun gemeente via 
DigiD in te dienen. Na ontvangst van deze stukken stuurt de 
leerplichtambtenaar ouders binnen 2 weken een bevestiging van 
de vrijstelling. 

 

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

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

volledig in.
3 Vul het formulier ‘Toestemmingsverklaringen’ volledig in.
4 Stuur de ingevulde formulieren gescand per e-mail of per post 

naar het Samenwerkingsverband (De Eem of Eemland).

Vragen?
Neem contact op met:
 
SWV De Eem
info@swvdeeem.nl
033 760 1191

SWV Eemland
info@swveemland.nl
033 448 0304 
of met de leerplichtambtenaar van de woongemeente.
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