
FORMULIER AANVRAAG VERVANGENDE LEERPLICHT OF VRIJSTELLING 
KWALIFICATIEPLICHT (maatschappelijke organisaties) 
artikel 3a, artikel 3b en artikel 15 van de Leerplichtwet 1969 

Gelieve dit formulier te retourneren aan: 
Regionaal Bureau Leerplicht Holland Rijnland 
Bezoekadres: Schuttersveld 9 
Postadres: Postbus 558, 2300 AN LEIDEN 
T 071 523 90 00 
E secretariaatrbl@hollandrijnland.nl 

 

 
1  Gegevens van de aanvrager : ouder(s)/verzorger(s) 

 
voorletters en achternaam :      

 

adres :      
 

postcode en woonplaats :      
 

telefoon (privé of werk) :      
 

2  Gegevens van de jeugdige 
 

voorletters en achternaam :      
 

geboortedatum :      
 

3  Aanvrager verzoekt vervangende leerplicht op grond van: 
artikel 3a (vervangende leerplicht 14-jarigen) 
artikel 3a (vervangende leerplicht 15-jarigen) 
artikel 3b (laatste leerplicht-jaar) 

of vraagt vrijstelling van kwalificatieplicht op grond van: 
artikel 15 (ander onderwijs) 

 
4  Datum waarop vervangende leerplicht dan wel vrijstelling van de kwalificatieplicht plicht zou 

moeten ingaan:    
 

5  Gegevens van de scholen 
 

naam school/ instelling waar 
jeugdige is ingeschreven :     
naam school waar de alternatieve 
leerroute gevolgd gaat worden :     
naam instituut of instelling waar 
ander onderwijs wordt gevolgd   :     

 

6  Bij te voegen stukken 
 

bij de aanvraag dienen de volgende stukken te worden bijgevoegd: 
artikel 3a en artikel 3b 

• verklaring school waar de jeugdige is ingeschreven 
• verklaring van de school of instelling waar de jeugdige het onderwijs gaat volgen 
• plan van aanpak begeleidingsprogramma school/instelling 
• verklaring werkgever 

artikel 15 
• verklaring van de instelling waar de jeugdige het andere onderwijs gaat volgen 

 
7  Bij ondertekening geeft u toestemming aan de instelling waar uw kind zijn/haar vervangende 

traject volgt een melding te doen bij eventueel (vermoedelijk) ongeoorloofd verzuim bij de 
leerplichtambtenaar en, indien van toepassing, de begeleider van uw kind welke mede het 
onderwijstraject inzet. 

 

datum:    handtekening:     
 

 
Toelichting 
artikel 3a en artikel 3b: 
Wordt alleen verleend 
indien is komen vast te 
staan dat de jeugdige niet 
geschikt is om volledig 
onderwijs te volgen. 

artikel 3a: 
Wordt verleend voor de 
duur van max. 1 jaar. 

artikel 15: 
Wordt alleen verleend 
indien aangetoond kan 
worden dat de jeugdige op 
andere wijze voldoende 
onderwijs geniet. 

Informatie 
Als u nog vragen heeft, kunt 
u zich richten tot de 
leerplichtambtenaar van het 
Regionaal Bureau Leerplicht 
Holland Rijnland. 
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