
Vanaf 5 jaar zijn alle kinderen in Nederland leerplichtig. 
Dit betekent dat zij een school moeten bezoeken. 
Wanneer een kind of jongere om psychische of medische 
redenen (tijdelijk) geen onderwijs kan volgen, dan moet u 
een vrijstelling van leerplicht aanvragen. Bij de gemeente 
is bekend welke kinderen niet ingeschreven staan op 
een school. Als de vrijstelling niet (tijdig) is aangevraagd 
is, komt de leerplichtambtenaar in actie. En dat wilt u 
 natuurlijk voorkomen.  

Wat betekent dat voor uw kind?
Uw kind bezoekt op dit moment een peuter- of kinderdag-
centrum waar behandeling wordt geboden. Het kinder-
dagcentrum valt niet onder het onderwijs. Het is daarom 
belangrijk om voor de 5de verjaardag van uw kind een vrij-
stelling aan te vragen, als de verwachting is dat uw kind op 
het kinderdagcentrum blijf en niet doorstroomt naar een 
vorm van (speciaal) onderwijs. 

Hoe vraagt u een vrijstelling aan?
U moet als ouder zelf een vrijstelling aanvragen (zowel bij 
de eerste aanvraag, als bij een her-aanvraag). Woont u in 
de regio Amersfoort (Amersfoort, Baarn, Bunschoten, 
Leusden, Soest, Woudenberg)? Dan kunt u een vrijstelling 
aanvragen bij Samenwerkingsverband de Eem. U doet  
dan een ‘aanvraag beoordeling vrijstelling leerplicht’. Op  
www.swvdeeem.nl/vrijstelling vindt u de meest recente 
 formulieren. U mailt de ingevulde documenten naar 
 vrijstellingen@swvdeeem.nl. Dit geldt voor zowel een eerste 
aanvraag, als voor een her-aanvraag. 

Samenwerkings verband De Eem gaat na of de formulieren 
volledig ingevuld en  ondertekend zijn. Hiermee geeft u te-
vens toestemming aan het Samenwerkingsverband de Eem 
om bij Amerpoort dossier informatie op te vragen. Daarna 

neemt Samenwerkingsverband De Eem contact met u op 
om het vervolg af te stemmen.

Hoe wordt een aanvraag beoordeeld?
Een onderwijsondersteuner van het samenwerkingsverband 
en een onafhankelijke GGD-jeugdarts beoordelen uw aan-
vraag. Zij kijken samen met u en het peuter– of kinderdag-
centrum of een vrijstelling op dit moment passend is. Zij 
maken bij het beoordelen gebruik van informatie uit het 
zorgdossier (bijvoorbeeld het persoonlijk plan en een ont-
wikkelingsonderzoek). Ook komen zij met enige regelmaat 
kinderen observeren op het peuter- of kinderdagcentrum. 

Wanneer de onderwijsondersteuner en de GDD-jeugdarts 
tot de conclusie komen dat uw kind naar school kan, dan 
zorgen zij dat uw kind kan worden toegelaten op een pas-
sende school. Wanneer de conclusie is dat een vrijstelling 
passend is, dan ontvangt u van de GGD- jeugdarts een 
‘Sociaal Medisch Advies’ (SMA). Hiermee doet u bij de leer-
plichtambtenaar een ‘beroep op vrijstelling’. 

Hoe lang is een vrijstelling geldig?
Een vrijstelling van de leerplicht wordt altijd afgegeven 
voor een bepaalde periode. Dat is meestal voor een school-
jaar en daarna moet de aanvraag opnieuw worden beoor-
deeld. Mocht uw kind gedurende de periode van de vrij-
stelling toe zijn aan de overstap naar (speciaal) onderwijs, 
dan komt de vrijstelling te vervallen. U moet na de eerste 
aanvraag, elk jaar in april of mei een her-aanvraag indienen 
voor het volgende schooljaar.

Vragen?
Heeft u nog vragen over het aanvragen van de vrijstelling 
of heeft u hulp nodig bij de aanvraag? Of woont u in een 
andere regio? Dan kunt u contact op nemen met de coördi-
nerend begeleider of mentor van uw kind. U kunt ook 
 contact opnemen met het Klantbureau van Amerpoort via 
klantbureau@amerpoort.nl of 035 647 5252.
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