
Gegevens van de aanvrager ouder(s)/verzorger(s) of voogd:
Voorletter(s) en achternaam:       voorletter(s), achternaam 

adres:       straatnaam en huisnummer of postbusnummer
postcode en woonplaats:       en woonplaats/plaats vestiging 

telefoon (privé of werk): 
e-mail:        

Gegevens van de jongere
achternaam:         eerste voornaam en overige voorletters:                M /      V
(Gebruik de namen en voorletters zoals opgenomen in het bevolkingsregister)
adres:         postcode:          plaats:        
geboortedatum:         persoonsgebonden nummer:         
Al eerder vervangende leerplicht toegekend:     JA /      NEE

Aanvrager verzoekt vervangende leerplicht op grond van:
 artikel 3a van de Leerplichtwet 1969 (vervangende leerplicht vanaf 14 jaar)
	 artikel	3b	van	de	Leerplichtwet	1969	(laatste	jaar	leerplicht	voorafgaand	aan	kwalificatieplicht)

Datum waarop de vervangende leerplicht zou moeten ingaan:        

Gegevens van de scholen
naam school waar jongere is ingeschreven:                    (naam school)
naam school waar de alternatieve leerroute gevolgd gaat worden:                 (naam school)
naam	instelling	waar	kwalificerend	onderwijs	zal	worden	gevolgd:			 	 	 	 	 										(naam instelling)

Bij te voegen stukken
bij de aanvraag dienen altijd de volgende stukken te worden bijgevoegd:
 verklaring school waar de jongere is ingeschreven
 verklaring van de school of instelling waar de jongere het onderwijs gaat volgen
	 plan	van	aanpak	begeleidingsprogramma	school/instelling	met	beschrijving	van	praktijk/werkadres	en	(stage)	werkzaamheden

Ondertekening

datum:             handtekening:        

Formulier aanvraag  
vervangende leerplicht
(artikel 3a of 3b Lpw)

Dit formulier dient door de 
aanvrager te worden ingevuld
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Inleveren
De aanvraag kan ter behandeling worden aangeboden aan de leerplichtambtenaar.

Toelichting art. 3a en 3b Leerplichtwet 1969
Wordt alleen verleend als is komen vast te staan dat er in het volledig 
dagonderwijs geen andere oplossing voor vervulling van de leerplicht is.

Wordt verleend voor de duur van maximaal 1 jaar.

Informatie
Voor	nadere	informatie	kunt	u	zich	wenden	tot	de	leerplichtambtenaar.
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