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De Leerplichtwet BES kent onder meer de volgende twee verplichtingen:
•
De verplichting tot inschrijving van een leerplichtige jongere op een
school of instelling.
•
De verplichting om die school of instelling geregeld te bezoeken.
Maar de wet kent daarnaast een aantal redenen, die ouders/verzorgers of
jeugdigen kunnen aandragen om vrijstelling te krijgen van de
inschrijvingsverplichting.
In deze folder staat per situatie een toelichting. Ook de bijbehorende
procedure is steeds kort omschreven.

Lichamelijke of psychische ongeschiktheid

Jongeren die op lichamelijke of psychische gronden niet geschikt zijn om
tot een school te worden toegelaten, hoeven niet te worden ingeschreven.
Ouders/verzorgers kunnen een beroep op deze reden voor vrijstelling
doen. Indien u zich beroept op deze vrijstelling, dan heeft u een recente
verklaring nodig van een arts die door de leerplichtambtenaar is
aangewezen. De arts mag niet uw huisarts zijn. Ook een psycholoog of
pedagoog die uw kind behandelt, komt niet in aanmerking voor afgifte van
een verklaring.
U moet jaarlijks vóór 1 juli opnieuw een beroep op deze vrijstelling doen,
tenzij uit een eerdere verklaring blijkt dat uw kind nooit geschikt zal
zijn een school of instelling te bezoeken. Indien de verklaring van een
deskundige ontbreekt of niet voldoet aan de eisen van de leerplichtwet
BES, dan ontstaat er geen vrijstelling. U heeft in dat geval niet de
mogelijkheid om in bezwaar of beroep te gaan.

Bedenkingen tegen de richting van het onderwijs

Ouders die overwegende bedenkingen hebben tegen de richting van het
onderwijs van alle scholen of onderwijsinstellingen, die binnen een
redelijke afstand van hun woning liggen, kunnen een beroep op vrijstelling
van de leerplicht doen. Indien u zich beroept op deze vrijstellingsgrond,
dan moet u een verklaring afleggen over uw bedenkingen en uw kind mag
niet eerder op een school ingeschreven zijn geweest.
De leerplichtambtenaar stelt vast of de kennisgeving aan de eisen van de
leerplichtwet BES voldoet. Als dat zo is, ontstaat van rechtswege de
vrijstelling. Mocht uw beroep niet aan de eisen van de wet voldoen, dan
moet u uw kind laten inschrijven op een school. Doet u dat niet, dan is er
sprake van strafbaar absoluut verzuim. Het beroep op deze
vrijstellingsgrond moet jaarlijks vóór 1 juli worden herhaald. Als
uw kennisgeving niet aan de eisen van de leerplichtwet BES
voldoet ontstaat er geen vrijstelling. U heeft niet de mogelijkheid om tegen
deze vaststelling in bezwaar of beroep te gaan.

Inschrijving op een school in het buitenland

Voor kinderen die in het buitenland een school bezoeken, maar als inwoner
in een Nederlandse gemeente staan ingeschreven, dient een
schoolverklaring van de school in het buitenland overgelegd
te worden aan de leerplichtambtenaar. Ouders en de leerplichtambtenaar
dienen vóór het vertrek naar een school in het buitenland
afspraken met elkaar te maken over inschrijving en schoolbezoek.

Bijzondere vrijstellingen

Er zijn twee specifieke situaties, waarin ouders op basis van hun beroep
een verzoek tot vrijstelling kunnen doen. Het gaat om de
volgende beroepsbevolkingen: kermis-exploitanten
en circusmedewerkers.Werkt u als kermisexploitant of als
circusmedewerker? Dan geldt voor u een vrijstellingsregeling
voor de maanden maart tot en met oktober,onder de voorwaarden dat u
tijdens die periode rondreist en uw kind met u meereist.
Verder dient de afstand tussen de standplaats en de standplaats van de
rijdende school groter dan 5 kilometer te zijn. De vrijstelling eindigt aan het
einde van het schooljaar, waarin uw kind de leeftijd van
14 jaar bereikt.

Vervangende leerplicht

Jongeren vanaf 14 jaar, van wie is vast komen te staan dat zij niet in staat
zijn om het volledige dagonderwijs van een school te volgen, kunnen
in aanmerking komen voor een vorm van vervangende leerplicht.
Indien u de ouder bent van een leerling die geen volledig dagonderwijs kan
volgen, dan kunt u een aanvraag doen voor vervangende
leerplicht bij de leerplichtambtenaar. Vaak kan de aanvraag via de school
of onderwijsinstelling worden geregeld.
Vervolgens zal de school of onderwijsinstelling een plan van aanpak
moeten opstellen. In dit plan staat het programma vermeld dat uw
kind zal gaan volgen. De volgende zaken dienen in elk geval beschreven te
zijn: de onderwijsdoelen en de praktijktijd, bestaande uit lichte arbeid.
Een volgende stap in de aanvraagprocedure is dat de leerplichtambtenaar
de betrokken partijen hoort. U en uw kind zullen gehoord worden,
de directeur van de school of instelling waar uw kind staat ingeschreven, en
eventueel ook de andere instellingen van maatschappelijke zorg
waar uw kind bekend is.
De leerplichtambtenaar dient binnen vier weken een besluit over de
aanvraag te nemen. Bij een afwijzing op uw aanvraag, kunt u in bezwaar of

beroep gaan (procedures ;op grond van de Wet administratieve
rechtspraak BES binnen een termijn zes weken na datum van de brief.
Een bezwaar kunt u indienen bij de leerplichtambtenaar).

Vervangende leerplicht in het laatste schooljaar

Ook jongeren die in het laatste jaar van de volledige leerplicht zitten,
kunnen een beroep doen op vervangende leerplicht. Het laatste
schooljaar wordt in dat geval vervangen door een inschrijving aan een
onderwijsinstelling (deeltijdonderwijs), Op Bonaire is dat het SGB (MBO) of
Forma. Als u in aanmerking wilt komen voor vervangende
leerplicht voor uw kind, dan kunt u een aanvraag doen voor vervangende
leerplicht bij de leerplichtambtenaar van Bonaire.
Vaak kan de aanvraag via de school worden geregeld. Er zal een plan van
aanpak gemaakt worden door de instelling waar de jongere onderwijs zal
gaan volgen. Een volgende stap is dat de leerplichtambtenaar
alle betrokken partijen hoort. U en uw kind zullen gehoord worden, de
directeur van de huidige school, en eventueel ook de andere
instellingen van maatschappelijke zorg waar de jongere bekend is.
De leerplichtambtenaar dient binnen vier weken een besluit over de
aanvraag te nemen. Bij een afwijzing op uw aanvraag, kunt u in bezwaar of
beroep gaan (procedures ;op grond van de Wet administratieve
rechtspraak BES binnen een termijn zes weken na datum van de brief. Een
bezwaar kunt u indienen bij de leerplichtambtenaar).

Vrijstelling in verband met voldoende vervangend onderwijs

Partieel leerplichtige jongeren die een opleiding volgen die niet onder het
regulier onderwijs valt, kunnen in bijzondere omstandigheden vrijstelling van de leerplicht krijgen. Er dient dan te worden
aangetoond dat het onderwijs een voldoende alternatief is voor een
gewone school, of opleiding. De leerplichtambtenaar neemt een besluit
over de aanvraag van de ouders/verzorgers of de jongere. Het
besluit is vatbaar voor bezwaar en beroep.
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Mocht u nog vragen hebben,

