
Bijlage 1 Ouderverklaring vaststelling leerlinggewicht: 
In te vullen door de ouder(s)/ verzorger(s): Ouderverklaring 
opleiding in Nederland 

Deel 1: Gegevens leerling 

Achternaam: ………………………………………………………………………………………………………… 
Voorna(a)m(en) ……………………………………………………………………………………………………….. 

Geboortedatum  ………………………………………………………… 
Burgerservicenummer (sofinummer, onderwijsnummer) leerling 

O m   /  O v
…………………………… 

Bent u de enige ouder? O  ja   /  O nee
(Indien ja, dan hoeft deel drie van deze verklaring niet te worden ingevuld) 
Datum eerste schooldag leerling …………………………………………………………………………… 

Deel 2: Gegevens eerste ouder of verzorger 

Voorletters en achternaam (indien gehuwd, eigen of oorspronkelijke achternaam) ouder 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Geboortedatum ouder/verzorger   ……………………………………………………………………………………… 

Kruis alle opleiding(en) aan die u heeft gevolgd, ook de opleidingen die u niet heeft afgerond. 

Categorie 

O 1   - (speciaal) basisonderwijs/lager onderwijs 
 - (v)so-zmlk 

O 2   - praktijkonderwijs/ LWOO 
- vmbo basis- of kaderberoepsgerichte leerweg (verouderde benamingen komen ook nog voor: 

lager beroepsonderwijs, lagere agrarische school, lagere technische school, lager economisch 
en administratief onderwijs, lager huishoud- en nijverheidsonderwijs, ambachtsschool, 
huishoudschool) 

- niet meer dan 2 afgeronde  klassen/leerjaren mavo, vmbo gemengde leerweg, vmbo 
theoretische leerweg, havo, vwo 

O 3   -

 - 

meer dan 2 afgeronde klassen/leerjaren in een andere schoolopleiding in het voortgezet 
onderwijs aansluitend op het basisonderwijs afgerond (mavo, vmbo gemengde leerweg, 
vmbo theoretische leerweg, havo, vwo) 
mbo, hbo, wo-opleiding 

De school kan het Informatiecentrum onderwijs (Ico) bellen als een gevolgde opleiding niet in de bovenstaande 
lijst voorkomt of als u twijfelt over een categorie. Het informatiecentrum is op werkdagen telefonisch bereikbaar 
van 8.30 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 17.00 uur via telefoonnummer: 079 - 323 23 33. 

Ondertekening 
Dit formulier is naar waarheid ingevuld. Ik ga ermee akkoord dat deze informatie wordt opgenomen in de 
leerlingadministratie en dat de opleidingsgegevens kunnen worden gecontroleerd.  

Naam van ouder/verzorger 

Datum 

Handtekening 

………………………………………  

……………………………………… 

……………………………………… 

i.goedvolk
Getypte tekst

i.goedvolk
Getypte tekst

i.goedvolk
Getypte tekst



Deel 3: Gegevens tweede ouder of verzorger 

Voorletters en achternaam (indien gehuwd, eigen of oorspronkelijke achternaam) ouder 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Geboortedatum ouder/verzorger ………………………………………………………………… 

Kruis alle opleiding(en) aan die u heeft gevolgd,  ook de opleidingen die u niet heeft afgerond 

Categorie 

O 1   - (speciaal) basisonderwijs/lager onderwijs 
 - (v)so-zmlk 

O 2   - praktijkonderwijs/ LWOO 
- vmbo basis- of kaderberoepsgerichte leerweg (verouderde benamingen komen ook nog voor:  

(lager beroepsonderwijs, lagere agrarische school, lagere technische school, lager economisch 
en administratief onderwijs, lager huishoud- en nijverheidsonderwijs, ambachtsschool, 
huishoudschool) 

- niet meer dan 2 afgeronde  klassen/leerjaren mavo, vmbo gemengde leerweg, vmbo 
theoretische leerweg, havo, vwo 

O 3   -

 - 

meer dan 2 afgeronde klassen/leerjaren in een andere schoolopleiding in het voortgezet 
onderwijs aansluitend op het basisonderwijs afgerond (mavo, vmbo gemengde leerweg, 
vmbo theoretische leerweg, havo, vwo) 
mbo, hbo, wo-opleiding 

De school kan het Informatiecentrum onderwijs (Ico) bellen als een gevolgde opleiding niet in de bovenstaande 
lijst voorkomt of als u twijfelt over een categorie. Het informatiecentrum is op werkdagen telefonisch bereikbaar 
van 8.30 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 17.00 uur via telefoonnummer: 079 - 323 23 33. 

Ondertekening 
Dit formulier is naar waarheid ingevuld. Ik ga ermee akkoord dat deze informatie wordt opgenomen in de 
leerlingadministratie en dat de opleidingsgegevens kunnen worden gecontroleerd.  

Naam van ouder/verzorger 

Datum 

Handtekening 

………………………………………  

……………………………………… 

……………………………………… 




