
 

 
  

 

 

 

 

    
 

 

Ouderverklaring vaststelling leerlinggewicht  
 
 

Toelichting  

Sinds 1 januari 2015 is een nieuwe wet in werking getreden die scholen verplicht om het 

leerlinggewicht van elke nieuwe leerling te bepalen middels bijgevoegd formulier. 

Het leerlinggewicht gaat niet om het aantal kilo’s dat een kind weegt, maar om de 

bekostiging die een school voor een leerling ontvangt vanuit het Ministerie van Onderwijs. 

 
De hoofdlijnen  

Het criterium om een basisschool financiële  middelen toe te wijzen, is het opleidingsniveau 

van de ouders. Hierbij worden 3 categorieën gehanteerd: 

categorie 1: maximaal basisonderwijs of (v)so-zmlk 

categorie 2: maximaal lbo/vbo, praktijkonderwijs of vmbo basis- of kaderberoepsgerichte 

leerweg. Of de ouder heeft maximaal twee klassen/leerjaren onderwijs in een andere 

schoolopleiding in het voortgezet onderwijs aansluitend op het basisonderwijs afgerond. 

Categorie 3: overig voortgezet onderwijs en hoger 

 
De  ouderverklaring  

Voor het vaststellen van een leerlinggewicht in het kader van deze gewichtenregeling 

moeten ouders de bijgevoegde “Ouderverklaring vaststelling leerlinggewicht” volledig 

invullen en ondertekenen.  

Volgens de Wet is het opleidingsniveau op de eerste schooldag bepalend voor het gewicht 

van de leerling.  

De school stelt op basis van de gegevens van de ouder(s) of verzorger(s) het gewicht van de 

leerling vast en neemt de volledige formulierenset op in de administratie.  

De verklaring die de ouders moeten invullen bestaat uit 3 delen:  

 gegevens van de leerling  

 gegevens van de eerste ouder of verzorger en ondertekening daarvan  

 gegevens van de tweede ouder of verzorger en ondertekening daarvan. 

Deze drie delen moeten de ouders of verzorgers volledig invullen. Als er sprake is van een 

eenoudergezin, dan hoeft deel 3 niet te worden ingevuld. 

 

We vragen u de ingevulde ouderverklaring op de eerste schooldag van uw kind bij de 

leerkracht in te leveren. 

 

Voor vragen over deze regeling, kunt u zich wenden tot de directie van de school. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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 …………………………………………………………..  O m / O v  

 

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

 

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  

 
 



 

 
 
 
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   …………………………………………………… 

 
 
 
 
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  

 

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     ……………………………………………. 


