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De leer –of 
kwalificatieplichtige  
leerling (5 - 18 jarig) 

haalt 
VMBO diploma

De leerling
verlaat de school

De leerling is
ingeschreven

op een nieuwe school

U schrijft de leerling uit 
in BRON, in dezelfde week 
waarin de examenuitslag is 
vastgesteld. U verstrekt de 

leerling een bewijs 
van uitschrijving

nee

ja

ja

ja

nee

De leerling blijft
op school

ja

Uitschrijven en binnen zeven dagen
melden aan de leerplichtambtenaar.

U schrijft de leerling uit 
in BRON, in dezelfde week 
waarin de examenuitslag is 
vastgesteld. U verstrekt de 

leerling een bewijs van uitschrijving * 

nee

U muteert de gegevens t.b.v. oude 
en nieuwe schooljaar in BRON

Melden aan de leerplicht-
ambtenaar. In overleg met de 

leerplichtambtenaar wordt 
bepaald of u de leerling kunt

uitschrijven

Opheldering over het uitschrijven van leer/kwalificatieplichtige leerlingen uit BRON 
Stroomschema 1: Leer –of kwalificatieplichtige leerling (5 - 18 jarig) haalt een VMBO diploma

. 

U muteert de gegevens t.b.v. het 
nieuwe schooljaar in BRON

nee

*
Degene die de school verlaat met een vmbo-diploma en 
per 1 oktober van het daaropvolgende schooljaar niet is 
ingeschreven bij een bekostigde vo-, mbo-, vavo-, of 
ho-opleiding wordt aangemerkt als voortijdige 
schoolverlater en is van invloed op de berekening van 
de prestatiesubsidie voor uw onderwijsinstelling

Ouders overtuigen de school dat 
de leerling bij een andere 
school wordt ingeschreven

U schrijft de leerling 
uit en meldt dit binnen zeven dagen

aan de leerplichtambtenaar

ja

nee
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De leerplichtige  
leerling (5 - 16 jarig) 

haalt
HAVO/VWO diploma

De leerling
verlaat de school

De leerling is
ingeschreven

op een nieuwe school

U schrijft de leerling uit 
in BRON, in dezelfde week 
waarin de examenuitslag is 
vastgesteld. U verstrekt de 

leerling een bewijs 
van uitschrijving

nee

ja

ja

ja

nee

De leerling blijft
op school

ja

Uitschrijven en binnen zeven dagen
melden aan leerplichtambtenaar.

U schrijft de leerling uit 
in BRON, in dezelfde week 
waarin de examenuitslag is 
vastgesteld. U verstrekt de 

leerling een bewijs van uitschrijving

nee

U muteert de gegevens t.b.v. oude 
en nieuwe schooljaar in BRON

Melden aan de leerplichtambtenaar.
In overleg met de 

leerplichtambtenaar wordt 
bepaald of u de leerling mag

uitschrijven

. 

U muteert de gegevens t.b.v. het 
nieuwe schooljaar in BRON

nee

Opheldering over het uitschrijven van leer/kwalificatieplichtige leerlingen uit BRON
Stroomschema 2: Leerplichtige leerling (5 - 16 jarig) haalt een HAVO/VWO diploma

Ouders overtuigen de school dat 
de leerling bij een andere 
school wordt ingeschreven

U schrijft de leerling 
uit en meldt dit binnen zeven dagen

aan de leerplichtambtenaar

nee

ja
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De leerling van 17 jaar 
en ouder 

haalt
HAVO/VWO diploma

De leerling
verlaat de school

De leerling is
ingeschreven

op een nieuwe school

U schrijft de leerling uit 
in BRON, in dezelfde week 
waarin de examenuitslag is 
vastgesteld. U verstrekt de 

leerling een bewijs van uitschrijving

nee

ja

ja

ja

nee

De leerling blijft
op school

ja

U schrijft de leerling uit 
in BRON, in dezelfde week 
waarin de examenuitslag is 
vastgesteld. U verstrekt de 

leerling een bewijs van uitschrijving

nee

U muteert de gegevens t.b.v. oude 
en nieuwe schooljaar in BRON

Melden aan de leerplicht-
ambtenaar. In overleg met de 

leerplichtambtenaar wordt 
bepaald of u de leerling mag

uitschrijven

Opheldering over het uitschrijven van leer/kwalificatieplichtige leerlingen uit BRON
Stroomschema 3: Leerling van 17 jaar en ouder haalt een HAVO/VWO diploma

. 

U muteert de gegevens t.b.v. het 
nieuwe schooljaar in BRON

nee

Ouders overtuigen de school dat 
de leerling bij een andere 
school wordt ingeschreven

nee

U schrijft de leerling 
uit en meldt dit binnen zeven dagen

aan de leerplichtambtenaar

ja
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Voortijdige schoolverlater is iemand tussen de 12 en 23 jaar die zonder startkwalificatie het onderwijs verlaat. Een startkwalificatie is 
een diploma havo, vwo of mbo-diploma op niveau 2 of hoger.

Kwalificatieplichtig (volgens de Leerplichtwet 1969) : De kwalificatieplicht houdt in dat leerlingen onder de 18 jaar die geen diploma havo, 
vwo of mbo (niveau 2 of hoger) hebben, deze zogenoemde startkwalificatie alsnog moeten halen. De kwalificatieplicht komt na de volledige 
leerplicht, die loopt tot en met het schooljaar waarin een leerling 16 jaar wordt. Met de kwalificatieplicht wordt de leerplicht verlengd tot de 
dag dat de jongere een startkwalificatie heeft gehaald of tot de dag dat de jongere 18 jaar wordt. 

Leerplichtig (volgens de Leerplichtwet 1969): Alle kinderen tussen de 5 en 16 jaar die in Nederland wonen zijn leerplichtig. 
Ook kinderen met een andere nationaliteit, nieuwkomers (illegalen, asielzoekers en vreemdelingen) en kinderen die in Nederland 
wonen maar in het buitenland (grensstreek) naar school gaan.

Opheldering over het uitschrijven van leer/kwalificatieplichtige leerlingen uit BRON

Definities  behorend bij de stroomschema’s
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