Toelichting Gewichtenregeling basisonderwijs per 1 januari 2015
In deze toelichting krijgt u uitleg over de voorwaarden voor toekenning van gewichten, de
verschillende categorieën opleidingen en de gewichten.
Scholen die het gewicht van een leerling bepalen moeten dat doen op grond van de
voorgeschreven ouderverklaring waarin de opleiding van de ouder(s)/verzorger(s) wordt ingevuld.
Voor leerlingen die na 31 december 2014 op de school zijn ingeschreven mag alleen de
ouderverklaring worden gebruikt die vanaf 1 januari op de DUO-site staat. Deze standaard
ouderverklaring moet volledig ingevuld zijn door de school en de ouder(s)/verzorger(s) en
ondertekend zijn door de ouder(s)/verzorger(s). Alleen dan kan de school aanspraak maken op de
gewichtenregeling.
Welke ouderverklaring u invult, is afhankelijk van het land waar de ouder(s)/verzorger(s) de laatst
genoten opleiding heeft (hebben) gevolgd:
1.
Het Nederlandse formulier vult u in als een opleiding in Nederland is gevolgd;
2.
Eén van de 20 buitenlandse formulieren vult u in als een opleiding in het buitenland is
gevolgd;
3.
Als een opleiding in een land is gevolgd waarvoor geen buitenlands formulier beschikbaar
is, dan vult u de ouderverklaring voor overige landen in (bijlage 23 bij de ‘ouderverklaring
vaststelling leerlinggewicht’) en neemt u contact op met de Stichting Samenwerking
Beroepsonderwijs Bedrijfsleven via het Formulier Indicatie gevolgd onderwijs in het
buitenland. Deze stichting geeft namelijk een waardering aan de betreffende buitenlandse
opleiding.
Landenbeschrijvingen
De volgende landenbeschrijvingen zijn beschikbaar: Afghanistan, Angola, België, Bulgarije, China,
Duitsland, Eritrea, Indonesië, Irak, Marokko, Nederlandse Antillen, Polen, Portugal, Rusland,
Somalië, Suriname, Syrië, Turkije, Verenigd Koninkrijk en Voormalig Joegoslavië.
De landenbeschrijvingen vindt u op de DUO site onder Ouderverklaringen- en landeninformatie.
Voorwaarden Gewichtenregeling
Belangrijke voorwaarden voor het vaststellen van een gewicht zijn:
1. het moment van weging en
2. de ouderverklaring waarin de opleiding van de ouder(s)/verzorger(s) en het land waar deze
gevolgd is, zijn vastgelegd.
Ad 1) Moment van weging
Een leerling wordt gewogen op het moment dat hij voor het eerst naar school gaat en/of verhuist
naar een andere school.
Het vastgestelde gewicht van een leerling blijft gelden als de leefsituatie gedurende het verblijf op
de school verandert. Kinderen uit één gezin kunnen daardoor verschillende gewichten hebben. Het
leerlinggewicht wijzigt alleen als de leerling naar een andere school gaat. De nieuwe school stelt
dan opnieuw het gewicht vast.
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Ad 2) Ouderverklaring
Het gewicht wordt bepaald op basis van een door de ouder(s)/verzorger(s) ondertekende
ouderverklaring. Daarin staan de opleiding en andere informatie die nodig is voor het vaststellen
van een gewicht (zie de standaard ouderverklaringen op de website van DUO). De
ouder(s)/verzorger(s) moeten deze verklaring op de eerste schooldag van hun kind invullen en
ondertekenen.
Het gewicht geldt voor de hele periode waarin de leerling op de school is ingeschreven. Als bij
aanvang op de school geen gewicht is bepaald, kan ook in een later stadium geen gewicht worden
vastgesteld.
De ouderverklaring moet beschikbaar zijn voor controle op de juistheid van het vastgestelde
gewicht en bewaard worden in de schooladministratie. De ouderverklaring is alleen verplicht voor
die leerlingen waarvan de school van mening is dat zij in aanmerking komen voor een gewicht 0,3
of 1,2.

Ouderverklaringen
Downloads ouderverklaringen
Voor de ouderverklaring en het buitenlandse formulier zie de DUO site onder Ouderverklaringenen landeninformatie.
Ouder(s)/verzorger(s)
Voor het vaststellen van het gewicht van de leerling is de opleiding van de ouder(s)/verzorger(s)
bepalend, dan wel diegene die verantwoordelijk is voor de dagelijkse verzorging van de leerling.
Eenoudergezin
Als de verzorging van het kind op het moment van inschrijving berust bij één ouder, is sprake van
een eenoudergezin. Alleen deze ouder vult dan de ouderverklaring in. Bij co-ouderschap (beide
ouders zijn afwisselend belast met de dagelijkse verzorging) of als een partner mede belast is met
de dagelijkse verzorging en opvoeding, betreft het géén eenoudergezin. Beiden vullen hun
opleidingsgegevens in op de ouderverklaring en ondertekenen deze.

Opleiding ouder(s)/verzorger(s)
Voor het bepalen van het gewicht van de leerling is het van belang welke opleiding de
ouder(s)/verzorger(s) hebben gevolgd. Cursussen tellen niet mee voor het bepalen van een
gewicht. Het onderwijs is verdeeld in drie categorieën:
Categorie 1
Ouders/verzorgers die geen onderwijs hebben genoten of maximaal basisonderwijs of (v)so-zmlk.
De ouder/verzorger heeft maximaal (speciaal) basisonderwijs (tot en met het dertiende levensjaar)
of (v)so-zmlk gehad.
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Categorie 2*
Maximaal lbo/vbo, praktijkonderwijs/lwoo of vmbo basis- of kaderberoepsgerichte leerweg of de
ouder/verzorger heeft maximaal twee klassen/leerjaren onderwijs in een andere schoolopleiding in
het voortgezet onderwijs aansluitend op het basisonderwijs afgerond.
De ouder/verzorger heeft maximaal lbo/vbo, praktijkonderwijs/ lwoo of vmbo basis- of
kaderberoepsgerichte leerweg gedaan. In de praktijk komen de volgende, verouderde benamingen
voor:
• lager beroepsonderwijs (lbo)
• lagere agrarische school (las)
• lagere technische school (Its)
• lager economisch en administratief onderwijs (leao)
• lager huishoud- en nijverheidsonderwijs (lhno)
• ambachtsschool
• huishoudschool.
*Zie Opleidingentabel en landeninformatie
In de tabel ‘Opleidingen vo’ zijn de vanaf 1950 meest voorkomende onderwijssoorten die
aansluiten op het basisonderwijs opgenomen en de categorie waarin deze opleiding valt.
Categorie 3: overig voortgezet onderwijs en hoger
De ouder/verzorger heeft meer dan twee klassen/leerjaren mavo (c- of d-niveau), havo of vwo,
dan wel vmbo gemengde leerweg of theoretische leerweg gevolgd. Voor het niveau
mavo/havo/vwo kunnen ook de oudere opleidingen worden gelezen: (m)ulo, mms of hbs. Of de
ouder/verzorger heeft een mbo-, hbo- of wo- opleiding gevolgd.
Voortgezet speciaal onderwijs
Als een opleiding binnen het voortgezet speciaal onderwijs is gevolgd, is de betreffende opleiding
bepalend voor de vaststelling van het gewicht. Als geen niveau binnen het voortgezet speciaal
onderwijs is aan te geven, valt de opleiding onder categorie 2.
Buitenlandse opleidingen
Ook voor kinderen waarvan de ouder(s)/verzorger(s) onderwijs in het buitenland hebben gevolgd,
gelden dezelfde criteria. Het is niet altijd eenvoudig het juiste opleidingsniveau vast te stellen. De
ouderverklaringen zijn uitgebreid met een aantal landen in diverse talen.
Het land waar de opleiding gevolgd is moet duidelijk zijn.
Mocht een beschrijving van het betreffende land ontbreken dan neemt u via het Formulier Indicatie
gevolgd onderwijs in het buitenland contact op met Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs
Bedrijfsleven (SBB). Zij geven een conclusie over de waardering van de buitenlandse opleiding.
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Gewichten
De regeling kent twee gewichten: 0,3 en 1,2.
De gewichten zijn gekoppeld aan de eerder genoemde opleidingscategorieën 1, 2 en 3.
•
•
•

Het gewicht 0,3 wordt toegekend aan leerlingen van wie beide ouder(s)/verzorger(s) belast
zijn met de dagelijkse verzorging en opvoeding en een opleiding uit categorie 2 hebben gehad.
Het gewicht 1,2 wordt toegekend aan leerlingen van wie één ouder/verzorger een opleiding
heeft gevolgd uit categorie 1 en de andere ouder/verzorger een opleiding uit categorie 1 óf 2.
Het gewicht 0 wordt toegekend aan leerlingen van wie één van de ouders/verzorgers een
opleiding heeft gevolgd uit categorie 3.

Opleidingscategorie ouders:
Als beide ouders categorie 1
Als één ouder categorie 1 en andere ouder categorie 2
Als beide ouders categorie 2
Als één van beiden categorie 3

Leerlinggewicht:
1,2
1,2
0,3
0

Ouderverklaringen leerlingen die voor 1 januari 2015 zijn ingeschreven
Het gebruik van de standaard ouderverklaring is alleen verplicht voor leerlingen die na
31 december 2014 op de school zijn ingeschreven. Voor leerlingen met een gewicht, die voor 1
januari 2015 zijn ingeschreven moet de school een dossier samenstellen met de volgende
informatie:
 Gegevens leerling: namen, geboortedatum, burgerservicenummer;
 Gegevens ouder(s)/verzorger(s): namen, geboortedatum;
 Is er sprake van een 1-ouder gezin (ja/nee);
 Handtekening en dagtekening van ouder(s)/verzorger(s);
 Land waarin het soort/type hoogst genoten opleiding is gevolgd. Soort en type hoogst
genoten opleiding (naam en type opleiding/onderwijs) van de ouder(s)/verzorger(s);
 Het totaal aantal leerjaren/klassen genoten onderwijs van de betreffende hoogst genoten
opleiding/onderwijs.

4

