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Leeswijzer bij  
inschrijfformulieren 

Inschrijfformulier basisonderwijs – persoonsgegevens leerling 

Burgerservicenummer 
(voorheen sofinummer) 

 
 
Onze school is vanaf 1 februari 2006 wettelijk verplicht de Burgerservicenummers in de administratie op te 
nemen. Voor alle andere doeleinden (statistische gegevens en bekostiging van de school door de overheid) 
worden alleen gegevens die niet tot de persoon herleidbaar zijn gebruikt.  
 
Verder mag het nummer worden gebruikt in contacten met de leerplichtambtenaar van de gemeente en tussen 
scholen onderling bij het in- en uitschrijven van een leerling.  
 

 

Inschrijfformulier basisonderwijs – adresgegevens leerling 

In geval van gescheiden 
ouders 

 
 
Indien er sprake is van een eenoudergezin of co-ouderschap vult u de adresgegevens in volgens 
bevolkingsregister. (Het adres waar uw kind daadwerkelijk staat ingeschreven.) 
 

 

Inschrijfformulier basisonderwijs – gezinssituatie 

Eenoudergezin 

 
 
Als de verzorging van het kind berust bij één ouder, is sprake van een eenoudergezin. Echter, als er sprake is 
van co-ouderschap (beide ouders zijn afwisselend belast met de dagelijkse verzorging) dan betreft het geen 
eenoudergezin. 
 

 

Inschrijfformulier basisonderwijs – opleidingsgegevens verzorger 1 en 2 

Categorie 

 
 
De vragen op het formulier over de opleidingsgegevens van uzelf en uw echtgeno(o)t(e) of partner worden 
gesteld in het kader van de gewichtenregeling. De gegevens over de genoten opleiding die u verstrekt, worden 
vertrouwelijk behandeld en alleen maar ’vertaald’ in een zogenoemde wegingsfactor. Deze wegingsfactor geeft 
de hoogte van de bekostiging aan die door de overheid wordt bepaald.  
Voor een kind met laag opgeleide ouders is deze wegingsfactor hoger. De school krijgt dus voor deze kinderen 
meer geld. De wegingsfactor wordt bepaald aan de hand van 3 categorieën: 
 
categorie 1:  
maximaal basisonderwijs of (V)SO-ZMLK 
 
categorie 2:  
maximaal LBO/VBO, praktijkonderwijs of VMBO basis- of kaderberoepsgerichte leerweg. Of maximaal 2 jaar 
voortgezet onderwijs (bijv. lbo, lts, las, leao, lhno, ambachtsschool, huishoudschool of technische school)    
 
categorie 3:  
3 of 4 jaar MAVO (c- of d-niveau) gevolgd, 3 of 4 jaar vmbo gemengde- of theoretische leerweg. Of een 
opleiding als MAVO, HAVO, VWO, (M)ULO, MMS, HBS, MBO of HBO. 
 
Maar nogmaals: gegevens die aan de overheid ter beschikking worden gesteld om de bekostiging te bepalen 
zijn alleen aantallen, wegingsfactoren en uitdrukkelijk géén gegevens over personen.  
 

 


