
Richtlijnen verlof buiten de schoolvakanties 

 

Vakantieverlof  
Een verzoek om vakantieverlof op grond van artikel 13a van de Leerplichtwet 1969 dient 
minimaal acht weken van tevoren bij het leerlingenbureau van de school te worden ingediend. De 
directeur beslist over het verzoek. 
 
Vakantieverlof wordt slechts verleend indien: 

• wegens de specifieke aard van het beroep van één van de ouders het slechts mogelijk is 
buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan  

• en een werkgeversverklaring wordt overgelegd waaruit blijkt dat geen verlof binnen de 
vastgestelde schoolvakanties mogelijk is. 

U dient rekening te houden met deze voorwaarden: 

Het vakantieverlof: 

• mag slechts éénmaal per schooljaar worden verleend en 
• mag niet langer duren dan tien schooldagen en 
• mag niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar en 
• mag slechts als het de enige vakantie van de ouder(s)/verzorger(s) en het kind/de 

kinderen gezamenlijk in dat schooljaar betreft. 

 

Andere gewichtige omstandigheden 
Een verzoek om extra verlof in geval van andere gewichtige omstandigheden (artikel 14 van de 
Leerplichtwet) voor maximaal tien schooldagen per schooljaar dient vooraf of uiterlijk binnen twee 
dagen na ontstaan van de verhindering aan de directeur van de school te worden voorgelegd. 
Deze beslist over het verzoek. 

Voor  'andere' gewichtige omstandigheden gelden de volgende richtlijnen: 

• verhuizing: maximaal 1 schooldag 
• voldoen aan wettelijke verplichtingen, voor zover dit niet buiten de lesuren kan 

geschieden: maximaal 10 dagen 
• voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwant tot en met de 3e graad: 

- in Nederland 1 dag, indien er ver gereisd moet worden maximaal 2 schooldagen 
- in het buitenland maximaal 5 schooldagen Soort bewijs: trouwkaart 

• bij ernstige levensbedreigende ziekte zonder uitzicht op herstel van bloed- of aanverwant 
tot en met de 3e graad: maximaal 10 dagen. Soort bewijs: doktersverklaring waar 
ernstige ziekte uit blijkt. 

• overlijden van bloed- of aanverwant:  
- in de 1e graad maximaal 5 schooldagen 
- in de 2e graad maximaal 2 schooldagen 
- in de 3e en 4e graad maximaal 1 schooldag 
- in het buitenland: 1e tot en met 4e graad maximaal 5 schooldagen Soort bewijs: 
rouwkaart (indien twijfelachtige akte van overlijden) 

• 25, 40 of 50 jarig ambtsjubileum en het 12½, 25, 40, 50 en 60 jarig huwelijksjubileum van 
ouder(s)/verzorger(s) of grootouders; maximaal 1 schooldag 

• andere naar het oordeel van de directeur/leerplichtambtenaar gewichtige 
omstandigheden, maar geen vakantieverlof (maximale 10 dagen) 



Daarbij geldt het volgende: 

• Verlofaanvragen dienen schriftelijk en binnen een redelijke termijn bij het 
leerlingenbureau te worden ingediend. Indien de aanvraag niet binnen een redelijke 
termijn is ingediend, moet door de aanvrager worden beargumenteerd waarom dit niet is 
gebeurd;  

• er kunnen voorwaarden gesteld worden aan het toekennen van verlof, bijvoorbeeld het 
achteraf tonen van bepaalde bescheiden;  

• de toestemming of afwijzing moet schriftelijk worden vastgelegd en in geval van afwijzing 
goed worden gemotiveerd door de directeur;  

• verlof moet altijd zo kort mogelijk worden gehouden;  
• alle aanvragen dienen, voor zover in redelijkerwijze mogelijk, te worden vergezeld van 

bewijsmiddelen;  
• verlof vanwege gewichtige omstandigheden kan ook worden toegekend in de eerste twee 

weken na de zomervakantie, hier moet echter terughoudend mee worden omgegaan.  

In de volgende gevallen wordt in ieder geval geen extra verlof gegeven: 

• Familiebezoek in het buitenland;  
• goedkope tickets in het laagseizoen;  
• omdat tickets al gekocht zijn of omdat er geen tickets meer zijn in de vakantieperiode;  
• vakantiespreiding;  
• verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn;  
• eerder vertrek of latere terugkomst in verband met verkeersdrukte;  
• samen reizen/in konvooi rijden door bijvoorbeeld de Balkan;  
• kroonjaren;  
• sabbatical;  
• wereldreis/verre reis; 
• dorpsfeesten.  

 

Religieuze verplichtingen 
Beroep op vrijstelling vanwege religieuze verplichtingen (art. 11e + art. 13 van de leerplichtwet) 
Ten aanzien van verplichtingen die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging bestaat er 
recht op vrijstelling van de leerplicht. Als richtlijn geldt dat hier 1 schooldag vrij voor wordt 
gegeven. Ouders dienen dit minimaal 2 dagen van tevoren te melden bij de directeur van de 
school. 
  

Bezwaar indienen 
Wanneer ouders/verzorgers het niet eens zijn met een beslissing over de verlofaanvraag, dan 
kan men binnen 6 weken schriftelijk bezwaar maken bij de bestuurder van de school. Het 
bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste de volgende gegevens bevatten:  

• naam en adres van belanghebbende  

• voor- en achterna(a)m(en) en geboortedatum(s) van de leerling(en)  

• de dagtekening (datum)  

• een omschrijving van het besluit dat is genomen  

• argumenten die duidelijk maken waarom men niet akkoord gaat met het besluit  

• wanneer het bezwaar namens ouders / verzorgers wordt ingediend, moet er een 
volmacht worden ondertekend en bij het bezwaarschrift gevoegd. Het indienen van het 
bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet.  

Ouders/verzorgers krijgen de gelegenheid om het bezwaar mondeling toe te lichten. Daarna krijgt 
men schriftelijk bericht van het besluit dat over het bezwaarschrift is genomen.  



Wanneer ouders/verzorgers het niet eens zijn met het besluit op het bezwaar dan kan er op 
grond van de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB) binnen 6 weken schriftelijk beroep 
aangetekend worden bij de Arrondissementsrechtbank, sector Bestuursrecht. Het indienen van 
een beroepschrift heeft geen schorsende werking. In geval van spoedeisend belang kan de 
indiener van een beroepschrift zich wenden tot de President van de bevoegde rechtbank met het 
verzoek een voorlopige voorziening te treffen. Aan zo’n juridische procedure zijn kosten 
verbonden; voordat er een beroepschrift wordt ingediend is het raadzaam juridisch advies in te 
winnen.  

Waarschuwing: 
Verlof dat wordt opgenomen zonder toestemming van de directeur of leerplichtambtenaar wordt 
gezien als ongeoorloofd schoolverzuim. De directeur is verplicht dit te melden aan de 
leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar beslist of een proces-verbaal opgemaakt wordt. 


