
Verlof 
Veel ouder(s)/ verzorger(s) hebben vragen over de mogelijkheden van verlof. De Leerplichtwet biedt 

verschillende mogelijkheden voor verlof. Dit zijn onder andere extra vakantieverlof, verlof vanwege 

belangrijke omstandigheden en verlof vanwege godsdienst of levensovertuiging. Deze mogelijkheden 

worden hieronder toegelicht. 

 

Extra vakantieverlof  

Verlof voor extra vakanties is vrijwel niet mogelijk. Alleen wanneer het door de specifieke aard van het 

beroep van één van de ouder(s)/ verzorger(s) niet mogelijk is eens per jaar met het gezin twee weken 

op vakantie te gaan, kan dit verlof worden aangevraagd. Dit kan als een ouder bijvoorbeeld 

seizoensgebonden werk heeft of werk die een piekdrukte heeft tijdens de schoolvakanties. In dat geval 

moet u kunnen aantonen dat er sprake is van onoverkomelijke bedrijfseconomische problemen als u 

tijdens de schoolvakantie verlof moet opnemen. Er kan geen verlof worden toegekend vanwege 

organisatorische problemen in uw bedrijf. 

 

Als aan deze voorwaarden is voldaan, kan de schooldirectie één maal per schooljaar, voor maximaal 

tien schooldagen, toestemming voor extra vakantie verlenen. Er mag dus niet meerdere keren verlof 

voor een paar dagen gegeven worden. Het verlof mag ook niet in de eerste twee weken van het nieuwe 

schooljaar gegeven worden. 

 

Extra vakantieverlof moet acht weken van tevoren bij de schooldirecteur worden aangevraagd. 

Wanneer wordt een verzoek zeker afgewezen? 

 

 Een uitnodiging van familie of vrienden om buiten een schoolvakantie op vakantie te gaan. 

 Verlof voor een kind omdat andere kinderen uit het gezin vrij zijn. 

 Familiebezoek in het buitenland. 

 Vakantie in een goedkopere periode of in verband met een speciale aanbieding. 

 Vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden. 

 Vakantie in verband met een gewonnen prijs. 

 Eerder vertrek of latere terugkeer in verband met verkeersdrukte. 

 

Gaat u met uw kind(eren) zonder toestemming toch op vakantie, dan is er sprake van luxe verzuim. 

Dit moet door school gemeld worden bij de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar kan dan 

tegen u proces-verbaal op maken. Dit kan leiden tot strafvervolging door de Officier van Justitie. 

 

Verlof vanwege gewichtige omstandigheden 

Voor bepaalde bijzondere omstandigheden kunnen kinderen verlof krijgen. Dit geldt uitsluitend voor 

situaties die buiten de wil of de invloed van de ouder(s)/ verzorger(s) en/of het kind liggen. Dit worden 

gewichtige omstandigheden genoemd. 

Wie neemt het besluit? 

Tot en met tien schooldagen per schooljaar beslist de directie van de school over het toekennen van 

het verlof. Bij meer dan tien dagen per schooljaar beslist de leerplichtambtenaar. 

http://www.rbl-hollandrijnland.nl/informatie-voor-ouders/luxe-verzuim


Tien schooldagen of minder 

De beslissing over het toekennen van de verlofaanvraag is aan de schooldirectie. Het Regionaal Bureau 

Leerplicht adviseert directeuren de volgende richtlijnen aan te houden. 

 Verhuizing: maximaal één dag. 

 Huwelijk binnen de woonplaats van familie tot en met de derde graad*: maximaal één dag. 

Buiten Nederland maximaal vijf dagen. 

 Huwelijk buiten de woonplaats van familie tot en met de derde graad*: maximaal twee dagen. 

Buiten Nederland maximaal vijf dagen. 

 Huwelijk van familie tot en met de derde graad* buiten Nederland vijf dagen verlof. 

 12,5-, 25-, 40-, 50-, of 60-, jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders: maximaal één 

dag. 

 12,5-, 25-, 40-, of 50 jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders: maximaal één dag. 

 Ernstige ziekte van familie tot en met de derde graad*: periode in overleg met de directeur. 

 Overlijden van familie in de tweede graad*: maximaal twee dagen. Buiten Nederland maximaal 

vijf dagen.  

 Overlijden van familie in de derde en vierde graad*: maximaal één dag. Buiten Nederland 

maximaal vijf dagen. 

 Naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen met uitzondering van vakantieverlof. 

De directeur neemt hierover een beslissing en laat dit de ouders schriftelijk weten. Tegen de 

beslissing kan een bezwaarschrift worden ingediend. 

* Verwantschap ten opzichte van het kind: 

- 1e graad:  ouder 

- 2e graad:  zus/broer, grootouder 

- 3e graad:  oom/tante, neef/nicht (kinderen van broers en zussen), overgrootouder 

- 4e graad:  oudoom/tante, neef/nicht (de kinderen van de broers of zussen van de ouder),  

   achterneef, achternicht, betovergrootouder 

 

Meer dan tien schooldagen 

Verlofaanvragen van meer dan tien schooldagen moeten altijd ingediend worden bij de 

leerplichtambtenaar. 

 

Met het hieronder gegeven schema kunt u zien op basis van welke richtlijn de schooldirectie uw 

aanvraag moet beoordelen. 

 
  

http://www.rbl-hollandrijnland.nl/informatie-voor-ouders/schema-beoordeling-verlof-aanvragen
http://www.rbl-hollandrijnland.nl/informatie-voor-ouders/schema-beoordeling-verlof-aanvragen


Schema beoordeling verlofaanvragen 

  

Betreft het een aanvraag vakantieverlof? →  
Nee. Beoordelen als gewichtige 
omstandigheid. 

↓     

Ja. Bent u dit schooljaar al 2 weken 
aaneengesloten op vakantie geweest, b.v. 
met kerst?  

→  Ja. Deze aanvraag afwijzen. 

↓     

Nee. Is het de eerste aanvraag vakantieverlof 
in het schooljaar? 

→  
Nee. Deze aanvraag afwijzen. Vakantieverlof 
mag slecht 1x per schooljaar worden verleend. 

↓     

Ja. Betreft het een aanvraag voor meer dan 
10 dagen? 

→  
Ja. Deze aanvraag afwijzen. Vakantieverlof kan 
maar tot maximaal 10 dagen worden verleend. 

↓     

Nee. Betreft het de eerste twee weken van 
het schooljaar? 

→  
Ja. Afwijzen. De leerplichtwet sluit 
vakantieverlof in de eerste twee weken van 
het schooljaar uit. 

↓     

Nee. Wordt er een beroep gedaan op de 
specifieke aard van het beroep van (één van) 
de ouders? 

→  

Nee. Afwijzen. Alleen mogelijk als wegens de 
specifieke aard van het beroep van één van de 
ouders, het niet mogelijk is een gezinsvakantie 
binnen de schoolvakanties te organiseren. 

↓     

Ja. Hebben ouder(s) seizoengebonden 
werkzaamheden of werkzaamheden die een 
piekdrukte kennen? 

→  
Nee. Aanvraag afwijzen. Ouders kunnen geen 
beroep doen op de specifieke aard van hun 
beroep. 

↓     

Ja. Leidt een vakantie tijdens de 
schoolvakanties tot onoverkomelijke 
bedrijfseconomische problemen? Is dat te 
voorzien of kunnen ouders het aantonen?  
NB: Slechts het gegeven dat een belangrijk 
deel van de omzet gedurende de 
schoolvakanties wordt behaald is 
onvoldoende. 

→  
Nee, afwijzen. Ouders kunnen geen beroep 
doen op de specifieke aard van hun beroep. 

↓     

Ja. Vakantieverlof toekennen. Maximaal 10 
dagen. 

    

  
 


