
Regelgeving omtrent verlof 

Als school krijgen we regelmatig een aanvraag voor een verlof binnen. Het gaat dan voor mij vaak om 

ingewikkelde dilemma’s en afwegingen die ik als directeur moet maken. Ik heb daarom contact 

gezocht met de leerplichtambtenaar over de bestaande regelgeving omtrent verlof en waarop 

gehandhaafd wordt. 

Het dilemma bij verlofaanvragen zit met name in het feit dat op de site van de Rijksoverheid soms 

informatie net anders verwoord staat dan waar de leerplichtambtenaar op handhaaft. Een concreet 

voorbeeld hiervan is dat een verlofaanvraag van minder dan 10 dagen buiten de schoolvakanties ter 

beoordeling bij de directeur ligt. 

Hierbij heb ik mij uiteraard te houden aan bestaande wet- en regelgeving. De handhaving hierop is na 

coronatijd enorm aangescherpt. Waar vroeger nog wat ruimte werd geboden, wordt nu de wet zeer 

strak nageleefd en gehandhaafd door de leerplichtambtenaar. 

Er zijn grofweg 3 verloven die ik hieronder uitgebreid zal toelichten: 

1) Vakantieverlof 

Een aanvraag voor een vakantieverlof buiten de schoolvakanties is in principe niet mogelijk, 

tenzij er aan een aantal strenge voorwaarden wordt voldaan: 

Uw kind krijgt alleen vrij om op vakantie te gaan buiten de schoolvakanties als: 

• dit niet in de eerste 2 weken na de zomervakantie is; 

• u door uw werk niet op vakantie kunt tijdens schoolvakanties; 

• u dit schooljaar nog niet buiten de schoolvakanties op vakantie bent geweest; 

• u niet 2 weken achter elkaar op vakantie kunt met uw gezin. In geen enkele schoolvakantie. 

Daarnaast moet u bewijzen dat u niet tijdens schoolvakantie op vakantie kunt. Kunt u geen 

enkele schoolvakantie 2 weken achter elkaar op vakantie? En komt dit door uw werk? Dan moet 

u daarvoor bewijs kunnen overleggen: 

• Als ondernemer moet u kunnen aantonen dat u een groot deel van uw inkomsten mist als u 

tijdens schoolvakanties op vakantie gaat. Dit heet ook wel een ‘onoverkomelijk 

bedrijfseconomisch risico’. 

• Als werknemer kunt u, als u seizoenswerk doet, bijvoorbeeld een verklaring van uw 

werkgever overleggen. 

Mogelijk kan dit punt voor nog wat verwarring zorgen. Het betreft dan namelijk ALLE 

schoolvakanties van het betreffende schooljaar. Dus kunt u niet weg in de zomervakantie, dan 

kunt u wellicht wel weg in een andere vakantie (herfst, kerst, voorjaar, mei) en dan is het niet 

toegestaan om verlof op te nemen. 

2) Gewichtige omstandigheden 10 schooldagen per schooljaar of minder 

De volgende gewichtige omstandigheden worden in de wet beschreven. Erachter heb ik vermeld 

voor hoeveel dagen verlof mag worden opgenomen, indien van toepassing: 

a. Het voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan 

geschieden; 

b. Verhuizing (ten hoogste 1 dag); 

c. Het bijwonen van het huwelijk van familieleden (1 of ten hoogste 2 dagen); 



d. Ernstige ziekte van familieleden (duur in overleg met de directeur); 

e. Overlijden van een van de ouders van het kind (4 dagen); broer of zus (4 dagen); 

(over)grootouders (2 dagen); oom of tante of neef of nicht (1 dag); 

f. Bij jubileum, 12½, 25 jarig, enz. (huwelijk of als werknemer). Hiervoor krijgt uw kind 1 dag 

vrij. 

 

3) Gewichtige omstandigheden meer dan 10 schooldagen per schooljaar 

Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden voor meer dan 10 

schooldagen per schooljaar dient bij de leerplichtambtenaar van de gemeente te worden 

ingediend. Ik ben als directeur niet bevoegd om daar een uitspraak over te doen. 

U kunt e.e.a. ook nalezen op de site van de Rijksoverheid via 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht 

U kunt voorafgaand aan uw verlofaanvraag toetsen aan bovenstaande punten. Is het antwoord op 1 

van de vragen ‘nee’, dan kan ik een aanvraag niet honoreren. Wanneer men zonder toestemming 

van de directeur weggaat, zal er door mij een melding worden gedaan bij de leerplichtambtenaar. 

Dat ben ik wettelijk verplicht. De leerplichtambtenaar zal, al naar gelang de situatie, passende 

maatregelen nemen.  

Wanneer een leerplichtig kind zonder toestemming toch buiten de schoolvakantie vrij heeft, heet dit 

‘luxeverzuim’. De leerplichtambtenaar kan een proces verbaal opmaken. Dit heeft meestal financiële 

gevolgen voor de ouders. De richtlijn voor strafvordering strafrechtelijke aanpak schoolverzuim, gaat 

uit van zo’n 100 euro per dag dat een kind van school wordt gehouden. Er geldt een maximum van 

600 euro per gezin voor één week en 900 euro per gezin bij twee weken. Bij herhaling van luxe 

verzuim worden de boetes hoger. Bij veelvuldige herhaling en luxeverzuim dat langer duurt dan twee 

weken moet de ouder zich verantwoorden voor een rechter. 

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd over dit onderwerp. 

Met vriendelijke groeten, 
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