Samenvatting folder ‘Extra verlof’
Dienst Gezondheid en Jeugd – wanneer is extra verlof toegestaan?
Vakantieverlof
Ouders/verzorgers van schoolgaande kinderen moeten zich houden aan de vakantieperiodes die de
school vaststelt. Vrij of extra verlof opnemen voor vakantie, het verlengen van een vakantie of een
korte vakantie tussendoor mag niet.
Als door de specifieke aard van het beroep van (één van) de ouders/verzorgers de leerling niet
binnen de schoolvakanties met hen op vakantie kan (artikel 11 lid f van de Leerplichtwet) kunnen
ouders/verzorgers een beroep doen op vrijstelling geregeld schoolbezoek. De directeur van de school
mag in dat geval maximaal tien schooldagen extra verlof verlenen volgens artikel 13a van de
Leerplichtwet. Dit verlof van maximaal twee aaneensluitende weken per schooljaar mag niet vallen in
de twee eerste lesweken van het schooljaar.
De directeur moet om bewijsstukken vragen, waaruit o.a. blijkt dat door de aard van het beroep van
één van de ouders een gezamenlijke vakantie van twee aaneensluitende weken, binnen de gewone
schoolvakanties, onmogelijk is. Als het gezin al een gezamenlijke vakantie heeft gehad, is het niet
meer mogelijk om verlof aan te vragen in dat schooljaar. Dit verlof is uitdrukkelijk niet bedoeld voor
het oplossen van roosterproblemen van de werkgever. Bij het begrip “specifieke aard van het
beroep” dient met name te worden gedacht aan seizoensgebonden werkzaamheden, resp.
werkzaamheden in bedrijfstakken die een piekdrukte kennen. Wanneer een kind of ander gezinslid
tijdens de vakantie ziek wordt en de leerling daardoor later op school terugkomt, kan de
leerplichtambtenaar of het schoolhoofd verzoeken om bewijsstukken zoals een doktersverklaring uit
het vakantieland. Hierin moet de duur, aard en ernst van de ziekte staan. De leerplichtambtenaar of
het schoolhoofd kan hier nog vragen over stellen.

Religieuze verplichtingen
Voor bepaalde feesten of verplichtingen die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging bestaat
de mogelijkheid voor verlof. Ouders/verzorgers kunnen dan een beroep op vrijstelling geregeld
schoolbezoek doen. Als ouders/ verzorgers van de leerling gebruik maken van deze vorm van verlof,
moeten de ouders/ verzorgers dit minimaal twee dagen van tevoren bij de directeur van de school
melden. Deze kan om een extra toelichting vragen. De richtlijn is dat het gaat om "tijdelijke
verhinderingen, slechts voor een bepaald aantal dagen of schooltijden …." In de meeste gevallen gaat
het om één dag per verplichting.

Gewichtige omstandigheden
Een beroep op vrijstelling geregeld schoolbezoek (verlof) kan worden gedaan als er sprake is van
‘gewichtige omstandigheden’ (artikel 11 lid g). Gewichtige omstandigheden zijn uitzonderlijke
omstandigheden buiten de wil van ouders/verzorgers en/of leerling, waardoor de leerling de school
niet kan bezoeken. Uitgangspunt bij de beoordeling van deze aanvragen is, dat dit verlof alleen wordt
gegeven als daarmee een onredelijke situatie kan worden vermeden.
Om een idee te geven van wat met gewichtige omstandigheden wordt bedoeld, staat hieronder een
aantal voorbeelden:
• Ernstige levensbedreigende ziekte zonder kans op herstel of overlijden van bloed- of
aanverwanten.
• Huwelijk van bloed- of aanverwanten.
• 12,5-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig (ambts-/huwelijks-)jubileum van bloed- of aanverwanten.
• Verhuizing van het gezin.

Voorbeelden van situaties die geen gewichtige omstandigheden zijn:
• Dienstrooster van de werkgever van de ouder(s)/verzorger(s).
• Familie- of vriendenbezoek in het buitenland of bezoek aan het land van herkomst.
• Vakantie in het laagseizoen, een speciale aanbieding of gebrek aan andere boekingsmogelijkheden.
• Eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers-)drukte.
• Activiteiten van verenigingen, zoals scouting- of voetbalkamp.
• Verlof omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn.
• Wereldreis
• Sabbatical
Alleen in het geval van absolute overmacht is het mogelijk om achteraf verlof aan te vragen. Daar
voor moeten bewijsstukken worden ingeleverd. De verhindering moet wel binnen twee schooldagen
zijn gemeld.

Ongeoorloofd verzuim
Als een leerling verzuimt zonder dat er toestemming voor verlof is gegeven, is er sprake van
ongeoorloofd schoolverzuim. Tegenwoordig wordt dit type verzuim steeds vaker luxe verzuim
genoemd. De directeur is verplicht dit verzuim aan de leerplichtambtenaar te melden (Artikel 21 van
de Leerplichtwet en de bepalingen in de Handleiding Strafrechtelijke Aanpak Schoolverzuim). Dit
geldt al vanaf een halve dag voorafgaand of aansluitend aan een schoolvakantie. Wanneer een
school het vermoeden heeft dat een leerling onterecht wordt ziek gemeld, kan de school dit ook
melden bij de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar beslist of er proces-verbaal wordt
opgemaakt. Bij een procesverbaal kan de ouder/verzorger een boete krijgen of in enkele gevallen
worden gedagvaard voor de kantonrechter. Wanneer de directeur wettelijk verzuim niet meldt, kan
hiertegen worden opgetreden door de Inspectie van het onderwijs (bestuurlijke boete).

