
Leerplicht
Verlof of vakantie onder schooltijd



Leerplicht, wat is dat?
De leerplicht geldt vanaf het moment dat uw kind 5 jaar wordt. Dit betekent dat 
uw kind verplicht is om naar school te gaan vanaf de eerste dag van de maand 
nadat uw kind 5 is geworden. Wordt uw kind bijvoorbeeld in oktober 5 jaar oud, 
dan gaat het vanaf 1 november verplicht naar school.

Uw kind blijft volledig leerplichtig tot het einde van het schooljaar waarin uw kind 
16 jaar wordt. Uw kind is ook niet meer volledig leerplichtig als het sinds zijn of 
haar 5e jaar tenminste 12 volledige schooljaren naar school geweest.  Een groep 
overslaan telt ook mee als volledig schooljaar.

Kwalificatieplicht
Na de volledige leerplicht heeft uw kind een kwalificatieplicht totdat hij of zij 18 
jaar wordt. Met een kwalificatieplicht hoeft uw kind niet verplicht vijf dagen per 
week naar school, maar kan bijvoorbeeld leren combineren met werken. De kwali-
ficatieplicht is bedoeld om schooluitval tegen te gaan en de arbeidskansen van uw 
kind te vergroten.

De kwalificatieplicht geldt overigens niet als uw kind een havo- of vwo-diploma 
heeft of een diploma op mbo2-niveau of hoger Dit heet een startkwalificatie. 

Verlof van school
In bepaalde situaties kan uw kind vrij van school krijgen (verlof). Bijvoorbeeld voor 
een religieuze feestdag, een huwelijk of een begrafenis in de familie. Ook kan het 
zijn dat u als ouder niet op vakantie kunt tijdens de schoolvakanties. In deze folder 
vindt u meer informatie over de verschillende omstandigheden, de voorwaarden 
en hoe u verlof kunt aanvragen.

Verlof voor een religieuze feestdag
Wilt u verlof voor uw kind aanvragen voor een verplichting vanuit uw religie of 
levensovertuiging? Dan gelden hiervoor de volgende regels:
•  Voor een religieuze feestdag kan de schooldirecteur uw kind 1 vrije dag geven.
•  Uw kind krijgt naast die ene vrije dag, geen extra vrije dagen om de  

religieuze feestdag in het thuisland te kunnen vieren. 
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•  De aanvraag voor een vrije dag om een religieuze feestdag te kunnen  
vieren, moet u minimaal twee dagen van tevoren schriftelijk aanvragen  
bij de schooldirecteur. 

Verlof voor bijzondere omstandigheden
Voor een aantal bijzondere (‘gewichtige’) omstandigheden kunt u voor uw kind 
verlof aanvragen. Dit kan alleen voor onoverkomelijke situaties die buiten de wil 
of invloed van u of uw kind liggen. Zoals bijvoorbeeld:
•  Een familielid (bloed- of aanverwant) is overleden en wordt begraven.
• U gaat met uw gezin verhuizen.
•  U gaat met uw kind naar een bruiloft van een familielid (bloed- of  

aanverwant) tot de 3e graad (zie kader Graden in verwantschap).
•  U wilt met uw kind een ernstig ziek familielid (bloed- of aanverwant) tot de 4e 

graad (zie kader Graden in verwantschap) bezoeken.
•  De grootouders van uw kind, of u als ouders / verzorgers zijn 12½, 25, 40, 50 

of 60 jaar getrouwd. 
•  De grootouder van uw kind, of u als ouder / verzorger heeft een 25-,  

40- of 50-jarig ambtsjubileum.
Voor de laatste twee (huwelijksjubileum of ambtsjubileum) moet u uw aanvraag 
kunnen onderbouwen met een bewijs, zoals bijvoorbeeld een kopie van het 
trouwboekje of een uitnodigingskaart van het jubileumfeest. 

Onder bijzondere omstandigheden valt niet:
• een familiebezoek in het buitenland;
•  een vakantie onder schooltijd die u in een goedkope periode heeft geboekt;
•  een vakantie onder schooltijd die u met een speciale aanbieding heeft geboekt;
• een vakantie onder schooltijd die u als prijs gewonnen heeft; 
•  een vakantie onder schooltijd omdat er geen andere boekingsmogelijkheden waren;
•  eerder vertrekken of later terugkeren van vakantie vanwege verkeersdrukte.
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Graden van bloed- en aanverwantschap:
•  1e tot en met 3e graad: ouders, broers en zussen, groot- en overgroot-ouders, 

ooms en tantes, neven en nichten (kinderen van broers en zussen).
•  4e graad: neven en nichten (kinderen van ooms en tantes), oudooms en oud-

tantes, achterneven en achternichten (kleinkinderen van ooms en tantes).



Verlof voor vakantie onder schooltijd
Uw kind mag alleen onder schooltijd op vakantie als (één van) de ouders tijdens 
de schoolvakanties niet weg kunnen. U kunt dan tijdens geen enkele schoolvakan-
tie met uw gezin twee weken op vakantie, door de specifieke aard van uw werk. 
Of u bent afhankelijk van het inkomen dat u tijdens de periode van de schoolva-
kantie verdient. U werkt bijvoorbeeld in de agrarische of toeristische sector. De 
schooldirecteur mag dan uw kind maximaal  één keer per school jaar maximaal 
10 dagen verlof geven, zodat u wel met het hele gezin op vakantie kunt. 

Werkgeversverklaring
U moet dan wel kunnen aantonen dat het om de enige gezinsvakantie gaat in 
dat schooljaar. Ook moet u bij uw aanvraag een werkgeversverklaring toevoegen, 
waarin staat:
• wat de specifieke aard is van het werk van de ouder;
• dat de ouder geen ander moment in het schooljaar vrij kan krijgen;
• welke periode de betreffende ouder met verlof (op vakantie) gaat. 

Zonder deze werkgeversverklaring kan de schooldirecteur uw kind geen verlof 
onder schooltijd geven. De werkgeversverklaring is overigens geen garantie dat 
de directeur het verlof goedkeurt, het is alleen een ondersteuning van uw aan-
vraag.

U heeft een eigen bedrijf
Als u een eigen bedrijf heeft, moet u kunnen aantonen dat het merendeel van uw 
inkomsten tijdens de periode van schoolvakanties wordt verdiend. Economische 
omstandigheden, de crisis of wensen van personeelsleden zijn voor de schooldi-
recteur geen argumenten om uw kind verlof onder schooltijd te geven. 

Regels voor verlof onder schooltijd
Houdt u voor uw aanvraag voor verlof onder schooltijd, rekening met het volgende:
•  Uw volledig ingevulde verlofaanvraag (met eventuele verklaringen) moet u 

minimaal acht weken van tevoren indienen bij de schooldirecteur. Dit heeft te 
maken met de eventuele bezwaarprocedure als u het niet eens bent met de 
beslissing van de directie (zie Niet eens met het besluit?). 

• Uw kind mag maximaal tien schooldagen op vakantie onder schooltijd.
• De verlofperiode mag niet in de eerste twee weken van het schooljaar vallen. 
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Hoe vraagt u verlof voor uw kind aan?
Wilt u voor uw kind verlof onder schooltijd aanvragen? Gebruikt u dan hiervoor 
het aanvraagformulier ‘aanvraag vrijstelling van geregeld schoolbezoek’, dat u 
kunt opvragen bij de school van uw kind. 
Lever het volledig ingevulde formulier (inclusief eventuele verklaringen) vervol-
gens in bij de schooldirecteur. De directeur beoordeelt elke verlofaanvraag indivi-
dueel. 

Meer dan 10 schooldagen?
Dient u een verzoek in voor meer dan tien schooldagen verlof voor uw kind,  
vanwege belangrijke omstandigheden? Dan wordt uw aanvraagformulier door-
gestuurd naar de leerplichtambtenaar van de gemeente waarin u woont.  
De leerplichtambtenaar bespreekt uw verzoek vervolgens met de schooldirecteur 
en neemt daarna een besluit. 

Uw kind ziek tijdens vakantie? 
Het kan gebeuren dat uw kind (of een ander familielid) tijdens de vakantie ziek 
wordt en dat uw kind daardoor pas later op school terugkomt. Neemt u dan een 
doktersverklaring mee uit het vakantieland, waarin staat wat uw kind of familielid 
had, hoe ernstig het was en hoe lang de ziekte duurde. Zo kunt u aantonen dat er 
overmacht in het spel was en dat er geen sprake was van ongeoorloofd verzuim 
(afwezigheid van uw kind zonder toestemming). 

Uw kind zonder toestemming met verlof
Is uw kind zonder toestemming van de schooldirecteur of leerplichtambtenaar 
met verlof onder schooltijd? Dan wordt dat gezien als ongeoorloofd schoolver-
zuim, wat strafbaar is in Nederland. Ongeoorloofd verzuim rondom schoolvakan-
ties wordt ook wel ‘luxeverzuim’ genoemd. 

Leerplichtambtenaren controleren dan ook streng op  luxeverzuim.  Als ouder(s) 
overtreedt u hiermee namelijk de ‘Leerplichtwet 1969’ en loopt u het risico een 
proces-verbaal (boete) te krijgen. Is uw kind 12 jaar of ouder? Dan loopt het in 
sommige gevallen het risico zelf een proces-verbaal te krijgen, in plaats van de 
ouder(s). 
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Niet eens met het besluit? 
Bij een verzoek van minder dan tien verlofdagen voor uw kind, krijgt u een brief 
van de schooldirecteur met hierin het besluit. Bij een verzoek van meer dan  tien 
verlofdagen krijgt u een brief van de leerplichtambtenaar van de gemeente waarin 
u woont, met hierin het besluit. Bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u 
(als ouder of als direct betrokkene) schriftelijk bezwaar maken door een bezwaar-
schrift in te dienen bij de afzender van het besluit. 

Bezwaarschrift
Zet in uw bezwaarschrift in ieder geval de volgende gegevens: 
• uw naam en adres;
• de dagtekening (datum van het besluit waartegen u bezwaar maakt);
• een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
• argumenten waarom u niet akkoord gaat met het besluit;
•  uw ondertekening met handtekening. Dient iemand namens u het bezwaar-

schrift in? Voeg dan een door u ondertekende volmacht toe aan de brief.

U krijgt vervolgens de gelegenheid om uw bezwaar mondeling toe te lichten, 
hiervoor wordt u uitgenodigd. Daarna krijgt u schriftelijk bericht van het besluit 
dat over uw bezwaarschrift is genomen. 

In beroep gaan
Bent u het niet eens met het besluit over uw bezwaarschrift? U kunt dan op grond 
van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) binnen zes weken schriftelijk beroep 
aantekenen bij de sector Bestuursrecht van de Arrondissementsrechtbank. Het 
indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat 
zolang er geen beslissing is genomen over uw beroepschrift, het genomen besluit 
van de schooldirecteur of leerplichtambtenaar nog steeds geldt. U kunt wel bij de 
voorzieningenrechter van de rechtbank Alkmaar een verzoek indienen voor een 
voorlopige voorziening. 

Kosten beroepprocedure
Voordat u in beroep gaat, is het raadzaam juridisch advies in te winnen bij bij-
voorbeeld een bureau voor rechtshulp. Aan de beroepprocedure zijn namelijk kos-
ten verbonden.
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Meer informatie?
Heeft u nog vragen over leerplicht en verlof van uw kind onder schooltijd? Neemt 
u dan contact op met de schooldirecteur van uw kind of de leerplichtambtenaar 
van de gemeente Bergen: Wilma Gilles. Zij is bereikbaar via  telefoonnummer 
(072) 888 01 14 of via e-mailadres w.gilles@bergen-nh.nl.
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Deze folder is een uitgave van de 
gemeente Bergen. U kunt aan de 
inhoud geen rechten ontlenen.

oktober  2012

Gemeente Bergen
Postadres:
Postbus 175
1860 AD Bergen

Bezoekadres:
Jan Ligthartstraat 4
1817 MR Alkmaar 


