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     ‘Mijn broer gaat 
trouwen en ik wil er graag 
bij zijn’

Voorwoord

School is geen luxe maar noodzaak. We zullen het er snel over eens 

zijn. Onderwijs bied je kind kansen om verder te komen in het leven. 

Voor die kans moeten we samen garant staan: de docent voor  

de klas, ouders en gemeente.

Succes op school begint met aanwezig zijn tijdens de lessen. In de 

Leerplichtwet staan de spelregels voor deelname aan het onderwijs. 

Soms is afwezig zijn onder schooltijd toegestaan maar meestal niet. 

Een huwelijk in de familie, vakantie buiten de schoolvakanties om, 

verlof na overlijden van een familielid…deze brochure informeert  

u erover. Neem er kennis van in het belang van uw kind.

Ingrid van Engelshoven

Wethouder Onderwijs en Dienstverlening
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Luxeverzuim

Ongeoorloofd wegblijven van school door een leerplichtige leerling 

voorafgaand of aansluitend aan een vakantie heet ’luxeverzuim’. Als 

er leerlingen afwezig zijn, dan moet de school dat melden bij  

de afdeling Leerplicht van de gemeente Den Haag. Deze afdeling 

registreert luxeverzuim apart.

Met het streng aanpakken van luxeverzuim geeft de afdeling 

Leerplicht een duidelijk signaal af aan ouders, leerlingen en scholen. 

Leerlingen hebben recht op goed onderwijs. Daar moet de school 

voor zorgen. Daar staat tegenover dat ouders en de leerling zelf 

moeten zorgen dat hij/zij aanwezig is. Ook rond de vakantieperiodes.

Vermoeden van luxeverzuim

Bij het vermoeden van luxeverzuim is het de taak van de school

directeur om dit te melden bij de afdeling Leerplicht. De leerplicht

ambtenaar neemt contact op met de ouders en/of de leerling.  

Indien er geen ‘gewichtige omstandigheden’ te constateren zijn of  

er geen medische verklaring is, maakt de leerplichtambtenaar proces 

verbaal op. De leerplichtambtenaar stuurt dit procesverbaal naar het 

Openbaar Ministerie. In het geval van luxeverzuim kan er een boete 

opgelegd worden aan de ouders. Deze boete kan oplopen als  

luxeverzuim vaker voorkomt binnen het gezin. 

 

Verlof: wat is wel en wat is  
niet toegestaan?

Het zonder toestemming wegblijven van school heet ‘ongeoorloofd 

verzuim’. Hieronder verstaat men het regelmatig te laat komen, 

spijbelen of in schooltijd op vakantie gaan. Binnen de Leerplichtwet 

zijn er verschillende soorten verzuim met verschillende criteria. 

De afdeling Leerplicht treedt op tegen alle vormen van verzuim, 

zowel naar leerlingen en ouders als naar scholen. Dit omdat verzuim 

veelal leidt tot meer verzuim en in het nadeel van het kind is.

Deze folder gaat in op luxeverzuim en verlof.

Leerplicht is leerrecht 

Ieder kind in Nederland heeft recht op onderwijs. 

Uw kind mag vanaf het vierde jaar naar school. Veel kinderen  

gaan voor het vierde jaar naar een kinderdagverblijf of een 

voorschool. Hier bereidt men kinderen spelenderwijs voor  

op de basisschool.

Kinderen zijn volgens de wet leerplichtig vanaf de eerste  

schooldag in de maand na hun vijfde verjaardag. 
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Uitzonderingen

Er zijn situaties waarin leerlingen wél verlof mogen opnemen. 

Ouders kunnen hiervoor alleen bij de schooldirecteur schriftelijk  

een aanvraag indienen. Uiteraard moet de ouder het belang van dit 

verlof kunnen aantonen. Een andere reden om verlof aan te vragen 

is vakantieverlof vanwege het beroep van één van de ouders. 

Hieronder staat voor welke situaties u verlof kunt aanvragen.  

Op de volgende pagina’s vindt u meer informatie over deze situaties.

1.  Verlofaanvraag vanwege gewichtige omstandigheden.

2. Religieuze verplichtingen.

3. Vakantieverlof vanwege het beroep van de ouders.

4.  Uw verlofaanvraag.

De landelijke regels voor het toekennen van dit verlof staan in de 

Leerplichtwet. Alle schooldirecteuren interpreteren deze regels op 

dezelfde wijze. 

 ‘Wij willen met het hele 
gezin een wereldreis maken’
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•	 	Ernstige ziekte van ouder(s) en familieleden tot en met de derde  

graad. (Het aantal dagen hiervoor bepaalt de schooldirecteur  

in overleg met de aanvrager).

•	 Overlijden van een familielid. 

•	 	Een ambts of huwelijksjubileum van ouder(s)/verzorger(s) of 

grootouder(s)/verzorger(s) (maximaal één dag op de dag zelf).

•	 	Ziekte	in	het	buitenland.	De	ziekte	moet	aangetoond	worden	

door een naar het Nederlands vertaalde medische verklaring  

van een erkende instantie (zie pagina 14).

Voorbeelden waar géén sprake is van gewichtige omstandigheden:

•	 Dienstrooster van de werkgever van de ouders. 

•	 	Familie of vriendenbezoek in het buitenland. 

•	 	Vakantie in een goedkope periode, een speciale aanbieding  

of gebrek aan andere boekingsmogelijkheden.

•	 	Eerder vertrek of latere terugkeer in verband met  

(verkeers)drukte.

•	 	Activiteiten van verenigingen zoals een scouting of  

een voetbalkamp. 

•	 Verlof omdat andere kinderen uit het gezin al vrij zijn.

•	 Sabbatical verlof.

Aanduiding familie eerste tot en met vierde graad

Eerste graad Ouder(s) / verzorger(s)

Tweede graad Broer(s), zus(sen) en grootouder(s)

Derde graad Oom(s), tante(s) en overgrootouder(s)

Vierde graad Neven, nicht(en), oudtante(s) en oudoom(s)

Het gaat om de relatie van het kind met de familie.
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1.    Verlofaanvraag vanwege gewichtige 
(speciale) omstandigheden 

Als er sprake is van gewichtige omstandigheden kan er extra  

verlof worden aangevraagd. Gewichtige omstandigheden zijn 

uitzonderlijke omstandigheden gelegen buiten de wil van  

de ouders/verzorgers waardoor de leerling de school niet kan 

bezoeken. De schooldirecteur mag maximaal tien schooldagen  

per schooljaar verlof geven. 

De verlofaanvraag moet vooraf bij de schooldirecteur worden 

ingeleverd door middel van het formulier ‘Verzoek vrijstelling 

schoolbezoek’. Dit formulier kunt u aanvragen op school. Zowel  

de schooldirecteur als de leerplichtambtenaar behandelen en 

bestuderen de aanvraag zorgvuldig. Alleen bij absolute overmacht  

is het mogelijk verlof achteraf aan te vragen. Daarvoor moeten 

bewijsstukken worden ingediend. De verhindering moet wel  

binnen twee dagen zijn gemeld.

 

Voorbeelden van gewichtige omstandigheden:

•	 Verhuizing van het gezin.

•	 Wettelijke verplichtingen.

•	  Het bijwonen van een huwelijk van familieleden  

tot en met de derde graad.

Een aanvraag van verlof voor een langere periode dan  
tien schooldagen moet rechtstreeks bij de afdeling Leerplicht 
ingediend worden. Ook hiervoor kunt u het formulier  
‘Verzoek vrijstelling schoolbezoek’ gebruiken.
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2. Religieuze verplichtingen

Het komt steeds vaker voor dat ouder(s)/verzorger(s) of de 

leerling(en) verlof aanvragen voor niet-christelijke religieuze 

feestdagen. Het gaat onder meer om de volgende feestdagen:  

het Offerfeest, het Suikerfeest en het Holifeest. De data verschillen 

per jaar. De schooldirectie weet wat jaarlijks per feest afgesproken 

is. U kunt hiervoor informatie inwinnen bij de schooldirectie. De 

richtlijn hiervoor is dat één dag per verplichting vrij wordt gegeven.

3. Vakantieverlof vanwege  
 het beroep van de ouder(s)

Ouders van schoolgaande kinderen moeten zich houden aan  

de vakantieperiodes die de school vaststelt. Alleen als de leerling 

door het specifieke beroep van (één) van de ouders niet binnen de 

schoolvakantie op vakantie kan, mag de schooldirecteur maximaal 

10 schooldagen extra verlof verlenen. Dit verlof is uitdrukkelijk niet 

bedoeld voor het oplossen van roosterproblemen van de werkgever. 

Voor dit verlof gelden de volgende regels:

•	  De ouder dient de aanvraag bij voorkeur twee maanden  

van te voren in bij de schooldirecteur.

•	  De ouder moet aantonen dat het opnemen van vakantie  

in de zomervakantie niet mogelijk is, omdat de ouder juist  

dan het merendeel van het inkomen verdient.

•	  Het verlof mag maar één keer per jaar gegeven worden  

en niet langer dan tien schooldagen beslaan. 

•	 	Het verlof mag niet aansluitend aan de zomervakantie 

opgenomen worden.

•	  De schooldirecteur beslist over dit verlof en zorgt voor  

de registratie van de aanvraag bij de afdeling Leerplicht.

4. Uw verlofaanvraag

Verlofaanvragen worden altijd beoordeeld door de schooldirecteur. 

In een brief krijgt u antwoord op uw verlofaanvraag. Wordt uw 

aanvraag afgewezen? Dan kunt u hier tegen bezwaar maken.  

Dit kan schriftelijk en binnen zes weken bij de school zelf.
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Erkende instanties voor  
een medische verklaring

Het kan voorkomen dat uw kind ziek wordt in het buitenland waar- 

door u niet op tijd kan terugkeren naar Nederland. In dat geval wordt 

alleen een doktersverklaring geaccepteerd van de volgende instanties:

België   De gewestelijke dienst van de Hulpkas voor ziekte  

en invaliditeitsverzekering Mutualiteit (ziekenfonds)

Denemarken  Amtskommune of het gemeentebestuur

Duitsland  Allgemeine Ortskrankenkasse

Engeland Local Social Security Officer

Finland Kansaneläkelaitos  Folkpensionanstalten

Frankrijk Caisse Primaire d’Assurance Maladie

Griekenland IKA (Idryma Koinonikon Asphaliscon)

Ierland Department of Social Welfare

Italië Unita Sanitaria Locale

Israël Israel National Insurance Institute

Kaapverdië Instituto Nacional de Previdencia Social

Kroatië Ministarstvo Rada, Socijalne Skrbo I Orbitelji

Lichtenstein Amt für Volkswirtschaft

Luxemburg  Caisse Nationale d’Assurance Maladie des ouvriers

Marokko  CNSS (Caisse National de Securité Social)

Noorwegen Folke Trygdkontoret for Utenlandssaker (Oslo)

Oostenrijk Gebietskrankenkasse

Portugal  Administraçoes Regionazis de Saude/Centros de Saude

Slovenië	 	Skupnost	Pokojninskega	in	Invaldskega	Zava	Raovanja

Spanje INSS (Instituto Nacional de la Seguridad Social)

Tunesië CNSS (Caisse National de Securité Social)

Turkije SSK (Sosyal Sigortal Kurumu)

IJsland Tryggingastofnun Risikins

Zweden Forsakringskassa

 

‘Mag ik langer  
met vakantie?’



Meer informatie

Elke school heeft een eigen leerplichtambtenaar. Mocht u niet 

weten wie dit is, dan kunt u contact opnemen met de afdeling 

Leerplicht. 

Telefoon afdeling Leerplicht 

070 353 54 54

Postadres

Postbus 12652

2500 DP  Den Haag

E-mail

verzuimprotocol@ocw.denhaag.nl

Websites

www.denhaag.nl

www.onderwijsconsument.nl

www.postbus51.nl (onderwijs)

www.voortijdigschoolverlaten.nl

www.onderwijsinspectie.nl

www.ingrado.nl

www.kiesvoorlater.nl

www.wereldschool.nl


