
 
 

Toelichting verzuim, verlof, leerplicht 
 

Alle kinderen tussen 5 en 16 jaar die in Nederland wonen zijn leerplichtig. Dit geldt ook voor kinderen 

met een andere nationaliteit en voor kinderen van asielzoekers en vreemdelingen. Ouders of 

verzorgers moeten hun leerplichtige kinderen inschrijven op een school. De kinderen moeten ook 

echt naar die school gaan.  

Deze afspraken staan in de Leerplichtwet 1969. De leerplichtambtenaar ziet erop toe dat iedereen 

zich aan de leerplicht houdt en de school is verplicht om bij ongeoorloofd verzuim de 

leerplichtambtenaar in te schakelen. 

 

De meeste kinderen gaan al naar school als ze 4 jaar zijn. Maar zij vallen dan nog niet onder de 

leerplicht. Ouders/verzorgers zijn dus niet strafbaar als ze hun 4-jarige kind thuishouden.  

 

De leerplicht begint op de 1e dag van de nieuwe maand nadat het kind 5 jaar is geworden. Vanaf dat 

moment zijn ouders/verzorgers ook strafbaar als zij hun kind thuishouden. Zolang het kind 5 is kan er 

een uitzondering gemaakt worden: na overleg met de directie kunnen 5-jarige kinderen 5 uur per 

week thuisgehouden worden. Eventueel kan de directie daarnaast nog 5 uur per week extra verlof 

geven. Deze uren mogen niet worden opgespaard. 

 

Soms kan een kind vrijstelling krijgen van de leerplicht. Dit gebeurt echt alleen in uitzonderings-

gevallen, namelijk:  

- als de school gesloten is. 

- als bezoek aan de school verboden is. 

- wegens ziekte. 

- wegens godsdienstige plichten. 

 

In bijzondere gevallen kunnen ouders/verzorgers voor kind(eren) extra verlof aanvragen. 

Voor de beoordeling van aanvraag voor extra verlof moet de directie zich houden aan wettelijke 

richtlijnen. Dit betekent dat slechts in enkele gevallen verlof kan worden verleend. Er zal dan sprake 

moeten zijn van zogenaamde ‘gewichtige omstandigheden’ (zie hieronder). Een en ander moet 

nadrukkelijk vermeld staan op het aanvraagformulier. Verlof wordt niet toegestaan om bijvoorbeeld 

iets eerder op vakantie te kunnen gaan of als de aanvraag niet voldoende gemotiveerd is. Een kind 

meenemen op vakantie buiten de vastgestelde schoolvakanties kan alleen als er sprake is van de 

enige familievakantie in het jaar én de werkgever de ouder(s) geen vakantie kan toestaan in de 

reguliere perioden. Het besluit van de directie wordt schriftelijk aan de ouders/verzorgers 

aangereikt. Tegen de beslissing van de directie kunnen ouders/verzorgers in beroep gaan.  

Als kinderen, om wat voor reden dan ook, niet kunnen deelnemen aan bepaalde activiteiten op 

school, dan zal door de school voor vervangende activiteiten worden gezorgd. Een leerling die 

bijvoorbeeld niet mee kan naar de gymnastiekles mag niet thuisblijven. 

 

Een verzoek om extra verlof/vakantie voor een leerling dient door de ouders/verzorgers tenminste 

twee maanden van tevoren schriftelijk te worden gericht aan:  

- de directie van de school bij 10 of minder schooldagen.  

- de ambtenaar, belast met de uitvoering van de leerplichtwet; bij meer dan 10 schooldagen.  



 

Een verzoek kan worden ingewilligd, indien het verlof noodzakelijk is, als gevolg van:  

- het voldoen aan een wettelijke verplichting, een en ander voor zover dit niet buiten de lesuren 

kan geschieden. 

- verhuizing. 

- huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad.  

- ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad.  

- overlijden van bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad.  

- bevalling van moeder/verzorgster/voogdes.  

- 25-, 40-, 50-, en 60 jarig ambts- of huwelijksjubileum van bloed- of aanverwanten tot en met de 

vierde graad.  

- de vakantieregeling bij het bedrijf/instelling waar een der ouders/verzorgers werkt en het niet 

mogelijk is de vakantie binnen de schoolvakantie op te nemen (werknemersverklaring moet 

overlegd worden). De leerplichtambtenaar zal er bij de werkgevers op aandringen een 

roulatiesysteem in te stellen voor de vakantie van de werknemers, zodat niet steeds dezelfde 

personen buiten de schoolvakanties verlof hoeven te nemen.  

- gemaakte afspraken binnen een kring van (kleine) zelfstandigen, bijvoorbeeld melkboeren. Het 

systeem van het ene jaar wel verlof geven en het andere jaar niet, is een mogelijkheid. Vaak is 

roulatie tussen collega's mogelijk.  

- het bezoeken van familie in een ander werelddeel, tenzij dit regelmatig gebeurt.  

- dorpsfeesten, indien alle schoolgaande kinderen in het dorp vrij hebben.  

- voor het geopend hebben van hun bedrijf op zaterdag, kan incidenteel een dag verlof worden 

gegeven aan kleine zelfstandigen.  

- medische of sociale indicatie van een van de gezinsleden (verklaring van arts, c.q. 

maatschappelijk werker moet dan worden overlegd.).  

- andere dan hierboven genoemde omstandigheden in zeer bijzondere gevallen.  

Het extra verlof mag in principe niet langer duren dan 10 schooldagen. Bij familiebezoeken in 

verafgelegen landen (bijvoorbeeld Indonesië, Suriname, Canada) kunnen meer dan 10 schooldagen 

worden toegestaan. Extra vakantie wordt niet twee schooljaren achtereen verleend.  

 

Extra vakantie wordt niet verleend:  

- voor boven vermelde vakantie indien het schriftelijk verzoek daartoe niet tenminste twee 

maanden van tevoren is ingediend.  

- indien het minder dan 5 dagen aaneensluitend aan een officiële schoolvakantie betreft.  

 

Wilt u in alle gevallen eerst contact opnemen met de directie van de school? 

 


