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Inleiding 
 
Het toezicht op de naleving van de Leerplichtwet is opgedragen aan burgemeester en 
wethouders. Zij wijzen daartoe een of meerdere leerplichtambtenaren aan.  
Leerplichtambtenaren hebben tot taak te zorgen dat alle jongeren in Nederland gebruik 
kunnen maken van hun recht op onderwijs. Daarbij wordt ernaar gestreefd dat elke jongere 
aan het einde van zijn of haar schoolloopbaan beschikt over een startkwalificatie voor de 
arbeidsmarkt (diploma MBO-2, HAVO of VWO).  
 
Een van de taken van de leerplichtambtenaar is het ondernemen van acties naar aanleiding 
van diverse vormen van verzuim.  
Verzuim kan onderverdeeld worden in absoluut verzuim en relatief verzuim.  
Van absoluut verzuim is sprake indien een jongere niet staat ingeschreven bij een erkende 
school of onderwijsinstelling en daarvoor geen vrijstelling is verleend. Van relatief verzuim is 
sprake als een jongere verzuimt zonder toestemming van de directie. Luxe verzuim (op 
vakantie buiten de vastgestelde schoolvakanties zonder toestemming van de directie) valt 
onder relatief verzuim.  
 
Uit de jaarverslagen van gemeenten in de regio Utrecht Zuidoost blijkt dat meldingen van 
luxe verzuim voornamelijk afkomstig zijn van de basisscholen. Scholen voor voortgezet 
onderwijs melden deze vorm van verzuim niet of nauwelijks, maar hebben in toenemende 
mate last van het feit dat leerlingen op de laatste dag voor een schoolvakantie niet aanwezig 
zijn.  
 
Door het opstellen van een protocol luxe verzuim voor het voortgezet onderwijs, met daarin 
richtlijnen voor het verlenen van verlof, verwachten de leerplichtambtenaren om in nauwe 
samenwerking met de scholen het luxe verzuim ook in het voortgezet onderwijs terug te 
dringen. 
 
Dit protocol geeft een nadere uitleg van het begrip luxe verzuim en een stappenplan.  
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Luxe verzuim 

Wanneer ouders /verzorgers hun kind(eren) buiten de vastgestelde schoolvakanties zonder 
toestemming van de directeur van de school meenemen op vakantie of een dagje uit gaan, 
spreekt men van luxe verzuim. Ook indien een directeur een aanvraag voor (vakantie)verlof 
heeft afgewezen en ouders /verzorgers besluiten om alsnog op vakantie te gaan, is er sprake 
van luxe verzuim.  
 

Op vakantie onder schooltijd 
Op vakantie onder schooltijd is in principe niet mogelijk.  
De Leerplichtwet geeft slechts in zeer bijzondere omstandigheden de mogelijkheid om 
vakantie te houden buiten de schoolvakantie. Artikel 11 onder f van de Leerplichtwet noemt 
de mogelijkheid om vrijstelling hiervoor te vragen. Uitgangspunt daarbij is dat de vakantie in 
verband met de aard van het beroep van één van de ouders niet in de schoolvakanties kan 
plaatsvinden. Hierbij moet gedacht worden aan sommige beroepen in de horeca en 
aanverwante bedrijven. Ook sommige agrariërs kunnen hiervoor in aanmerking komen. Uit 
jurisprudentie is gebleken dat ervan uitgegaan wordt dat de ouder het merendeel van zijn 
inkomen slechts in deze periode (de zomervakantie) kan verdienen, en dat er op die grond 
toestemming moet worden verleend.  
 
Hoe vaak en wanneer? 
Dit verlof kan ten hoogste eenmaal per jaar verstrekt worden met een maximum van tien 
dagen. Het mag nooit verleend worden in de eerste twee weken na de zomervakantie.  
 
Hoe vraag je het aan? 
Veel ouders menen dat een mededeling (schriftelijk of mondeling) voldoende is. Dit is echter 
niet het geval. 
Wanneer men buiten de schoolvakanties met de kinderen op vakantie wil, moet er een 
schriftelijke aanvraag worden ingediend. Hiervoor is in veel gevallen een standaardformulier  
te verkrijgen bij de directeur.  
Dit formulier moet volledig ingevuld, en tenminste 8 weken van tevoren, ingediend worden 
bij de directeur. De directeur zal zo spoedig mogelijk beslissen. 
 
Wie beslist? 
De directeur van de school is in dezen beslissingsbevoegd. In tegenstelling tot wat vaak 
gedacht wordt, heeft de leerplichtambtenaar bij extra vakantietoewijzing geen 
beslissingsbevoegdheid. 
 
Geen geldige redenen voor extra verlof: 

 een aangeboden vakantie door bijvoorbeeld grootouders / andere familieleden of 
bekenden 

 een lang weekend naar een huisje 
 eerder op vakantie of later terug om files te vermijden of om financiële redenen 
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Sancties 
Jongeren die doelbewust spijbelen worden door de leerplichtambtenaar gewaarschuwd of  
krijgen bij ernstiger verzuim een Halt-straf of proces-verbaal. 
Bij luxe verzuim zijn het de ouders die hun kinderen in feite doelbewust laten spijbelen. 
Ouders geven hun kind(eren) hierin een slecht voorbeeld en dit voorbeeldgedrag wordt ook 
altijd besproken met ouders tijdens een verhoor. 
Ook bij luxe verzuim zijn er sancties. In de richtlijn van het Openbaar Ministerie is voor deze 
vorm van verzuim een boete van € 50 per kind per dag gesteld. De maximale boete die kan 
worden opgelegd bedraagt  € 2250. 
 
De vijf gemeenten in de regio Utrecht Zuidoost hebben in hun ambtsinstructie afspraken 
gemaakt over luxe verzuim. Ouders die voor de eerste keer hun kind(eren) 1 dag laten 
verzuimen krijgen van de leerplichtambtenaar een schriftelijke waarschuwing. 
Betreft het verzuim meer dan 1 dag of is er sprake van recidive dan wordt er proces-verbaal 
opgemaakt. 
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Stappenplan 

Indien door een directeur luxe verzuim is geconstateerd treedt het volgende stappenplan in 
werking: 
 

1. De directeur doet bij iedere constatering van één of meerdere dagen luxe verzuim 
binnen een week melding hiervan bij de leerplichtambtenaar. De directeur meldt 
dit verzuim op voorgeschreven wijze. Voor het voortgezet onderwijs betekent dit 
via de IB-groep. Ook een melding van een halve dag wordt in behandeling 
genomen. 

 
2. De school houdt een kopie van de melding. 

 
3. De gemeente registreert het luxe verzuim bij de betreffende leerling in de 

leerplichtadministratie. 
 
4. Aan de ouders / verzorgers wordt binnen veertien dagen een waarschuwingsbrief 

gestuurd indien de melding een eerste keer betreft en het niet meer dan één dag 
betreft. In deze brief wordt aan ouders / verzorgers kenbaar gemaakt dat bij een 
volgende melding proces-verbaal opgemaakt wordt. Ouders worden niet gehoord. 

 
5. De directeur van de school ontvangt een kopie van deze brief. 

 
6. Indien de melding twee of meer dagen betreft of er is sprake van een tweede 

melding dan worden ouders / verzorgers door de leerplichtambtenaar gehoord en 
wordt er binnen vier weken proces-verbaal opgemaakt. De directeur wordt gehoord 
en geïnformeerd over het proces-verbaal.  

 
7. Bij recidive wordt altijd opnieuw een proces-verbaal opgemaakt. 
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Ondertekening 
 
 
 
Aldus overeengekomen d.d. ……………………………………. 
 
 
Namens de burgemeester en wethouders van Bunnik, De Bilt, Utrechtse Heuvelrug,  
Wijk bij Duurstede en Zeist 
 
 
 
H. Mittendorf 
Wethouder onderwijs De Bilt  ……………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
School:    ......................................................................... 
 
 
Naam directeur:   ………………………………………………. 
 
 
Handtekening    ……………………………………………….
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Bijlage 1 
 
Richtlijnen Verlof 
Leerplicht 
In de Leerplichtwet staat dat uw leerplichtige kind (5 t/m 17 jaar) de school moet 
bezoeken. Verzuim is alleen toegestaan met een geldige reden zoals ziekte van het kind of 
doktersbezoek. In een aantal bijzondere gevallen is extra verlof mogelijk. Hieronder een 
overzicht. 
 
Verlof voor religieuze feestdagen 
Wanneer een kind “plichten moet vervullen die voortvloeien uit religie of 
levensovertuiging” kan hiervoor verlof verleend worden onder de volgende voorwaarden: 

 �Per religieuze feestdag kan in principe 1 vrije dag worden verstrekt door de 
directeur van de school. 

 Een aanvraag van extra vrije dagen om een religieus feest in het thuisland te vieren 
kan door de directeur niet gehonoreerd worden; vrije dagen worden alleen 
verstrekt voor de religieuze feestdag zelf, de rest zou extra vakantie zijn. 

 De afwezigheid van een kind/jongere vanwege een religieuze feestdag wordt ten 
minste twee dagen van tevoren door één van de ouders schriftelijk aan de directeur  
van de school gemeld. 
 

Verlof voor extra vakantie 
Op vakantie tijdens schooltijd is in principe onmogelijk. Een uitzondering kan gemaakt 
worden wanneer een kind gedurende geen enkele schoolvakantie twee weken 
gezinsvakantie kan genieten vanwege de “specifieke aard van het beroep” van één van de 
ouders (uit jurisprudentie is gebleken dat er vanuit gegaan wordt dat de ouder het 
merendeel van zijn inkomsten slechts in de zomervakantie kan verdienen). In dat geval kan 
bij de directeur van de school verlof worden aangevraagd voor extra vakantie. De directeur 
kan in deze gevallen één maal per jaar voor ten hoogste tien schooldagen verlof verlenen. 
Het moet dan gaan om de enige gezinsvakantie. 
NB: een werkgeversverklaring is geen geldige reden voor het verlenen van verlof voor 
extra vakantie. 
 
Verlof voor extra vakantie kan alleen verleend worden onder de volgende voorwaarden: 

 �De verlofperiode mag niet vallen in de eerste twee weken van het schooljaar. 
 De aanvraag voor extra verlof moet ten minste acht weken van tevoren worden 

ingediend bij de directeur van de school. Dit heeft te maken met een eventuele 
bezwaarperiode. 

 De verlofperiode mag niet meer dan tien schooldagen beslaan. Voor een periode 
van meer dan 10 schooldagen mag wettelijk geen toestemming worden verleend. 

 
Verlof wegens gewichtige omstandigheden 
Bij gewichtige omstandigheden gaan het volgens de wet om “buiten de wil van ouders en 
kind gelegen situaties”. Voor deze omstandigheden kan verlof worden aangevraagd. Te 
denken valt aan: 

 Verhuizing van het gezin 
 Bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten  
 Ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten  
 Overlijden en begrafenis van bloed- of aanverwanten 
 Viering 12½-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig huwelijk van ouders of grootouders (1 dag) 
 Viering 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders (1 dag) 

(Viering ambts- of huwelijksjubileum in principe op de dag zelf of kort ervoor of erna.) 
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Onder gewichtige omstandigheden vallen niet: 
 Familiebezoek in het buitenland 
 Vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding of het 

winnen van een prijs. 
 Vakantie onder schooltijd vanwege gebrek aan andere boekingsmogelijkheden 
 Eerder vertrek of latere terugkeer van vakantie vanwege de verkeersdrukte 
 Verlof voor een kind omdat andere kinderen uit het gezin vrij zijn. 

 
Verlof kan alleen verleend worden onder de volgende voorwaarden: 

 �De aanvraag voor extra verlof moet, indien mogelijk, ten minste acht weken van 
tevoren, maar in ieder geval zo spoedig mogelijk, worden ingediend bij de 
directeur van de school. Dit heeft te maken met een eventuele bezwaarperiode. 

 De verlofperiode mag niet meer dan tien schooldagen beslaan. Voor een periode 
van meer dan tien schooldagen moet een aanvraag voor extra verlof worden 
ingediend bij de leerplichtambtenaar. 

 
Topsport en Kunstkinderen 
Extra verlof voor topsportevenementen is in principe niet mogelijk. Voor deze jongeren zijn 
er de zogenaamde “Loodscholen”. Op grond van de Talentenregeling die het PLUZO in juli 
2008 heeft opgesteld (zie bijlage 4) bestaat de mogelijkheid om in incidentele gevallen verlof 
te verlenen.  
Voor kinderen die optreden bij musicals, koren enzovoort is de regeling ‘Arbeid voor 
jongeren’ van toepassing. Kortweg komt dat er op neer dat de arbeidstijdenwet voor kinderen 
van toepassing is; daarvoor dient een contract getekend te worden tussen opdrachtgever 
(werkgever), school en ouders. De arbeidsinspectie houdt toezicht op het naleven van de 
arbeidstijdenwet voor kinderen. 
 
Procedure 
Voor het aanvragen van extra vakantieverlof of verlof vanwege gewichtige omstandigheden 
kunt u bij de directeur van de school een aanvraagformulier halen. Dit formulier moet u, 
geheel en naar waarheid ingevuld, indienen compleet met relevante aanvullende stukken. 
Wanneer uw aanvraag voor verlof wordt afgewezen en u bent het met deze beslissing niet 
eens, dan kunt u hiertegen bezwaar maken. U dient dan een bezwaarschrift op te stellen 
dat u indient bij de persoon die het besluit genomen heeft. Hierin moeten minimaal de 
volgende gegevens zijn opgenomen: 

 Naam en adres van de belanghebbende 
 Datum 
 Omschrijving van het genomen besluit 
 Argumenten die aangeven waarom u het niet eens bent met het besluit 
 Uw handtekening 

 
Geen toestemming, toch weg? 
Wanneer u geen toestemming hebt voor extra verlof voor uw kinderen en u houdt uw 
kinderen toch van school, dan is de directeur van de school verplicht dit te melden bij de 
leerplichtambtenaar van uw woongemeente. De leerplichtambtenaar zal u in dat geval 
oproepen en kan ertoe besluiten proces verbaal op te maken. 
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Bijlage 2 
 

FORMULIER AANVRAAG VRIJSTELLING VAN GEREGELD SCHOOLBEZOEK 
Artikel 11 sub f of artikel 11 sub g, van de Leerplichtwet 1969 

 
Aan de directeur van:    _______________________________________  

te:    

1. Gegevens van de aanvrager (ouder(s)/verzorger(s)): 

 voorletter(s) en achternaam:  _______________________________________________________  

 adres:   _______________________________________________________  

 postcode en woonplaats:  _______________________________________________________  

 telefoon (privé of werk):  _______________________________________________________  

 

2.  Gegevens van de leerling(en) 

 voorna(a)m(en) en achternaam: ______________________________________________________   

 geboortedatum: _________________________  groep/leerjaar:   ___________________________  

 voorna(a)m(en) en achternaam: ______________________________________________________   

 geboortedatum: _________________________  groep/leerjaar:   ___________________________  

 voorna(a)m(en) en achternaam: ______________________________________________________   

 geboortedatum: _________________________  groep/leerjaar:   ___________________________  

 

3.  Gegevens van de aangevraagde vrijstelling 

 periode: _______________________________  van   ______________ t/m  _________________  

 reden: __________________________________________________________________________  

    _______________________________________________________________________________  

    _______________________________________________________________________________  

  (zonodig op een bijlage verder toelichten) 

 

4. Gegevens van de kinderen die een andere school bezoeken 

 voorna(a)m(en) en achternaam: ____________   

 geboortedatum: _________________________  groep/leerjaar:   ___________________________  

 voorna(a)m(en) en achternaam: ______________________________________________________   

 geboortedatum: _________________________  groep/leerjaar:   ___________________________  

  

5.  Ondertekening 

 datum:   _______________________________  handtekening:  ___________________________  

 
Inleveren 
Ingevulde formulieren moet u zo mogelijk acht weken van tevoren indienen bij de directeur van de school. 
Folder  
Algemene informatie vindt u in de regionale leerplichtfolder 
Informatie  
Als u nog vragen heeft, kunt u zich richten tot de directeur van de school of de leerplichtambtenaar van uw gemeente. 

Dit formulier dient door de 
Ouders/verzorgers te worden 

ingevuld 
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Bijlage 3 
BESCHIKKING 

artikel 11 sub f of artikel 11 sub g, van de Leerplichtwet 1969 
   dit formulier dient door  

de directeur ingevuld te worden. 
 
Aan de ouder(s)/verzorger(s) van 
naam leerling 
straat en nummer 
postcode en plaats 
 
 
uw brief  : 
ons kenmerk : 
contactpersoon : 
telefoonnummer : 
bijlagen  : 
onderwerp : aanvraag vrijstelling van geregeld schoolbezoek 
datum : 
 
 

Geachte ouders/verzorgers, 

 

U heeft een aanvraag voor vrijstelling van geregeld schoolbezoek ingediend voor: 

voorna(a)m(en) en achternaam:  ____________________________________________________________  

geboortedatum: ________________________________  groep/leerjaar:   _______________________________  

 voorna(a)m(en) en achternaam: _________________________________________________   

 geboortedatum: ________________________________  groep/leerjaar:   _______________________________  

voorna(a)m(en) en achternaam:  ____________________________________________________________  

geboortedatum: ________________________________  groep/leerjaar:   _______________________________  

de aangevraagde vrijstelling  

betreft de periode: van  _________________________ t/m   __________________________  

 

O ik heb besloten de vrijstelling wel/niet te verlenen 

reden:  
  _________________________________________________________________________________________________  

  _________________________________________________________________________________________________  

O de aanvraag op grond van artikel 11 sub g overschrijdt het totaal van tien schooldagen per schooljaar 

en is daarom doorgestuurd aan de leerplichtambtenaar van de woongemeente van de leerling die 

krachtens artikel 14, lid 3 van de Leerplichtwet 1969 een beslissing zal nemen. 

 

naam directeur van de school:   

datum: _______________________________  handtekening: ____________________________________________ 

 
Belangrijk 
De directeur van de school is verplicht de 
leerplichtambtenaar van de gemeente vermoedelijk 
ongeoorloofd verzuim te melden. Tegen 
ouder(s)/verzorger(s) die hun kind(eren) zonder 
toestemming van school houden, kan proces-
verbaal worden opgemaakt. 

  
Bezwaar 
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht 
(Awb) kunt u binnen zes weken na dagtekening 
een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de 
directeur van de school. 
In dit bezwaarschrift moeten worden opgenomen:
- uw naam en adres 
- omschrijving van de beschikking 

 
 

 
- gronden van het bezwaar. 
Bovendien kunt u de voorzitter van de sector 
bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank 
om een voorlopige voorziening verzoeken. 
Griffierecht is dan verschuldigd. 
Informatie 
Als u nog vragen heeft, kunt u zich richten tot de 
leerplichtambtenaar van uw gemeente. 
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Bijlage 4 
 
TALENTENREGELING 
 
Vrijstelling van schoolbezoek op grond van gewichtige omstandigheden 
(artikel 11g jc.14 van de Leerplichtwet) 
 
Ouders kunnen een verzoek voor vrijstelling van schoolbezoek indienen in het geval van 
gewichtige omstandigheden. Daaronder vallen zaken als verhuizing, huwelijk en overlijden 
van aanverwanten, e.d.. Op grond van artikel 11g kan ook vrijstelling worden gevraagd voor: 
deelname aan (top)sportmanifestaties, musicals en opnamen voor TV en films. 
 
Voor de regio Utrecht Zuidoost is hiervoor het volgende beleid afgesproken: 
Sport 
Leerlingen kunnen extra verlof krijgen voor sportsituaties die een buitengewoon karakter 
hebben. Hierbij denken we aan: 
Deelname aan Europese -en Wereldkampioenschappen (er wordt van uitgegaan dat 
Nederlandse kampioenschappen binnen schoolvakanties worden georganiseerd). 
Deelname aan incidentele sportwedstrijden, waarbij ze opgenomen zijn in 
vertegenwoordigende teams en teams, die op uitzonderlijk hoog niveau spelen. (internationale 
wedstrijden) 
 
Musicals, toneel e.d. 
Leerlingen kunnen extra verlof krijgen om te kunnen deelnemen aan professionele musicals, 
toneeloptreden e.d. We denken hierbij bijvoorbeeld aan situaties waarbij leerlingen de dag na 
een (laat) optreden bijslapen. 
 
Opnamen voor TV en film 
Leerlingen kunnen extra verlof krijgen om deel te nemen aan opnamen voor professionele TV 
en film.  
 
Om vrijstelling van schoolbezoek te krijgen moet aan de volgende voorwaarden worden 
voldaan: 

1. De ouders vragen de vrijstelling officieel (=schriftelijk) aan. De school verstrekt 
hiervoor een formulier. 

2. Sportbonden, filmmaatschappijen e.d. zorgen voor een begeleidend schrijven 
waarin de noodzaak voor extra verlof wordt aangetoond. 

3. Sportbonden, filmmaatschappijen e.d. nemen contact op met school. Zij dienen 
zorg te dragen voor een nauwkeurig schema met speeldata en houden de school 
persoonlijk op de hoogte van afwijkingen hierop. 

 4. De leerlingen krijgen van school werk mee. Er mogen geen leerachterstanden 
ontstaan. Ouders zijn er verantwoordelijk voor dat hun kind het nodige onderwijs 
krijgt (overleg hierover met sportbond, filmmaatschappij, e.d.). 

 
Beoordeling van de aanvraag 
Aanvragen (op alle gebieden van gewichtige omstandigheden) tot een totaal van 10 
schooldagen per schooljaar worden beoordeeld door de directeur van de school. De directeur 
deelt zijn besluit (toestemming of afwijzing) schriftelijk mee aan de aanvrager.  
 
Aanvragen die boven de 10 schooldagen per schooljaar komen, worden door de directeur van 
de school doorgestuurd naar de leerplichtambtenaar van de woongemeente van de leerling. De 
leerplichtambtenaar deelt zijn besluit schriftelijk mee aan de ouders of verzorgers. 
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Bijlage 5     Luxe verzuim 
 
        Ouder  schooldirecteur ouder 

 
 
 
    
Aanvraagformulier        
8 weken van te voren 
                            
 
 
 
 
 
geen aanvraag  
 
 

 
 
Ouder   schooldirecteur
 leerplichtambtenaar 
 

 
 
 

Vakantie (dag(en)) 
buiten 

de reguliere 
schoolvakanties 

Specifieke aard van het beroep van 
een der ouders -> Schriftelijke 
toestemming van de directeur (1x per 
jaar, max 10 dagen)

Geen toestemming van de directeur 
(schriftelijke afwijzing) 

Kind(eren) blijven aantal 
dagen weg zoals 
toestemming aangeeft 

Zonder toestemming of 
met afwijzing weggaan 

Blijven meer dagen weg 
dan aantal dagen van 
toestemming 

Blijven meer dagen weg 
dan aantal dagen van 
toestemming 

Zonder toestemming of  
met afwijzing  
weggaan 

 
 
Melding aan leerplichtambtenaar door:   
- melding bij de IB-groep 
bevat: 

- verzuimoverzicht   
- toelichting 
 

1e keer (0,5 of 1 dag): 
binnen vier weken ouders 
waarschuwingsbrief met 
kopie naar directeur 

Meer dan 1 dag of  
2e of meer keer: 
- leerplichtambtenaar 
stuurt ouders uitnodiging 
voor verhoor, waarvan kopie 
naar school. 
-  Leerplichtambtenaar 
maakt proces-verbaal op. 


