
Vakantieverlof en gewichtige omstandigheden.
Nu de coronamaatregelen in veel landen grotendeels versoepeld of opgeheven zijn zien wij een 
toename van vragen omtrent verlof, vakantie en gewichtige omstandigheden. Omdat er nog vaak 
onduidelijkheid heerst over de wettelijke kaders, hebben wij nogmaals de belangrijkste zaken 
uiteengezet:

Vakantieverlof vanwege specifieke aard van het beroep (art. 11f leerplichtwet)
Dit artikel geeft kort gezegd aan dat vanwege de specifieke aard van het beroep van één van de 
ouders, alleen mogelijk is om buiten de schoolvakanties met hun kinderen op vakantie te gaan. Het 
gaat dus om vakantieverlof waarbij er moet worden aangetoond dat een vakantie in de 
schoolvakanties tot onoverkomelijke bedrijfseconomische problemen zal leiden. Slechts het gegeven 
dat gedurende de schoolvakanties een belangrijk deel van de omzet wordt behaald is onvoldoende1.
Belangrijke aandachtspunten:

- Dit is een besluit dat het hoofd van de school neemt, dus niet de leerplichtambtenaar;
- Als de aanvraag méér dan 10 dagen betreft moet de aanvraag direct worden afgewezen;
- Als de aanvraag betrekking heeft op de eerste twee lesweken na de zomervakantie moet de 

aanvraag direct worden afgewezen;
- Een werknemer kan vakantiedagen opnemen door deze aan te vragen bij de werkgever. In 

principe moet de werkgever instemmen met de vakantiewensen. De werkgever heeft na 
ontvangst van de aanvraag 2 weken de tijd om schriftelijk bezwaar te maken. Bijvoorbeeld als 
de vakantiewens grote problemen oplevert voor het bedrijf2.

- Bij ouders met een eigen bedrijf zal doorgaans een accountantsverklaring overhandigd 
worden. Een accountantskantoor staat onder toezicht van de AFM, dus een verklaring van 
een dergelijk kantoor kan worden geaccepteerd. 
Een administratiekantoor staat niet onder toezicht, dus een verklaring van een dergelijk 
kantoor zou niet geaccepteerd moeten worden. Ook verklaringen van een uitzendbureau of 
een detacheringsbureau zijn niet voldoende.

Verlof wegens andere gewichtige omstandigheden (art. 11g leerplichtwet)
Dit artikel geeft kort weer dat er bepaalde bijzondere vormen van verlof zijn toegestaan die buiten de 
wil of invloedsfeer van de ouders of jongere zijn gelegen, de “gewichtige omstandigheden”.

Onder de 10 dagen wordt zoals bekend besloten door het hoofd van de school. Wat belangrijk is om 
te weten is dat hier een optelsom van kracht is. 

Bijvoorbeeld:
Ouders vragen in september 2021 verlof aan in verband met het overlijden van een familielid in 
Brazilië. Krijgen hiervoor 5 dagen verlof. In maart 2022 vragen zij verlof aan voor 6 dagen om te 
voldoen aan wettelijke verplichtingen. Dan geldt er direct een doorzendplicht naar de 
leerplichtambtenaar omdat het totaal in dit schooljaar de 10 dagen grens overschrijdt.

Daarnaast geldt, dat als het een aanvraag betreft van meer dan 10 schooldagen, de aanvraag direct 
doorgezonden moet worden naar de leerplichtambtenaar. Ouders mogen daarbij ook direct verwezen 
worden, zonder tussenkomst van school. De leerplichtambtenaar zal de directeur van de school altijd 
horen en ouders uitnodigen om de aanvraag toe te lichten.

Belangrijke aandachtspunt:
- Bij een huwelijk of overlijden moet er een bewijs overhandigd worden. Dit kan bijvoorbeeld de 

uitnodiging van de bruiloft zijn of een overlijdensakte of een doktersverklaring bij ernstige 
ziekte.

In de bijlage vindt u de beleidsregel uitleg ‘specifieke aard van het beroep’ en ‘andere gewichtige 
omstandigheden’, deze geeft veel uitleg bij het toetsen van de verlofaanvragen. 
https://wetten.overheid.nl/BWBR0031787/2020-11-25 

1 Beleidsregel uitleg ‘specifieke aard van het beroep’ en ‘andere gewichtige omstandigheden’ bedoeld in de 
Leerplichtwet 1969

2 www.rijksoverheid.nl

https://wetten.overheid.nl/BWBR0031787/2020-11-25


Talenten
We krijgen regelmatig de vraag of leerlingen bijvoorbeeld mogen acteren onder schooltijd, een casting 
mogen bezoeken of mee mogen doen met een training van een bekende voetbalclub.
Deze aanvragen vallen niet onder gewichtige omstandigheden.
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