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De Leerplichtwet 

Bij het naleven van de Leerplichtwet zijn vier partijen betrokken, met allemaal eigen taken en 
verantwoordelijkheden, rechten en plichten: 

 De leerling  
 De ouders (ofwel de feitelijke verzorgers)  
 De school  
 De leerplichtambtenaar  

De leerling 

Jongeren hebben recht op onderwijs, maar zolang zij leer- of kwalificatieplichtig zijn ook de 
verplichting tot het volgen van onderwijs. 

Bijna alle kinderen in Nederland gaan als ze 4 jaar zijn naar de basisschool. Jongeren tussen de 5 en 
18 jaar zijn verplicht om onderwijs te volgen, totdat ze een startkwalificatie hebben. Voor leerlingen 
van 5 tot 16 jaar heet dit de leerplicht, voor jongeren tussen 16 en 18 jaar de kwalificatieplicht. 

Leerplicht 

De leerplichtige leeftijd: 

1. begint op de eerste schooldag van de maand volgende op die waarin de jongere de leeftijd 
van 5 jaar bereikt;  

2. eindigt aan het eind van het schooljaar (31 juli) waarin de jongere de leeftijd van 16 jaar heeft 
bereikt of als de jongere tenminste 12 volledige schooljaren een of meerdere scholen heeft 
bezocht.  

Kwalificatieplicht 

De kwalificatieplicht is de periode die begint zodra de leerplicht is geëindigd.  

De kwalificatieplicht kan op vier manieren eindigen:  

1. Op de dag dat de jongere 18 jaar wordt.  
2. Als de jongere een startkwalificatie heeft behaald.  

Een startkwalificatie is:  
• een VWO diploma; 
• een HAVO diploma;  
• een MBO diploma op ten minste niveau 2.  

3. Als de jongere een getuigschrift of een schooldiploma van een school voor praktijkonderwijs 
heeft behaald.  

4. Als de jongere een school voor speciaal onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs heeft 
bezocht.  

http://www.rblgooi.nl/content/leerplicht.htm#leerplichtwet�
http://www.rblgooi.nl/content/leerplicht.htm#verlof�
http://www.rblgooi.nl/content/leerplicht.htm#extra verlof�
http://www.rblgooi.nl/content/leerplicht.htm#vervangende leerplicht�
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Vrijstelling kwalificatieplicht 

De kwalificatieplicht geldt niet in de volgende gevallen: 

• Een jongere heeft een schooldiploma of getuigschrift van de praktijkschool. Deze jongeren 
kunnen een programma volgen dat past bij hun niveau. 

• Een jongere zit op een speciale school omdat hij zeer moeilijk leert of een verstandelijke en/of 
een lichamelijke beperking heeft. 

• De leerplichtambtenaar heeft in individuele gevallen vrijstelling gegeven aan jongeren die om 
lichamelijke of psychische redenen geen startkwalificatie kunnen halen. 

Na kwalificatieplicht: werkleerplicht 

• Na de kwalificatieplicht heeft de overheid de werkleerplicht ingesteld voor jongeren tot 27 jaar 
die niet werken of naar school gaan. Zij kunnen geen beroep meer doen op een uitkering.  

De ouders 

Ouders moeten ervoor zorgen dat hun zoon of dochter op een school of onderwijsinstelling staat 
ingeschreven. Zij zorgen ervoor dat hun kind de school geregeld bezoekt, dat er geen les- of 
praktijktijd wordt verzuimd. In voorkomend geval moeten ouders de school in kennis stellen van ziekte 
van hun kind.  

De school 

De Leerplichtwet legt ook verplichtingen op aan de directeuren. Scholen worden geacht in hun 
schoolgids beleid ten aanzien van ongeoorloofd verzuim op te nemen. De directeur dient de 
leerplichtambtenaar alle inlichtingen te geven die nodig zijn voor de uitvoering van de leerplichttaak. 
De directeur weegt bij aanvragen voor extra verlof steeds de belangen van ouders en leerlingen 
zorgvuldig af en blijft daarmee binnen de kaders van de Leerplichtwet. De beslissingen die de 
directeur neemt zijn niet vrijblijvend.  

Indien verantwoordelijke personen (ouders) of jongeren van 12 jaar en ouder, of de directeur van de 
school de opgelegde verplichtingen in de wet niet nakomen, of daarmee in strijd handelen, kan tegen 
hen proces-verbaal opgemaakt worden.  

Scholen zijn verplicht alle mutaties die betrekking hebben op in- en uitschrijvingen van leerlingen 
woonachtig in de betreffende gemeente binnen zeven dagen te melden aan de administratie van het 
Bureau Leerling-zaken van de gemeente (vaak leerplichtambtenaar). Een leerling mag niet worden 
uitgeschreven bij de school voordat de leerling op een andere school of instelling staat ingeschreven 
(tenzij het diploma behaald is).  

Er is sprake van relatief verzuim als de leerling weliswaar is ingeschreven bij een school, maar deze 
school niet regelmatig bezoekt.  

De school dient het verzuim te melden als dit: 

 drie dagen of langer duurt;  
 een achtste deel of meer van de les- of praktijktijd in beslag neemt gedurende een periode 

van vier weken;  
 extra verlof zonder toestemming betreft.  

Vanuit preventief oogpunt is het aan te bevelen ook verzuim van minder dan 3 dagen, of als de 
school het verzuim als zorgwekkend ziet, te melden aan leerplicht.. De school geeft de kennisgeving 

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/jongeren-en-werk�


 stevensbeek 
 

Leerplicht en kwalificatieplicht Korenaer Stevensbeek Pagina 3 
 

 

van het verzuim zo volledig mogelijk schriftelijk, per fax of per e-mail door aan leerplicht en/of 
telefonisch contact op met één van de leerplichtambtenaren.  

Er is sprake van absoluut verzuim wanneer een leerplichtige of kwalificatieplichtige jongere niet staat 
ingeschreven bij een school of onderwijsinstelling.  

De leerplichtambtenaar 

In het kader van maatschappelijke zorg onderzoekt de leerplichtambtenaar de reden van 
schoolverzuim, biedt hij hulp aan leerlingen, ouders en scholen bij het zoeken naar oplossingen en 
stelt hij alles in het werk om (dreigend) voortijdig schoolverlaten te voorkomen. Hij werkt samen met 
hulpverlenende instanties of verwijst daar naar. Hij behandelt aanvragen voor vrijstelling van leerplicht 
en voor verlof onder schooltijd van meer dan 10 dagen. Hij begeleidt niet-meer leerplichtige jongeren 
naar adequate opleiding en beroep. De leerplichtambtenaar kan een zorgmelding doen bij Bureau 
Jeugdzorg en heeft in het uiterste geval de mogelijkheid bij verwijtbaar gedrag van ouder(s) en/of 
jongere, proces-verbaal tegen hen op te maken. Uiteindelijk bepaalt de officier van justitie of een zaak 
voor de rechter wordt gebracht. De leerplichtambtenaren maken deel uit van de Zorg Advies Teams 
(ZAT) van De Korenaer Stevensbeek. 

 

 

 

Verlof (vrijstelling van schoolbezoek)  

In de Leerplichtwet staat dat degene die het gezag heeft over een jongere ervoor dient te zorgen dat 
de jongere de school ‘geregeld’ bezoekt. Zomaar wegblijven mag niet. In een aantal gevallen kan 
echter vrijstelling van die verplichting worden toegekend: 

 Extra verlof in verband met religieuze verplichtingen  
 Vakantie onder schooltijd  
 Verlof wegens gewichtige omstandigheden  

Aanvraagformulier voor verlof:  Bijlage 1 

Extra verlof in verband met religieuze verplichtingen 

Wanneer een jongere plichten moet vervullen die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging, 
bestaat er recht op verlof. Als richtlijn geldt dat hiervoor één dag per verplichting vrij wordt gegeven. 
Indien een kind gebruik maakt van deze vorm van extra verlof, moeten ouders dit minimaal twee 
dagen van tevoren bij de directeur van de school melden. Erkende religieuze feestdagen zijn: 

 voor moslims: het Offer- en het Suikerfeest  
 voor hindoes: het Divalifeest, Holifeest, Krishna Janamshtmi, Navratri (alleen de laatste dag), 

Maha Shivratri 
 voor joden: het Joods Nieuwjaar, Grote Verzoendag, het Loofhuttenfeest, het Slotfeest, het 

Paasfeest en het Wekenfeest.  

Vakantie onder schooltijd 

Voor vakantie onder schooltijd kan uitsluitend toestemming worden gegeven als een jongere tijdens 
de schoolvakanties niet met hen op vakantie kan gaan door de specifieke aard van het beroep van 
(één van) de ouders. Voorbeelden zijn beroepen in de agrarische en toeristische sector, de horeca en 
beroepen waarbij een ouder langdurig in het buitenland verblijft, bijvoorbeeld de zeevaart. In dat geval 
mag de directeur eenmaal per schooljaar een jongere maximaal 10 aaneengesloten schooldagen vrij 

http://www.rblgooi.nl/content/leerplicht.htm�
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geven, zodat er toch een gezinsvakantie kan plaatshebben. Het moet de enige gezinsvakantie in dat 
schooljaar betreffen. Bij de aanvraag moet een werkgeversverklaring worden gevoegd waaruit de 
specifieke aard van het beroep en de verlofperiode van de betrokken ouder blijken. Met de volgende 
voorwaarden moet rekening worden gehouden: 

 in verband met een eventuele bezwaarprocedure moet de aanvraag tenminste acht weken 
van te voren bij de directeur worden ingediend, tenzij wordt aangeven waarom dat niet 
mogelijk was;  

 de verlofperiode mag maximaal 10 schooldagen beslaan;  
 de verlofperiode mag niet in de eerste twee weken van het schooljaar vallen.  

Formulier:    Werkgever Verklaring  Bijlage 2  

Als een leerling of een gezinslid tijdens een vakantie ziek wordt, waardoor de leerling pas later op 
school kan terugkomen, dient een (zonodig in het Nederlands vertaalde) doktersverklaring overlegd te 
worden, waaruit de duur, de aard en de ernst van de ziekte blijkt. Op die manier worden mogelijke 
misverstanden voorkomen. Bij twijfel meldt de directeur van de school het verzuim bij de 
leerplichtambtenaar, die dan een onderzoek instelt en indien nodig proces-verbaal opmaakt.  

Verlof wegens gewichtige omstandigheden 

Dit zijn omstandigheden als sterfgevallen in de naaste familie, ernstige ziekte van de ouders, jubilea 
van familie tot en met de 3e graad. Toestemming van de directeur van de school is wel nodig en kan 
in dringende omstandigheden ook achteraf worden verleend.  

De volgende situaties zijn geen ‘gewichtige omstandigheden’: 

 familiebezoek in het buitenland;  
 vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding;  
 vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden;  
 uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale schoolvakantie op vakantie te gaan;  
 eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers-) drukte;  
 verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn;  
 meedoen aan televisieopnamen.  

 

 

 

Procedure bij aanvragen extra verlof  

Verlof dient schriftelijk te worden aangevraagd en te worden afgehandeld. De directeur van de school 
neemt zelf een besluit over een verlofaanvraag voor een periode van maximaal 10 schooldagen. 
Indien het verlof wegens ‘gewichtige omstandigheden’ méér dan 10 schooldagen betreft in één 
schooljaar, besluit de leerplichtambtenaar na de mening van de directeur te hebben gehoord.  

De directeur kan de leerplichtambtenaar om advies vragen als het gaat om aanvragen voor verlof van 
10 dagen of minder.  

Wanneer de ouders het kind zonder toestemming toch thuis houden, of het eerder mee op vakantie 
nemen, is de school verplicht dit (vermoedelijk) ongeoorloofd verzuim te melden bij Leerplicht. De 
leerplichtambtenaar stelt dan een onderzoek in en kan besluiten om proces-verbaal op te maken. Het 
is uiteindelijk de officier van justitie die oordeelt of de zaak voor de rechter gebracht dient te worden. 

Aanvraagformulier voor verlof: Bijlage 1 

http://www.rblgooi.nl/content/regelingen.htm#awb�
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Vervangende leerplicht  

De leerplichtwet kent de mogelijkheid om leerlingen voor wie het volgen van volledig dagonderwijs 
geen haalbare kaart is, vervangende leerplicht te verlenen. Binnen de vervangende leerplicht krijgen 
leerlingen een andere vorm van leren aangeboden: een combinatie van algemeen vormend onderwijs 
en stage. Afspraken hierover worden gemaakt in nauw overleg tussen school, ouders, leerling, 
werkgever en eventueel leerplichtambtenaar. De school stelt een plan van aanpak op dat vervolgens 
wordt voorgelegd aan leerplicht. Leerplicht verleent toestemming voor deze alternatieve leerweg als 
duidelijk is dat de vervangende leerplicht zal bijdragen aan de ontwikkeling van de jongere. 

Voor de kwalificatieplichtige jongere kan de Leerplichtambtenaar op grond van bijzondere 
omstandigheden vrijstelling verlenen van de verplichting dat de jongere staat ingeschreven als 
leerling of deelnemer bij een school of instelling die volledig dagonderwijs dan wel een bij de wet 
geregelde combinatie van leren en werken verzorgt en dat hij deze school of instelling na inschrijving 
Geregeld bezoekt, indien wordt aangetoond, dat de jongere op andere wijze voldoende onderwijs 
geniet. 

Overzicht van artikelen in de Leerplichtwet en de bevoegdheden 

Artikel Omschrijving Beslissingsbevoegdheid 
3a Vervangende leerplicht de leerplichtambtenaar 
3b Vervangende leerplicht laatste schooljaar de leerplichtambtenaar 
5 Vrijstelling van leerplicht de leerplichtambtenaar 

11 aanhef en onder f Extra verlof vakantie wegens beroep 
ouders 

directeur school 

11 aanhef en onder g 
en 14 

Extra verlof gewichtige omstandigheden 10 
schooldagen of minder 

directeur school 

11 aanhef en onder g 
en 14 

Extra verlof gewichtige omstandigheden 
meer dan 10 schooldagen 

de leerplichtambtenaar 

15 Vrijstelling kwalificatieplichtigen wegens 
volgen van alternatieve leerweg 

de leerplichtambtenaar 

 

 

 

Vrijstelling van inschrijving  

De Leerplichtwet kent vier gronden waarop ouders vrijstelling van leerplicht of kwalificatieplicht 
kunnen vragen: 

 Lichamelijke en/of psychische ongeschiktheid  
 Bezwaar tegen de richting van het onderwijs  
 Bezoeken van school in het buitenland  

 

http://www.rblgooi.nl/content/leerplicht.htm�
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Lichamelijke en/of psychische ongeschiktheid 

Een beroep op vrijstelling op grond van lichamelijke of psychische ongeschiktheid kan slechts worden 
gedaan indien uit een verklaring van een door de leerplichtambtenaar aangewezen arts, pedagoog of 
psycholoog blijkt dat deze de jongere niet geschikt acht om tot een school te worden toegelaten. 
Deze verklaring mag niet ouder zijn dan 3 maanden en dient te worden overlegd aan de 
leerplichtambtenaar.  

Bezwaar tegen de richting van het onderwijs 

Een beroep op deze vrijstelling kan slechts worden gedaan indien de leerplichtambtenaar een 
verklaring wordt overlegd dat tegen de richting van het onderwijs op alle binnen redelijke afstand van 
de woning gelegen scholen, waarop de jongere geplaatst zou kunnen worden, overwegend bezwaar 
bestaat. Deze verklaring is niet geldig indien de jongere in het jaar, voorafgaande aan de dagtekening 
van de kennisgeving, geplaatst is geweest op een school waartegen bezwaar wordt gemaakt.  

Bezoeken van school in het buitenland 

Hier dient bij de kennisgeving een verklaring te worden overlegd van de directeur van de betreffende 
school in het buitenland, waaruit de inschrijving blijkt en duidelijk is dat de school geregeld door deze 
leerling wordt bezocht. 
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Bijlage 1:  Aanvraagformulier voor verlof 
 
Artikel 13 a en artikel 14, derde lid, Leerplichtwet 1969: in te dienen bij de locatiedirecteur 
 
 
Gegevens van de leerling (in te vullen door de aanvrager) 
 
Naam en voorletters : 
Geboortedatum  :  Geslacht:     M     V 
Klas/groep  : 
Naam van de school : 
Adres en postcode : 
Gemeente  : 
 
 
Periode van en reden(en) voor aanvraag vakantieverlof 
Van ………………………tot…………………………….. 
Reden(en) van aanvraag moet als bijlage worden toegevoegd. 
 
 
Gegevens ouders/verzorgers (in te vullen door de aanvrager) 
Naam en voorletters : 
Relatie met de leerling :  vader   moeder  verzorger 
 
Adres   : 
Postcode   : 
en woonplaats  : 
Telefoonnummer :  
 
Handtekening aanvrager: …………………..   Datum:………………… 
 
 
 
 
□ Bij aanvraag verlof van maximaal 10 dagen in te vullen door de directeur 
□ Bij aanvraag verlof van meer dan 10 dagen in te vullen door de leerplichtambtenaar 
 

- Het verlof wordt wel verleend op grond van: (z.o.z./volgende bladzijde voor mogelijkheden) 
……………………. 

 
- Het verlof wordt niet verleend, omdat: 

…………………… 
 
 
 
Naam   : 

Handtekening  :     Datum  : 
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Toelichting op:  Aanvraagformulier voor verlof 
 
Vakantieverlof wegens specifieke aard van het beroep van één van de ouders 
Een verzoek om vakantieverlof kan door de directeur voor slechts éénmaal per schooljaar en voor maximaal tien schooldagen worden verleend 
(Leerplichtwet 1969: artikel 13a). Het verzoek dient minimaal 8 weken van tevoren – schriftelijk - bij de schooldirecteur te worden gedaan. 
Vakantieverlof wordt toegekend indien: 
- Wegens de specifieke aard van het beroep van één van de ouders het niet mogelijk is binnen de schoolvakanties van het 
betreffende schooljaar een gezinsvakantie te plannen; 
- U een verklaring overlegt waaruit blijkt dat verlof binnen de officiële schoolvakantie niet mogelijk is (verklaring werkgever, 
personeelszaken, accountant); 
- De vakantie niet langer duurt dan 10 schooldagen; 
- De vakantie niet in de eerste twee lesweken van het schooljaar valt. 
Het verlof kan alleen door de directeur worden verleend.! 
Het verlof is alleen bedoeld voor de jaarlijkse gezinsvakantie en niet voor een volgende vakantie. 
 
Verlof wegens andere gewichtige omstandigheden 
Een verzoek om extra verlof in geval van andere gewichtige omstandigheden (Leerplichtwet 1969: artikel 11 onder g en 14, lid 1) voor 10 
schooldagen 
per schooljaar of minder dient vooraf - schriftelijk - bij de schooldirecteur te worden aangevraagd. Dit is een taak van de ouder(s)/verzorger(s). 
De volgende omstandigheden komen in aanmerking: 
a. Voor verhuizing: maximaal één schooldag. 
b. Voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen; voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden: maximaal tien dagen. 
c. Voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwant tot en met de 3e graad: in Nederland maximaal twee schooldagen 
indien er ver gereisd moet worden, anders maximaal één dag, in het buitenland maximaal vijf schooldagen. Soort bewijs: trouwkaart 
(indien twijfelachtig kopie trouw-akte). 
d. Bij ernstige levensbedreigende ziekte zonder uitzicht op herstel van bloed- of aanverwant tot en met de 3e graad: maximaal tien 
dagen. Soort bewijs: doktersverklaring waar ernstige ziekte uit blijkt. 
e. Bij overlijden van bloed- of aanverwant: 
– In de 1e graad maximaal vijf schooldagen; 
– In de 2e graad maximaal twee schooldagen; 
– In de 3e en de 4e graad maximaal één schooldag; 
– In het buitenland: 1e t/m 4e graad maximaal vijf schooldagen. 
Soort bewijs: rouwkaart (indien twijfelachtig akte van overlijden). 
f. Bij 25, 40 of 50 jarig ambtsjubileum en het 12 ½, 25, 40, 50 en 60 jarig 
huwelijksjubileum van ouder(s)/verzorger(s) of grootouders: maximaal één schooldag. 
g. Voor andere naar het oordeel van het hoofd van de school/instelling gewichtige omstandigheden: maximaal tien dagen. 
Daarbij geldt het volgende: 
- Verlofaanvragen dienen schriftelijk en binnen een redelijke termijn bij het hoofd van de school/instelling te worden ingediend. 
Indien de aanvraag niet binnen een redelijke termijn is ingediend, moet door de aanvrager worden beargumenteerd waarom dit 
niet is gebeurd; 
- er kunnen voorwaarden gesteld worden aan het toekennen van verlof, bijvoorbeeld het achteraf tonen van bepaalde bescheiden; 
- de toestemming of afwijzing moet schriftelijk worden vastgelegd en in geval van afwijzing goed worden gemotiveerd door het 
hoofd van de school/instelling; 
- verlof moet altijd zo kort mogelijk worden gehouden; 
- alle aanvragen dienen, voor zover in redelijkerwijze mogelijk, te worden vergezeld van bewijsmiddelen; 
- verlof vanwege gewichtige omstandigheden kan ook worden toegekend in de eerste twee weken na de zomervakantie, 
hier moet echter terughoudend mee worden omgegaan. 
Onder andere de volgende omstandigheden komen niet in aanmerking: 
• Familiebezoek in het buitenland. 
• Goedkope tickets in het laagseizoen. 
• Omdat tickets al gekocht zijn of omdat er geen tickets meer zijn in de vakantieperiode. 
• Vakantiespreiding. 
• Verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn. 
• Eerder vertrek of latere terugkomst in verband met verkeersdrukte 
• Samen reizen/in konvooi rijden door bijvoorbeeld de Balkan. 
• Kroonjaren. 
• Sabbatical. 
• Wereldreis/verre reis. 
 
Meer dan 10 schooldagen per schooljaar 
Het gaat hierbij om omstandigheden waarbij sprake is van een medische of sociale indicatie. Dit moet via een verklaring van bijvoorbeeld een 
arts worden aangetoond. Een verzoek om extra verlof voor meer dan 10 schooldagen per schooljaar dient minimaal 1 maand van tevoren - 
schriftelijk - via de schooldirecteur, bij de leerplichtambtenaar van de woongemeente te worden aangevraagd. De leerplichtambtenaar beslist 
vervolgens nadat overleg met de directeur hierover heeft plaatsgevonden (Leerplichtwet 1969: artikel 11onder g en 14, lid 3). 
 
Attentie 
De directeur is verplicht ongeoorloofd schoolverzuim aan de leerplichtambtenaar te melden. Ouders die hun kind(eren) zonder toestemming 
van school houden, krijgen een boete opgelegd of worden strafrechtelijk vervolgd. Alles over de Leerplichtwet (inclusief bezwaarregeling) vindt 
u op de gemeentesite. 
 
Bezwaar 
Als u het niet eens bent met de beslissing van de directeur, kunt u op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen 6 weken na dagtekening 
van deze beschikking gemotiveerd een bezwaarschrift indienen bij de schooldirecteur. 
Als u het niet eens bent met de beslissing van de leerplichtambtenaar kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na 
dagtekening van deze beschikking gemotiveerd een bezwaarschrift indienen bij RBL BNO, Postbus 5, 5340 BA Oss. 
In spoedgevallen kunt u de president van de rechtbank verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. De te volgen procedure voor bezwaar 
en beroep is bij het RBL BNO verkrijgbaar. 
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Bijlage 2:   Verklaring werkgever 
 
In het kader van een aanvraag voor vakantieverlof artikel 13 a, Leerplichtwet 1969. 
 
Gegevens van het bedrijf 
 
Naam    : 
Eigen bedrijf   :  Ja Nee 
Adres    : 
Postcode en plaats  : 
Telefoonnummer  : 
 
Gegevens van de werknemer 
 
Naam en voorletters  : 
Adres    : 
Postcode en woonplaats : 
Telefoonnummer  : 
 
Periode waarvoor vakantieverlof wordt aangevraagd 
 
Van…………………………………tot………………………………. 
 
Reden/motivatie 
Omschrijving van de specifieke aard van de werkzaamheden van de werknemer dat het 
vakantieverlof naar uw mening rechtvaardigt: 
……………. 
…………… 
…………… 
 
Verklaring werkgever 
Ondergetekende verklaart dat bovenstaande werknemer bij hem in dienstverband werkt en door 
de specifieke aard van zijn/haar beroep geen vakantieverlof kan nemen in de voor zijn/haar 
leerplichtig(e) kind(eren) geldende schoolvakanties. Ondergetekende verklaart dit formulier stellig 
en zonder voorbehoud te hebben ingevuld. 
 
Naam en voorletters van de werkgever: 
 
Handtekening werkgever:      Datum:  
 
 
In te vullen door de leerplichtambtenaar 
 
Advies van de locatiedirecteur: 
□ Het verlof wordt wel verleend  
□ Het verlof wordt niet verleend 
 
 
Naam leerplichtambtenaar : 
 

Handtekening ambtenaar:       Datum: 
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