
Tekst luxeverzuim 
 

Ouders van leerplichtige kinderen dienen zich te houden aan de vastgestelde vakantieperiodes. Het verlengen 
van een vakantie, extra verlof opnemen of een korte vakantie tussendoor nemen, is dus niet toegestaan. 
Extra vakantieverlof is alleen mogelijk als de leerling vanwege de specifieke aard van het beroep van (één van) 
de ouders niet binnen (één van) de schoolvakanties op vakantie kan. Bij het begrip 'specifieke aard van het 
beroep' kan men denken aan seizoensgebonden werkzaamheden of werkzaamheden in bedrijfstakken die in de 
vakanties piekdrukte kennen.  
Dit extra vakantieverlof mag maximaal twee aaneensluitende weken per schooljaar duren en mag niet vallen in de 
twee eerste lesweken van het schooljaar. De directeur moet ouders om bewijsstukken vragen waaruit blijkt dat 
door de aard van het beroep van (één van) de ouders een gezamenlijk vakantie van twee aaneengesloten weken 
binnen (één van) de gewone schoolvakanties niet mogelijk is. Ouders dienen schriftelijk aan te tonen, dat een 
vakantie in (één van) de schoolvakanties tot onoverkomelijke bedrijfseconomische problemen zal leiden. Alleen 
het feit dat tijdens de schoolvakanties een belangrijk deel van de omzet wordt behaald is onvoldoende. De 
mogelijkheid tot het verlenen van extra vakantieverlof is nadrukkelijk niet bedoeld om roosterproblemen van de 
werkgever(s) van ouder(s) op te lossen. 
Als het gezin in dat schooljaar al een gezamenlijke vakantie heeft gehad, is het niet meer mogelijk om verlof aan 
te vragen in dat schooljaar. 

Indien het verlof aansluit op een reguliere vakantie (bijvoorbeeld de herfstvakantie) zal de schooldirectie  
maximaal het aantal dagen toekennen dat leidt tot een vakantie van twee weken. Indien de herfstvakantie dus 
een week duurt, kan het kind maximaal aansluitend een week vakantieverlof krijgen. De reden hiervoor is dat de 
wetgever elk gezin de gelegenheid wil bieden om op zijn minst twee weken aaneengesloten gezamenlijk vakantie 
te vieren. 
 
Veel ouders denken dat een simpele mededeling aan de school voldoende is. Toestemming voor extra 
vakantieverlof moet echter schriftelijk worden aangevraagd bij de schoolleiding. De school is beslissingsbevoegd! 
School dient zijn besluit vanzelfsprekend te maken binnen de kaders van de wet. 
De rol van de leerplichtambtenaar bij extra vakantieverlof is adviserend en handhavend. De leerplichtambtenaar 
kan de schooldirectie dus niet "overrulen".  

De schriftelijke aanvraag voor verlof moet ruim van tevoren - minimaal twee maanden - worden ingediend, tenzij 
ouders kunnen aangeven waarom dat niet mogelijk was. Deze termijn is nodig om tijd te creëren voor overleg 
en/of een eventuele bezwaarprocedure. 
De school dient het besluit schriftelijk aan de ouders mee te delen. In de brief moet de reden voor de toewijzing of 
afwijzing worden aangegeven. Verder moet in de brief worden aangegeven, dat ouders bezwaar kunnen indienen 
bij de schooldirectie tegen het genomen besluit (met vermelding van procedure en termijn). 
 
De leerplicht begint op de eerste schooldag van de maand volgend op die waarin de jongere de leeftijd van vijf 
bereikt. Dit betekent dat vierjarigen nog niet onder de reikwijdte van de Leerplichtwet 1969 vallen.  
Hierdoor is er voor vierjarigen meer ruimte voor flexibiliteit ten aanzien van hun schoolgang. Dit betekent echter 
niet dat ouders van deze kinderen te pas en te onpas hun kind zonder geldige reden van school kunnen houden. 
Deze ruimte voor het afwijken van het lesrooster is vooral bedoeld om de vierjarigen voor wie hele schooldagen 
nog te belastend is, de tijd te geven om naar volledige schooldagen toe te werken. Het is niet voor niets dat vanaf 
vijf jaar gehandhaafd wordt op luxeverzuim en hier forse boetes op staan.  
Als ouders hun kind inschrijven op een school gaan zij in feite een overeenkomst aan met de school: de school 
zorgt voor zo goed mogelijk onderwijs en de ouder(s) zorgen ervoor dat hun kind de lessen conform het 
vastgestelde lesrooster volgt, tenzij er een geldige reden is waarom dit niet mogelijk is. In die zin mag school van 
ouders verwachten dat zij respectvol omgaan met de schoolregels en met het personeel van de school.  
 
Indien ouders zonder toestemming van de schooldirectie (toch) hun kinderen laten verzuim vanwege het vieren 
van vakantie, zal school hiervan melding doen bij de leerplichtambtenaar van de woongemeente van de leerling. 
De leerplichtambtenaar kan in dat geval proces-verbaal tegen ouder(s) opmaken vanwege overtreding van de 
Leerplichtwet. 
 

 


