
 
 

 

 

Leerplichtwet 1969. 

 

Artikel 11   Gronden voor vrijstelling van geregeld schoolbezoek. 

 

En in dit geval gaat het met name om artikel 11 onder f en artikel 11 onder g. 

 

Artikel 11 onder f van de Leerplichtwet 1969 geeft aan dat er vrijstelling kan worden 

gegeven indien: 

“de jongere vanwege de specifieke aard van het beroep van één van de 

gezaghebbende ouders/ verzorgers slechts buiten de schoolvakanties met hen op 

vakantie kan gaan”.  

 

Toelichting. 

 

Artikel 11 onder f geeft de mogelijkheid om vrijstelling te geven wegens de aard van 

het beroep van één van de ouders. 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 er vanuit gegaan 

wordt dat de ouder het merendeel van zijn/haar inkomen slechts in deze periode 

(de zomervakantie) kan verdienen, en er op die grond toestemming kan worden 

verleend.  De wet biedt op grond van het “beroep” van één van de ouders geen 

andere mogelijkheid.  

Bij de aanvrage moet overlegd worden een werkgeversverklaring of een verklaring 

van zelfstandig ondernemer. 

 

Artikel 11 onder g geeft aan dat er vrijstelling kan worden gegeven indien: 

“de jongere door andere gewichtige omstandigheden verhinderd is de school te 

bezoeken”. 

Toelichting. 

 

De directeur is bevoegd om ten hoogste 10 dagen per schooljaar verlof te verlenen. 

Betreft de aanvrage meer dan 10 dagen dan moet de aanvrage doorgestuurd 

worden naar de leerplichtambtenaar. Het verlof mag niet gelden voor de eerste 

twee lesweken van het schooljaar. Bovendien mag slechts een keer per jaar verlof 

worden verleend en is het niet toegestaan dagen op te tellen tot een maximum van 

tien. Een tweede verzoek binnen hetzelfde schooljaar dient te worden afgewezen.  

Uitgangspunt bij ‘andere gewichtige omstandigheden’ is dat deze externe 

omstandigheden buiten de wil van de ouders en/of het kind plaatsvinden. 

 

Een verzoek moet zeker worden afgewezen indien het betreft: 

- familiebezoek in het buitenland 



- vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale 

aanbieding 

- vakantie in verband met een gewonnen prijs 

- vakantie bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden 

- uitnodiging van familie of vrienden om buiten de eigen schoolvakantie op 

vakantie te gaan 

- eerder vertrekken of later terugkeren in verband met (verkeers)drukte 

- verlof voor een kind omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn 

- deelname aan sportieve of culturele evenementen buiten schoolverband. 

Is er sprake van een aanvrage voor meer dan 10 dagen de aanvrage doorsturen 

naar de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar zal altijd de directeur horen 

voordat er een beslissing wordt genomen. Dergelijke gevallen zullen zich vaak 

slechts voordoen in de omstandigheden dat er sprake is van een medische of 

sociale indicatie.  

 

De leerplichtambtenaar heeft een aantal instrumenten ter beschikking om relatief 

en absoluut verzuim te bestrijden. Hij kan een schriftelijke of mondelinge 

waarschuwing geven, huisbezoek afleggen, overleg voeren met 

jeugdhulpverleningsinstanties of in het uiterste geval een proces-verbaal opmaken. 

Voordat de leerplichtambtenaar een vergaande maatregel treft zal er eerst overleg 

plaatsvinden met de directeur. In geval van een waarschuwing wordt de directeur 

hiervan direct, zonder vooroverleg,  schriftelijk op de hoogte gesteld. Hebben de 

ouders/verzorgers al een waarschuwing gehad dan kan slechts overgegaan worden 

tot het geven van een proces-verbaal en dat zal uit de waarschuwingsbrief duidelijk 

blijken.  

 

De leerplichtambtenaars, 

 

Karin Hikspoors & Lin van Vlerken 

 

http://leerplichtwegwijzer.nl/ 

 

https://www.someren.nl/contact/openingstijden-en-contact.html 

 

https://www.oudersonderwijs.nl/op-school/organisatie-van-het-

onderwijs/leerplicht/buiten-schoolvakanties-op-vakantie/ 
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