
 

 

  

 

 

 

 

VERLOFAANVRAGEN 

 

Algemene aandachtspunten t.a.v. verlofaanvragen en de besluiten die door de directeur 

van de school worden genomen.  

 

Algemene aandachtspunten die gelden bij alle verlofaanvragen en alle besluiten die de 

school hierover neemt: 

 De school vermeldt in de schoolgids wanneer en hoe ouders verlof voor hun kind 

kunnen aanvragen. 

 Ouders dienen een verlofaanvraag schriftelijk en tijdig in bij de directeur van de 

school. Onder tijdig wordt verstaan dat de school voldoende tijd en gelegenheid heeft 

om de aanvraag zorgvuldig te beoordelen en af te handelen. De school bepaalt wat 

hiervoor een redelijke termijn is en informeert de ouders hierover. 

 Gaat het om een acute situatie waardoor de leerling niet naar school kan komen, dan 

kan de directeur hiervoor achteraf verlof verlenen. Ouders informeren de directeur 

hierover dan wel binnen 2 dagen na het ontstaan van de afwezigheid. 

 Als de aanvraag niet tijdig is ingediend, beargumenteert de aanvrager waarom dit 

niet is gebeurd. 

 Een aanvraag voor verlof wordt, voor zover redelijkerwijze mogelijk, vergezeld van 

bewijsstukken, waaruit blijkt dat het een situatie betreft buiten de wil van de ouders 

of leerplichtige om. 

 De afhandeling van alle verlofaanvragen door de directeur wordt zorgvuldig 

geregistreerd.  

 De directeur kan advies vragen aan de leerplichtambtenaar, maar de directeur blijft 

zelf verantwoordelijk voor de genomen beslissing bij verlof van maximaal 10 

schooldagen. 

 Als er meer kinderen uit een gezin leerplichtig zijn en verschillende scholen 

bezoeken, neemt de directeur voordat hij/zij een beslissing neemt, contact op met de 

andere school/scholen. Dit om te voorkomen dat er door verschillende scholen anders 

wordt besloten over dezelfde verlofaanvraag. 

 

Aandachtspunten bij besluiten van de directeur 

Bij het behandelen van verlofaanvragen moet de school een zorgvuldige procedure 

toepassen. In de Algemene Wet Bestuursrecht zijn voorschriften vastgelegd, waaraan 

besluiten van de directeur (als bestuursorgaan) moeten voldoen:  

- Volgens de Leerplichtwet heeft het hoofd van de school de bevoegdheid tot het 

toekennen of afwijzen van verlof. Als de directeur de afhandeling van 

verlofaanvragen heeft gemandateerd, dan moet dit in een schriftelijk mandaatbesluit 

zijn vastgelegd.  

- Het besluit op een verlofaanvraag wordt gegeven binnen een redelijke termijn na 

ontvangst van de aanvraag (uiterlijk binnen 8 weken). 

- Het besluit wordt schriftelijk en met opgave van reden aan de ouders meegedeeld. 

- Het besluit is ondertekend en van datum voorzien. 

- In het besluit worden ouders erop gewezen dat zij binnen 6 weken bij de directeur 

schriftelijk hun bezwaren kenbaar kunnen maken tegen de beslissing. 

- De directeur neemt zo spoedig mogelijk (uiterlijk binnen 6 weken) na ontvangst van 

het bezwaarschrift een besluit, of binnen 12 weken indien zij advies vraagt aan de 

bezwaarschriftencommissie. 

- De ouders moeten in de gelegenheid zijn gesteld om te worden gehoord en zij 

moeten kennis hebben kunnen nemen van adviezen die op het besluit betrekking 

hebben. 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0005537/2019-04-02

