
Vrijstelling wegens “andere gewichtige omstandigheden” 

 

Vrijstelling van geregeld schoolbezoek, wegens “andere gewichtige omstandigheden” 

op grond van artikel 11 onder g Leerplichtwet 1969 (LPW) kent de mogelijkheid extra 

verlof te verlenen wegens andere gewichtige omstandigheden. Dit onderdeel is nader 

uitgewerkt in artikel 14 LPW. De hier bedoelde "andere gewichtige omstandigheden" 

verwijzen naar uitzonderlijke persoonlijke omstandigheden waarvoor de leerling 

extra verlof nodig heeft, zodat hiermee een kennelijk onredelijke situatie voorkomen 

kan worden. Onder "andere gewichtige omstandigheden" vallen situaties die buiten 

de wil van de ouders en/of de leerling liggen. Daarbij is sprake van een medische of 

sociale indicatie. Bij een medische of sociale indicatie is een verklaring van een 

(jeugd)arts van de GGD of een sociale instantie noodzakelijk.  

 

Onder “andere gewichtige omstandigheden” vallen zeker niet de volgende situaties: 

- activiteiten van verenigingen, zoals scouting of voetbalkamp (zie ook 

bijzondere talenten); 

- vakantie buiten de vastgestelde schoolvakanties (ook in geval van 

speciale aanbiedingen in het laagseizoen); 

- eerder vertrekken of later arriveren vanwege verkeers(drukte); 

- familiebezoek in het buitenland; 

- het argument ‘’mijn kind is nog jong’’; 

- het argument ‘’vlak voor de vakantie wordt er toch (bijna) geen les 

meer gegeven’’; 

- meedoen aan tv-opnamen; 

- verlof voor een kind omdat andere kinderen van het gezin al of nog 

vrij zijn; 

- deelname aan sportieve of culturele evenementen.  

 

Hieronder wordt aangeven welke omstandigheden in aanmerking komen voor extra 

verlof bij tien dagen of minder:  

- huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad van 

het kind: maximaal 1 dag (buiten de woonplaats maximaal 2 dagen); 

- 12½- of 25-jarig huwelijksjubileum van ouders: maximaal één dag;  

- 12½-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of  

grootouders: maximaal 1dag; 

- 25-, 40-, of 50-jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders: 

maximaal 1 dag  

- ernstige ziekte van ouders, bloed- of aanverwanten tot en met de 

derde graad van het kind: -periode in overleg met directeur; 

- overlijden van bloed- of aanverwanten in de eerste graad: maximaal 4 

 dagen; 

- overlijden van bloed- of aanverwanten in de tweede graad: maximaal 

2 dagen; 

- overlijden van bloed- of aanverwanten in de derde en vierde graad:  

Maximaal 1 dag.   



- verhuizing: maximaal één dag;   

- naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen met  

uitzondering van vakantieverlof. 

 

 

   

- Verlof dient te worden aangevraagd door de ouder(s) of verzorger(s). 

- De duur van het verlof bepaalt bij wie de aanvraag moet worden indienen: 

hiervoor telt het aantal schooldagen. 

- Indien het aantal schooldagen 10 of minder is, dienen ouder(s)/verzorger(s) het 

verzoek aan het hoofd van de school of onderwijsinstelling te richten. Indien het 

verlof de tien dagen overschrijdt, wordt het verzoek gericht aan bureau Leerplicht 

van de gemeente Eindhoven. Een aanvraagformulier hiervoor is op school 

verkrijgbaar. 

- Alleen de directeur van de school of onderwijsinstelling is bevoegd verlof te 

verlenen, de overige leerkrachten/docenten van de school niet. Het is raadzaam 

dat ouder(s)/verzorger(s)het aanvraagformulier geruime tijd (twee maanden) van 

tevoren indienen. Dit in verband met een eventueel in te dienen bezwaarschrift 

en/of in te stellen beroep. 

- In bepaalde gevallen is een bewijsstuk vereist. De directeur van de school of 

onderwijsinstelling geeft naar ouder(s/verzorger(s) aan of dit wel of niet 

noodzakelijk is. 

- Indien de directeur van de school of onderwijsinstelling het verzoek afwijst stelt 

de Algemene Wet Bestuursrecht ouder(s)/verzorger(s) in de gelegenheid tegen 

deze beslissing een bezwaarschrift in te dienen. Een bezwaarschrift moet binnen 

6 weken na dagtekening van de beslissing bij de directeur van de school of 

onderwijsinstelling worden ingediend. 

- In dit bezwaarschrift dient naast naam ouder(s) of verzorger(s), adres, datum en 

een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht tevens 

de gronden van het bezwaar te worden aangegeven. Het bezwaarschrift dient te 

worden ondertekend. 

- In spoedeisende gevallen kunnen ouder(s/verzorger(s) een voorlopige voorziening 

vragen bij de President van de Rechtbank. Dit is een kort geding procedure.  

- De directeur  van de school of onderwijsinstelling beoordeelt (binnen 6 weken) of 

de argumenten die in het bezwaarschrift worden genoemd, reden zijn om zijn 

standpunt te wijzigen. 

- Indien hij alsnog positief beslist, is de procedure ten einde en zal het verlof 

worden verleend. 

- Indien hij echter bij het eerdere besluit blijft, kunnen ouder(s)/verzorger(s) zich 

bij deze beslissing neerleggen en de afwijzing accepteren, waarna het verzoek is 

afgewezen en de procedure eveneens ten einde is. 

- Indien ouder(s)/verzorger(s) zich echter niet bij de afwijzing neerleggen, kunnen 

zij binnen 6 weken in beroep gaan bij de Arrondissementsrechtbank te 

's-Hertogenbosch (artikel 8:1, eerste lid AWB). Naast een gemotiveerd 

beroepschrift moet de bestreden beschikking worden toegezonden. Ook nu 



kunnen ouder(s/verzorger(s) in spoedeisende gevallen nog een voorlopige 

voorziening vragen (artikel 8:81, eerste lid AWB). 

- De rechtbank zal vervolgens de zaak afhandelen. 

 

 

Adressen: 

 

Bureau Leerplicht, Postbus 90150, 5600 RB Eindhoven 

Arrondissementsrechtbank, Sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA  's-

Hertogenbosch 

 

 

 


