
Schoolverzuim
Elk kind heeft recht op onderwijs. Dit is geregeld in de Leerplichtwet. Daarin 
staat dat een leerling vanaf 5 jaar niet zonder geldige reden thuis mag blijven of 
op reis mag gaan tijdens schooltijd. Niet naar school gaan terwijl dat wel moet, 

heet schoolverzuim. In bijzondere gevallen is verzuim toegestaan, maar meestal niet. 

Gaat uw kind zonder geldige reden 

niet naar school?
Als uw kind zonder geldige reden niet 
naar school gaat, neemt de school 

contact met u op. De school wil dan 
weten wat er aan de hand is. Een leer-

plichtambtenaar kan ook contact met 
u opnemen. Als u of uw kind hulp 

nodig heeft, kunt u dat met de school 
of de leerplichtambtenaar bespreken.  

Is er geen geldige reden om niet naar 

school te gaan? Dan kunt u een boete 

krijgen. Leerlingen vanaf 12 jaar 
kunnen zelf ook een straf krijgen. 

Alleen bij bijzondere situaties hoeft 

een leerling niet naar school

Een bijzondere situatie is bijvoorbeeld:
• ziekte
• schorsing
• viering van een religieuze feestdag
• wanneer uw kind van 5 jaar nog niet 

elke dag naar school kan

Verlof kan worden gegeven voor:
• verhuizing

• huwelijk van familie tot en met de 
3e graad*

• huwelijksjubileum 12 1/2, 25, 40, 50 

en 60 jaar van ouders, verzorgers 
of grootouders

•  werkjubileum 25, 40 of 50 jaar van 

ouder, verzorger of grootouder
• levensbedreigende ziekte van familie 

tot en met de 3e graad zonder 

uitzicht op herstel
• overlijden van familie tot en met de 

4e graad
• voldoen aan wettelijke verplichting 

als dat niet buiten lesuren kan
• vakantie buiten schoolvakanties 

vanwege beroep van ouders (geldt 

alleen in specifieke situaties)

* 1e graad: ouders en verzorgers 

2e graad: broer, zus en grootouder 

3e graad: oom, tante, overgrootouder, kind van 

broer of zus 

4e graad: kind of kleinkind van oom of tante, 

oudoom, oudtante en betovergrootouder



Melden en goedkeuring vragen
Afwezigheid van uw kind bij ziekte of een 

religieuze feestdag moet u altijd vooraf 
melden bij school.

Voor verlof moet u vooraf schriftelijk 
goedkeuring vragen aan de school. 

De school kan hiervoor een bewijs vragen. 
De school kan ook aangeven hoe lang het 

verlof mag duren. 

Vraagt u meer dan 10 verlofdagen aan in 
een schooljaar? Dan is vooraf  goedkeuring 

van de leerplichtambtenaar nodig.

Let op: Leerlingen krijgen geen verlof 
voor familiebezoek of een wereldreis. 
Ook het werkrooster van ouders of 

goedkopere vliegtickets zijn geen 
geldige redenen om lessen te missen.

Meer informatie
Als u meer informatie wilt, kunt u contact opnemen met de school van uw kind of kijk 

in de schoolgids. Of neem contact op met de leerplichtambtenaar van uw gemeente, 
zie hieronder. 

Gemeente Delft, afdeling Leerplicht
Telefoon: 14015
E-mail:  leerlingenzaken@delft.nl
Website:  www.delft.nl/onderwijs-en-studeren/
leerplicht

Gemeente Den Haag, afdeling Leerling- en 
Onderwijszaken
Telefoon:  (070) 353 54 54
Email:   leerlingzaken@denhaag.nl
Website: www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/
onderwijs-en-studeren/de-leerplichtwet.htm

Gemeente Leidschendam-Voorburg-Wassenaar, 
afdeling Leerplicht
Telefoon:  (070) 300 83 33
E-mail:  leerplicht@lv.nl
Website: www.lv.nl/leerplicht

Gemeente Midden-Delfland, afdeling Onderwijs
Telefoon:  (015) 380 41 17
E-mail:   onderwijs@middendelfland.nl
Website: www.middendelfland.nl/leerplicht-
bijzonder-verlof-of-vrijstelling

Gemeente Pijnacker-Nootdorp, Jongerenteam 
Opleiding en Werk
Telefoon:  (015) 362 62 62 en 14 015
E-mail:   leerplicht@pijnacker-nootdorp.nl
Website: www.pijnacker-nootdorp.nl/direct-
regelen/onderwijs/leerplicht/16882

Gemeente Rijswijk, Opgave Jeugd, Onderwijs & 
Brede Scholen
Telefoon:  (070) 326 11 24, (070) 326 11 58 en (070) 
326 10 62 
E-mail:   leerplicht@rijswijk.nl
Website: www.rijswijk.nl/inwoners/leven/
onderwijs/leerplicht

Gemeente Westland, afdeling Leerplicht
Telefoon:  140 174
E-mail:   leerplicht@gemeentewestland.nl
Website: https://www.gemeentewestland.nl/
jeugd-en-onderwijs/leerplicht-en-voortijdig-
schoolverlaten.html

Gemeente Zoetermeer, afdeling Beleid/
Leerlingzaken
Telefoon:  (079) 346 91 74
E-mail:   meldingenleerplicht@zoetermeer.nl
Website: https://www.zoetermeer.nl/leerplicht-
bijzonder-verlof-of-vrijstelling
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