
Onjuiste verloftoekenning -> melding bij de onderwijsinspectie door het RBL. RBL informeert de school over de melding.
Aanvraag en besluit (bij afwijzing bezwaarmogelijkheden noemen) moeten ALTIJD schriftelijk.

Directeur beslist over de verlofaanvraag  
t.b.v. vakantie. Dit kan alleen worden  
verleend: eenmaal per schooljaar voor  
max 10 aaneengesloten schooldagen  
wanneer geen vakantie mogelijk is in  
één van de schoolvakanties en een  
werkgeversverklaring is bijgevoegd.  
(z.o.z.)

Vakantie verlof niet mogelijk

Directeur wijst  
de aanvraag af

Bezwaar en beroeps- 
mogelijkheden noemen

Toekennen
Afwijzen en bezwaar- 

mogelijkheden

Als leerling afwezig is Als leerling afwezig is

Informatie over de melding 
is benoemd op de website of 
in de schoolgids/nieuwsbrief 

van de school

School doet melding naar RBL

Proces-verbaal RBL

Ja Nee

Proces-verbaal RBL mogelijk 1ste keer waarschuwing RBL

Recidive

1 dag of minder

Toekennen
Afwijzen en bezwaar- 

mogelijkheden

2 t/m 10 schooldagen Meer dan 10 dagen



Vakantieverlof 
en luxe verzuim

RBL Zeeuws-Vlaanderen
0115 - 455 000
rbl@terneuzen.nl

www.lereninzeeland.nl

Daarbij geldt het volgende:

• Verlofaanvragen moeten schriftelijk en 
tenminste acht weken van tevoren bij 
de directeur worden ingediend. Als deze 
termijn niet is aangehouden, moet door 
de aanvrager worden beargumenteerd 
waarom dit niet is gebeurd.

• Er kunnen voorwaarden gesteld 
worden aan het toekennen van verlof 
(bijvoorbeeld achteraf tonen van 
bepaalde documenten/verklaringen).

• De toestemming of afwijzing moet 
schriftelijk worden vastgelegd en in geval 
van afwijzing goed worden gemotiveerd 
door de directeur.

• Verlof moet altijd zo kort mogelijk  
worden gehouden.

• Alle aanvragen dienen, voor zover in 
redelijkerwijze mogelijk, te worden  
vergezeld van bewijsmiddelen.

• Indien de medewerker leerplicht 
overgaat tot het opmaken van een 
proces-verbaal en verdachte levert 
bewijsstukken aan in een andere taal, 
dan zorgt de verdachte zelf voor de 
vertaling van deze stukken.

In de volgende gevallen wordt zeker geen extra verlof gegeven: Werkgeversverklaring

• Familiebezoek in het buitenland;
• Goedkope tickets in het laagseizoen;
• Omdat de tickets al gekocht zijn of omdat er geen tickets meer zijn in de vakantieperiode;
• Vakantiespreiding in den lande;
• Verlof voor een kind omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn;
• Eerder vertrek of latere terugkomst in verband met verkeersdrukte;
• Kroonjaren.

Bij het begrip “specifieke aard van het beroep” moet met name te worden gedacht 
aan seizoensgebonden werkzaamheden, resp. werkzaamheden in bedrijfstakken die 
een piekdrukte kennen, waardoor het voor het gezin feitelijk onmogelijk is om in 
die periode een vakantie op te nemen. Het moet redelijkerwijs voorzien zijn (en/of 
worden aangetoond) dat een vakantie in de schoolvakanties tot onoverkomelijke 
bedrijfseconomische problemen zal leiden. Slechts het gegeven dat gedurende de 
schoolvakanties een belangrijk deel van de omzet wordt behaald is onvoldoende.

Bovengenoemde richtlijn is conform de landelijke afspraken die hierover zijn gemaakt.


