
Aanvraag bijzonder verlof 

Gegevens aanvrager 

Studentnummer : ______________________________________________________ 

Voor- en Achternaam : ______________________________________________________ 

Opleiding  : ______________________________________________________ 

Roostergroep (Klas) : ______________________________________________________ 

Geboortedatum : ______________________________________________________ 

Telefoonnummer 1 : ______________________________________________________ 

Telefoonnummer 2 : ______________________________________________________ 

Studenten e-mailadres : ______________________________________________________ 

Gegevens aanvraag 

Reden van aanvraag : ______________________________________________________ 

Periode   Van (datum):    ______________________ Tot en met: ______________________ 

Reden aanvraag verlof: 

☐ Huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad van de student:  
maximaal twee dagen verlof; 

☐ Eigen huwelijk of registratie van partnerschap in totaal vier dagen verlof voor zover de huwelijksdag(en) of 
de dag van partnerregistratie hier binnen vallen 

☐ Jubilea: 25-, 40- en 50-jarig ambtsjubileum en 12 ½ -, 25-, 40-, 50-, en 60-jarig huwelijksjubileum van ouders 
of grootouders: één dag verlof 

☐ Ernstige ziekte van ouders, bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad van de student: duur ven het 
verlof in overleg met de collegedirecteur/manager 

☐ Overlijden van bloed- of aanverwanten in de 1e graad: voor ten hoogste vier dagen of langer in overleg 
met collegedirecteur/manager 

☐ Overlijden van bloed- of aanverwanten in de 2e graad voor ten hoogste twee dagen; van bloed- of  
aanverwanten in de 3e en 4e graad ten hoogste een dag; 

☐ Zwangerschap 16 weken (vanaf tussen zes en vier weken voor de uitgerekende datum); 

☐ Bevalling van de partner vijf dagen 

☐ Religieuze verplichtingen: één dag verlof per verplichting 

☐ Verhuizing binnen de gemeente: één dag verlof 

☐ Verhuizing buiten de gemeente: twee dagen verlof 

☐ Bijzondere omstandigheden van medische of sociale aard: overleg met collegedirecteur/manager 

☐ Andere gewichtige omstandigheden. (Externe omstandigheden buiten de wil van de aanvrager gelegen.) 

Voor verlof langer dan tien dagen is naast toestemming van de 

collegedirecteur/afdelingsmanager/rector ook toestemming nodig van leerplicht/RMC. 

 

Bij jonger dan 18  

Ondertekening Ouders/verzorgers:   Plaats/Datum: 

 

___________________________________  _____________________________________

    

Besluit 

Datum:_____________________ 

De directie/ het management besluit hierbij, dat het gevraagde verlof   

☐ wel wordt verleend 

☐ niet wordt verleend                 Reden afwijzing:_____________________________________ 

 

Handtekening directie/ Afdelingsmanager:  _______________________________________ 


