
 

Aan alle ouders van de kinderen vanaf 5 jaar   
van onze kindcentra   
 
 
 
6 juli 2020 
 
 
 
Betreft: vakantie in een ‘oranje’ land en de leerplicht 
 
 
 
Beste ouder, 
 
Nog een kleine twee weken en dan begint de zomervakantie. We hebben begrepen dat er ouders zijn die 
overwegen hun vakantie met hun kind(eren) door te brengen in een land dat door Nederland is afgeraden 
voor alle niet-noodzakelijke reizen, zoals vakantiereizen. Deze landen hebben van de Nederlandse overheid 
de code oranje gekregen. Het gaat om landen zoals Turkije, Groot-Brittannië, Zweden en Marokko. Om 
misverstanden te voorkomen heeft de afdeling Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten (LVS) regels voor 
een vakantie naar deze landen opgesteld. Het lijkt ons goed om die met u te delen. 
 
De overheid heeft voor de ‘oranje’ landen bepaald dat iedere reiziger uit zo’n land twee weken verplicht in 
quarantaine moet bij aankomst in Nederland. Keert u net voor het begin van het nieuwe onderwijsjaar 
terug uit zo’n land, dan betekent dit voor uw kind dat hij of zij niet naar het kindcentrum mag komen zolang 
de quarantaine duurt. Daardoor mist uw kind maximaal twee weken onderwijs.  
 
De visie van LVS hierop is als volgt: 

• Het reizen naar een ‘oranje’ land is een bewuste keuze van u als ouder en u gaat hiermee tegen de 
adviezen van de rijksoverheid in 

• U bent verantwoordelijk voor de onderwijsgang van uw kind en moet - als u er toch voor kiest op 
vakantie te gaan naar een ‘oranje’ land - vooraf rekening houden met de twee weken 
quarantaineverplichting bij terugkomst 

• Van u wordt verwacht dat u al geboekte reizen van voor de corona-restricties annuleert of omboekt 
zodat de quarantaineperiode niet in onderwijstijd valt 

• U kiest er bewust voor om op vakantie te gaan en er is dan ook geen sprake van een ‘gewichtige 
omstandigheid buiten de wil om gelegen’ 

• Er is voor onderwijsinstellingen, zoals de kindcentra van PIT, dus geen reden om u (extra) verlof toe te 
kennen en al helemaal niet omdat het om de eerste twee weken van het nieuwe onderwijsjaar gaat 

• Mist uw kind onderwijs door de quarantaineverplichting, dan moet het betrokken kindcentrum dit 
verzuim als ongeoorloofd registreren en via DUO een verzuimmelding doen bij LVS 

• Op een later moment bekijkt LVS, bijvoorbeeld in overleg met het Openbaar Ministerie, op welke wijze 
het verzuim van uw kind wordt afgehandeld 
 



 

Als reisadviezen en restricties veranderen, dan anticipeert LVS hierop. U kunt het actuele overzicht van de 
‘oranje’ landen vinden op https://www.nederlandwereldwijd.nl/documenten/vragen-en-
antwoorden/coronavirus-veelgestelde-vragen-reizen-naar-het-buitenland.  
 
We hopen dat we in het nieuwe onderwijsjaar voor geen enkel kind een melding van ongeoorloofd verzuim 
hoeven te doen. We zijn overtuigd van het ontwikkelrecht van ieder kind en kijken ernaar uit om alle 
kinderen die bij ons onderwijs volgen op maandag 31 augustus weer in onze kindcentra te kunnen 
verwelkomen. Namens alle PIT’ers wens ik u en uw kind(eren) alvast een ontspannen zomer en een fijne 
vakantie!  
 
Hartelijke groeten, 
namens de teams van onze kindcentra 
 
 
Ad Vos 
Bestuurder 
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