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Zwangerschaps- en bevallingsverlof 

Je bent zwanger! Hartelijk gefeliciteerd. 

Hieronder vind je informatie over het verlof en hoe je dit moet aanvragen. Er wordt 

onderscheid gemaakt tussen zwangerschapsverlof en bevallingsverlof.  

Je hebt recht op 6 weken zwangerschapsverlof en minstens 10 weken bevallingsverlof. In 
totaal heb je recht op minstens 16 weken verlof. Een deel van het bevallingsverlof mag je 
gespreid opnemen. 

Je zwangerschapsverlof duurt tot en met de dag van je bevalling. Het begin van je verlof 
bereken je door vanaf de dag na jouw uitgerekende bevallingsdatum 6 weken terug te 
tellen. 

Je gaat uiterlijk 4 weken voor de dag na je uitgerekende bevallingsdatum met 
zwangerschapsverlof. Wat je minder aan 6 weken zwangerschapsverlof opneemt, tel je op 
bij je bevallingsverlof. Ga je bijvoorbeeld 5 weken voor de dag na de uitgerekende datum 
met verlof, dan tel je 1 week op bij je bevallingsverlof. Wordt je kind later dan de 
uitgerekende bevallingsdatum geboren, dan wordt je bevallingsverlof hierdoor niet korter, 
maar het schuift evenredig op. Wanneer je kind vroeger dan de uitgerekende datum wordt 
geboren, wordt het bevallingsverlof vermeerderd met het aantal dagen dat het 
zwangerschapsverlof minder is dan 6 (of 4) weken.   

Wij de Venen ontvangt tijdens je zwangerschaps- en bevallingsverlof een uitkering van het 
UWV en jij krijgt gewoon je salaris uitbetaald.  

Bevallingsverlof Aanvraagformulier  

Met het Bevallingsverlof Aanvraagformulier geef je een zwangerschaps- en bevallingsverlof 

door. Dit formulier kun je downloaden op de site van Groenendijk Onderwijsadministratie 

(https://www.groenendijk.nl → downloads → formulieren PSA → PO/VO – Bevallingsverlof 

aanvraagformulier). Je geeft aan of je het zwangerschapsverlof 6 of 4 weken voor de 

uitgerekende bevallingsdatum wilt opnemen en je voegt een zwangerschapsverklaring bij.  

Wanneer je tijdens je zwangerschap ziek bent, kun je er niet voor kiezen om je 
zwangerschapsverlof later in te laten gaan, maar gaat dit altijd 6 weken voor de 
vermoedelijke bevallingsdatum in.   

Wanneer van een meerling sprake is, moet ook dit worden aangegeven omdat hiervoor 

andere voorwaarden gelden.  

Aan de hand van dit formulier en de zwangerschapsverklaring maakt Groenendijk 

Onderwijsadministratie de definitieve berekening van het verlof. Je ontvangt hierover 

bericht van Groenendijk. Ook informeren zij je over de vakantie- en feestdagen die in jouw 
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zwangerschaps- en bevallingsverlof vallen en met je werkdagen samenvallen. Deze dagen 

worden na het einde van je bevallingsverlof opgenomen.  

Langer verlof bij meerling 

Wanneer je in verwachting bent van een meerling krijg je 4 weken extra zwangerschaps- en 

bevallingsverlof, dus in totaal tenminste 20 weken. Deze regel komt voort uit medische 

gronden omdat een zwangerschap en/of bevalling doorgaans zwaarder is bij meerlingen. Het 

zwangerschapsverlof bij een meerling gaat in vanaf 10 weken voorafgaand aan de 

vermoedelijke datum van de bevalling. En het moet uiterlijk 8 weken voor de vermoedelijke 

bevallingsdatum ingaan. Het bevallingsverlof bij meerlingen bedraagt tenminste 10 weken 

en wordt nog vermeerderd met het aantal dagen dat de moeder eerder bevallen is dan de 

vermoedelijke bevallingsdatum.  

Spreiding  bevallingsverlof 

Vanaf de 7e week na de bevalling mag het bevallingsverlof flexibel ingezet worden. De 

resterende tijd mag in een periode van 30 weken worden opgedeeld. Je dient uiterlijk de 

derde week van het bevallingsverlof om opdeling of spreiding te verzoeken bij je 

leidinggevende. Je leidinggevende moet binnen 2 weken reageren op je verzoek en mag dit 

alleen afwijzen als een zwaarwegend belang zich ertegen verzet.  

Na de bevalling 

Na de geboorte van je kind moet je je leidinggevende en/of WIJ de Venen zo spoedig 

mogelijk van de geboorte in kennis te stellen. Daarna ontvang je een brief van Groenendijk 

Onderwijsadministratie over de einddatum van je zwangerschaps- en bevallingsverlof. 

Daarnaast bevestigen zij in deze brief welke vakantie- en feestdagen in je verlof vallen en 

hoe je die aansluitend aan het einde van je bevallingsverlof opneemt.  

Wanneer je aansluitend aan je zwangerschaps- en bevallingsverlof ziek bent in verband met 

je zwangerschap of bevalling, moet je dit direct aan je leidinggevende doorgeven. Je 

leidinggevende zorgt ervoor dat dit administratief verwerkt wordt. Het bevallingsverlof gaat 

dan over in ziekteverlof. 

In het geval dat je na je verlof minder wilt gaan werken, moet je dit verzoek indienen bij je 

leidinggevende. Hij of zij zal bepalen of en per wanneer dit mogelijk is. Wanneer je verzoek 

gehonoreerd wordt, moet je dit deeltijdontslag schriftelijk bevestigen bij de afdeling P&O 

van WIJ de Venen, zodat dit administratief verwerkt kan worden. 

Ook is het mogelijk aansluitend of later ouderschapsverlof op te nemen. Voor de exacte 

regels hiervan verwijzen we naar de aparte informatiefolder hierover.  

We wensen je een heel goede zwangerschap en bevalling toe. 
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