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Voorbeeldtekst voor schoolreglement: afwezigheid om medische redenen
Uw zoon of dochter kan door een medische aandoening mogelijke herhaaldelijk afwezig zijn gedurende het
schooljaar voor een langere periode (bv.: kanker, nierdialyse,…).
Samen met de ouders volgen we de effecten van alle soorten afwezigheden op de schoolloopbaan op, ook al
zijn ze gewettigd door een medisch attest. We gaan in gesprek met u om deze zorg te delen en indien nodig
kan de CLB-arts in overleg met u contact opnemen met de behandelende arts om na te gaan of er redelijke
aanpassingen nodig zijn.
Wanneer eenzelfde ziektebeeld verschillende afwezigheden tot gevolg heeft zonder dat een doktersconsultatie
nodig is (vb. : kanker, nierdialyse,...), kan eveneens na samenspraak met de CLB arts één medisch attest
volstaan. Wanneer een afwezigheid om deze reden zich dan effectief voordoet, volstaat een attest van de
betrokken personen.
In sommige gevallen is tijdelijk onderwijs aan huis mogelijk. Hiervoor is een medisch attest van de arts-
specialist nodig. (zie https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/toah)
Als ouder laat u wel telkens weten dat uw zoon of dochter omwille van deze reden op een bepaalde dag
afwezig is.
Bij twijfel over de geldigheid van medische attesten vragen wij advies aan de CLB arts. Meer informatie over de
rol van de CLB arts bij twijfel over medische attesten vindt u op de website van departement onderwijs.

Informatie voor de school en de CLB – artsen

Opgelet!
Er zijn 3 situaties waarin een arts betrokken is bij het al dan niet wettigen van afwezigheden o.w.v. medische
redenen.

1. TOAH wordt gewettigd door een attest van de behandelende arts-specialist bij chronisch ziek en door
de (huis)arts-specialist bij langdurig ziek. (Omzendbrief BaO/97/5 ‘Onderwijs aan huis’ en Omzendbrief
SO/2005/05 ‘Onderwijs voor zieke jongeren’)
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De CLB arts hoeft dit niet ‘goed’ te keuren, maar kan wel betrokken worden om in overleg te gaan met
de behandelende arts bij vragen rond redelijke aanpassingen op school naargelang de ziekte die zich
voordoet. Dit past in de vraag gestuurde werking.
*Langdurig ziek betekent dat je kind meer dan 21 dagen na elkaar wegens ziekte of ongeval niet naar school
kan. Weekend- en vakantiedagen tellen mee. Je bewijst dat met een ziektebriefje van je huisarts of van een
specialist.
**Chronisch ziek betekent dat je kind een terugkerende behandeling krijgt en daarvoor elke keer opnieuw een
korte tijd niet naar school kan. De behandeling is gespreid over minstens 6 maanden. Je bewijst dat met een
ziektebriefje van een specialist.

2. Wanneer eenzelfde ziektebeeld verschillende afwezigheden tot gevolg heeft zonder dat een
doktersconsultatie nodig is (vb. : kanker, nierdialyse,...), kan eveneens na samenspraak met de CLB
arts één medisch attest volstaan. Wanneer een afwezigheid om deze reden zich dan effectief
voordoet, volstaat een attest van de betrokken personen.
In dit geval kan gebruik gemaakt worden van het stappenplan dat beschreven werd door Vrij CLB
Netwerk. Indien een ouder echter niet wenst dat de CLB arts contact neemt met de behandelende
(huis)arts, dan zal iedere ziekte gewettigd moeten worden door de (huis)arts cfr. gewone ziekten of
afwezigheden. We vertrekken altijd vanuit een zoveel mogelijk gedeelde zorg en proberen via
motiverende gesprekstechnieken toestemming te krijgen tot overleg.

3. Bij vermoeden van ongeldige attesten en problematische afwezigheden.
Enkel bij vermoeden van ongeldige attesten kan er contact genomen worden met de behandelende
arts zonder dat strikte toestemming nodig is, er is wel informatieplicht. De situaties zijn heel duidelijk
omschreven in Edulex en op de website van departement onderwijs.
In volgende vier gevallen is de afwezigheid om medische reden in twijfel te trekken, nl. :

 het attest geeft zelf de twijfel van de geneesheer aan wanneer deze een dixit-attest uitschrijft
(zie bijlage 1);

 de uitreikingsdatum van het attest valt buiten de ziekteperiode van de leerling;
 de begin- en/of einddatum van de afwezigheidsperiode op het medisch attest werd(en) ogenschijnlijk

vervalst;
 het attest vermeldt een reden die niets met de medische toestand van de leerling te maken heeft,

zoals de ziekte van één van de ouders, hulp in het huishouden, familiale redenen, ...
Dit zijn situaties waarbij we kunnen spreken van problematische afwezigheden. Ook hier streven we
toestemming na en indien dit niet mogelijk is, informeren we minstens dat we deze stap zetten zodat
de communicatie naar ouders en handelingsbekwame leerlingen transparant is. Dit is dezelfde
houding als bij verontrusting.


