HOE AANVRAGEN?

AANVRAAG IN HET BASISONDERWIJS:

HET ONDERWIJS AAN HUIS START

1. Als ouder vraag je zelf tijdelijk onderwijs aan huis

• voor een langdurig ziek kind vanaf het moment

aan met een speciaal formulier. De schooldirecteur
of het secretariaat kunnen je dat bezorgen. Je kan
het ook downloaden op www.ond.vlaanderen.be/

dat je kind 21 dagen na elkaar afwezig is.
• voor een chronisch ziek kind vanaf het moment
dat je kind 9 halve dagen afwezig is geweest.

toah.
De schooldirecteur kan helpen.
3. De arts vult het tweede deel van het formulier in.
• Voor een langdurig ziek kind vult de huisdokter of

WIL JE MEER INFORMATIE
OF HULP BIJ DE AANVRAAG?

de specialist in.
• Voor een chronisch ziek kind vult de specialist in.
4. Bezorg het formulier aan de schooldirecteur. Die

• Ga naar de directeur van de school van je kind.

vult het derde deel in en stuurt het formulier op naar

• Kijk in het schoolreglement.

het ministerie.

• Bel naar het gratis telefoonnummer van de
Vlaamse overheid: 1700.
• Of kijk op www.ond.vlaanderen.be/toah.

AANVRAAG IN HET
SECUNDAIR ONDERWIJS:
1. Vraag een medisch attest aan de arts. Daarin staat
dat je kind niet naar school kan, maar wel onderwijs
mag krijgen.
• Voor een langdurig ziek kind vraag je dat aan de
huisarts of aan de specialist.
• Voor een chronisch ziek kind vraag je dat aan de
specialist.
2. Bezorg het attest aan de schooldirecteur of het secretariaat en vraag om tijdelijk onderwijs aan huis.

V.U.: Jo De Ro, Agentschap voor Onderwijscommunicatie, Koning Albert II laan 15, 1210 Brussel. Fotografie: Peter Van Hoof.

2. Je vult zelf het eerste deel van het formulier in.

TIJDELIJK
ONDERWIJS AAN HUIS
VOOR ZIEKE KINDEREN

WAT IS HET?

Is je kind ziek of heeft het een ongeval gehad? Kan het
daardoor niet naar school? Dan kan de leraar bij jou
thuis komen of naar het ziekenhuis waar je kind verblijft.
Alleen ouders kunnen een aanvraag indienen. Een arts
geeft toestemming.
Als je aan alle voorwaarden voldoet, dan duidt de school
van je kind een leraar aan. Die geeft 4 uur les per week,
thuis of in het ziekenhuis.
De les gaat alleen over de vakken die belangrijk zijn
voor je kind. De school beslist welke. De leraar houdt
rekening met de gezondheid van je kind.
De lessen zijn gratis.

Mama Sonja: “Ik ben blij. Mijn dochter doet het goed op school, ook al is ze ziek.”

Langdurig ziek =
je kind is meer dan 21 dagen na elkaar afwezig, door

VOORWAARDEN

ziekte of ongeval (weekends en vakanties tellen mee).
Je bewijst dat met een ziektebriefje van een arts of
specialist.

1. Je kind is minstens 5 jaar oud. En je kind is inge-

4. Je woont dicht bij de school, op minder dan 10 km.

schreven in een school (basisonderwijs of secundair

Woon je verder weg? Praat met de directeur.

onderwijs).

Misschien wil die een uitzondering maken.

Chronisch ziek =
je kind kan door een ziekte af en toe niet naar school.

2. Je kind is langdurig of chronisch ziek.

Het krijgt een behandeling gespreid over meer dan
6 maanden. Het is telkens een dag of enkele dagen
afwezig. Je bewijst dat met een ziektebriefje van een
specialist.

5. In het buitengewoon onderwijs mag je op 20 km
van de school wonen.

3. Ouders en arts zijn akkoord dat het kind onderwijs
aan huis krijgt.

Woon je verder weg? Praat met de directeur.
Misschien wil die een uitzondering maken.

