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Beste ouder,
Wat kan je doen als je kind voor een langere 
periode niet naar school kan:

Je kind voldoet ook aan volgende voorwaarden:

• Een arts stelt de diagnose en geeft 
toestemming.

• Je kind kan rekenen op Toah vanaf de eerste 
kleuterklas.

• Je kind is ingeschreven in een school van het 
basisonderwijs of van het secundair onderwijs 
en volgt daar regelmatig les (de school houdt 
dat bij).

• Je kind verblijft op een bepaalde afstand van 
de school: voor het gewoon onderwijs op 
maximum 10 km en voor het buitengewoon 
onderwijs op maximum 20 km.  
Die verblijfplaats kan ook een andere plaats 
zijn dan de woonplaats van de ouder(s):  
een internaat, een instelling bijzondere 
jeugdzorg, de woonplaats van de grootouders 
of van andere familieleden ...

• Minstens één van de ouders gaat akkoord 
en doet de aanvraag. Ook een pleegouder 
of voogd mag tijdelijk onderwijs aan huis 
aanvragen.

De school

• Is je kind langdurig afwezig door ziekte of door 
een ongeval en voldoet het aan de voorwaarden 
om tijdelijk onderwijs aan huis te krijgen, dan 
moet de school je daarop attent maken. De 
keuze om al dan niet TOAH aan te vragen ligt 
bij jou, je kind en de behandelende arts.

• Er is geen verplichting.

Bednet
• Je kind zal vaak of lange tijd afwezig zijn van 

school door:
• langdurige of chronische ziekte
• psychische ziekte
• ongeval
• operatie

• Hij/zij is minstens 5 jaar oud en/of zit in de 
derde kleuterklas.

• De leerling zal minstens een maand lang 
Bednet gebruiken tijdens het schooljaar, 
aansluitend of verdeeld over losse of halve 
lesdagen.

• Het kind gaat naar school in het kleuter, lager 
of secundair onderwijs (ASO, BSO, KSO, 
TSO of BuSO). De school is gefinancierd of 
gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid.

• Het doel is: het kind uiteindelijk weer 
les laten volgen in de klas. Het is niet de 
bedoeling dat Bednet naar school gaan voor 
altijd vervangt.
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Toah 
(tijdelijk onderwijs aan huis)

• Je kind is langdurig ziek dit 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.

• Je kind is chronisch ziek als het 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.


