
Charter ‘Recht op onderwijs voor zieke leerlingen’ 
Provincie West-Vlaanderen, vzw Bednet, Penta, 

vzw School & Ziekzijn West-Vlaanderen en de West-Vlaamse ziekenhuizen
Kinderen en jongeren die wegens ziekte vaak of langdurig van school afwezig zijn, hebben recht op onderwijs op maat. 

Om dit mogelijk te maken engageren de hier vermelde organisaties zich samen tot:

Het bekendmaken van de onderwijsmogelijkheden 
voor zieke leerlingen

• Het geneeskundig en verplegend personeel en de medewerkers op de sociale dienst zijn 
zoveel mogelijk op de hoogte van de onderwijsmogelijkheden voor zieke kinderen 
en jongeren.

• Bij twijfel over de onderwijsmogelijkheden voor een zieke leerling, kan het ziekenhuis 
steeds terecht bij de partnerorganisaties of bij een medewerker van Klasziekaal. 

• De ouders ontvangen het informatiemateriaal dat door Klasziekaal en de partners gratis 
ter beschikking van het ziekenhuis wordt gesteld.

• Alle leerplichtige jongeren, ongeacht de aandoening, worden in dit beleid meegenomen, 
ook als ze niet opgenomen worden in het ziekenhuis of niet op de kinderafdeling 
verblijven. 

• Onderwijs voor zieke kinderen en jongeren is maatwerk. Een arts kan in eer en geweten ook 
beslissen dat onderwijs voor een bepaalde patiënt, gedurende een bepaalde tijd, niet aan 
de orde is. Deze mogelijkheid wordt dan op een later moment herbekeken.

• Een infosessie over de onderwijsmogelijkheden voor zieke leerlingen voor de medewerkers 
van de medische instelling kan op vraag georganiseerd worden.

Het mogelijk maken van onderwijs voor zieke leerlingen 
in het ziekenhuis

• Binnen het ziekenhuis wordt onderwijs opgenomen in het opname- en ontslagdossier 
van de patiënt. 

• Het ziekenhuis ontvangt TOAH-leerkrachten, vrijwilligers van vzw School & Ziekzijn en/of een 
medewerker van vzw Bednet in het ziekenhuis en biedt hen, in de mate van het mogelijke 
en het wenselijke, de nodige tijd en ruimte om met de leerling te werken. Daarrond worden 
de nodige afspraken gemaakt.

• Binnen het ziekenhuis is een contactpersoon aangesteld voor Klasziekaal en 
de partnerorganisaties. 

• Het ziekenhuis vermeldt de samenwerking met Klasziekaal en de partnerorganisaties op 
zijn website. Klasziekaal maakt op de website www.west-vlaanderen.be/klasziekaal melding 
van de ziekenhuizen die dit partnerschap ondersteunen.
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