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1. Kinderen hebben recht op
	 	 onderwijs,	ook	als	ze	ziek	zijn
Al in 1948 vermeldt de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens het recht op onderwijs. Ook in het Verdrag van de Verenigde 
Naties inzake de Rechten van het Kind van 1989 is het recht op onderwijs voor elk kind opgenomen. 
Ziekte mag geen reden zijn om dit recht niet waar te maken. Want zowel sociaal, cognitief als emotioneel is onderwijs extra belangrijk 
voor zieke kinderen en jongeren: 

• om de band met school en klasgenoten aan te houden 
• om structuur te behouden
• om de terugkeer naar school voor te bereiden en te ondersteunen
• om zittenblijven te voorkomen
• om vroegtijdige schooluitval wegens ziekte te vermijden
• om de kansen op gekwalificeerde uitstroom te verhogen
• om de leerling gewoon even, zoals de anderen, kind te laten zijn
• om de ziekte even te kunnen vergeten.

In Vlaanderen is er alvast een heel divers aanbod om onderwijs op maat van de zieke leerling te kunnen organiseren:

Ziekenhuizen	met	Type-5	aanbod

Kinderen en jongeren die opgenomen zijn in een ziekenhuis, 
preventorium of residentiële setting met een daaraan verbonden 
type-5 school krijgen onderwijs in de ziekenhuisschool.
Voor West-Vlaanderen zijn dat de Ziekenhuisscholen Penta, 
verbonden aan het Zeepreventorium in De Haan en aan de 
verschillende K-diensten.
www.penta-groep.be

vzw	Bednet

Vzw Bednet organiseert in Vlaanderen synchroon internet onder-
wijs voor zieke kinderen en jongeren. 
www.bednet.be

Tijdelijk	onderwijs	aan	huis	(TOAH)

Jongeren die wegens ziekte niet naar school kunnen hebben 
onder bepaalde voorwaarden recht op een leerkracht die thuis 
les komt geven. Dit gebeurt op initiatief van de thuisschool; de 
Vlaamse Overheid zorgt voor financiële ondersteuning. 
www.vlaanderen.be/tijdelijk-onderwijs-aan-huis-toah-voor-zie-
ke-leerlingen

Vzw	School	&	Ziekzijn

De vrijwillige onderwijsbegeleiders van School & Ziekzijn bieden 
individueel en gratis studiebegeleiding aan zieke leerlingen. 
www.s-z.be

Deze maatregelen zijn gratis voor zowel de zieke leerling als de thuisschool.
Je kan TOAH, BEDNET en School & Ziekzijn combineren op maat van de zieke leerling, ook wanneer die les volgt in de ziekenhuisschool.
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3.	 Engagementsverklaring
	 	 met	de	West-Vlaamse	ziekenhuizen

Een samenwerking met de medische sector, aanvullend op de eindverantwoordelijkheid van de thuisschool, betekent een grote 
meerwaarde om het onderwijs voor zieke leerlingen te garanderen. Artsen zijn er immers meestal als eerste van op de hoogte dat een 
kind vaak of langdurig van school afwezig zal of kan zijn. 

Daarom gaat de Provincie West-Vlaanderen, samen met de kernpartners van Klasziekaal, een engagement met de West-Vlaamse 
ziekenhuizen aan om samen het recht op onderwijs ook voor zieke leerlingen mogelijk te maken, rekening houdend met hun 
medische toestand. 

2.	 Klasziekaal,	het	Steunpunt
	 	 onderwijs	voor	zieke	leerlingen
	 	 in	West-Vlaanderen

In het schooljaar 2021-2022 waren er in West-Vlaanderen 10.296 (tegenover 5.918 in 2020-2021) kinderen en jongeren die meer 
dan 30 halve dagen afwezig waren wegens ziekte. Er waren 453 aanvragen voor TOAH en 169 gebruikers van Bednet. 71 leerlingen 
werden begeleid door de vrijwillige leerkrachten van vzw School & Ziekzijn. In BAZ en Het Zeelyceum werden respectievelijk 170 en 562 
leerlingen opgenomen. Deze cijfers doen vermoeden dat heel wat leerlingen niet de onderwijsondersteuning kregen waar ze recht 
op hebben.

De redenen waarom niet alle zieke leerlingen deze onderwijsondersteuning krijgen, zijn velerlei. De maatregelen zijn niet altijd 
voldoende ingebed. Ook de complexiteit van de regelgeving en het niet vinden van een inzetbare leerkracht maken het moeilijk.

Omdat de nood elk jaar groeit, gaf de deputatie van de Provincie West-Vlaanderen op 16 januari 2020 groen licht voor het oprichten 
van Klasziekaal, het Steunpunt onderwijs voor zieke leerlingen in West-Vlaanderen. Dit kadert in het flankerend onderwijsbeleid van de 
Provincie en in het inzetten op het stimuleren van gekwalificeerde uitstroom. Klasziekaal is een proeftuinproject, dat initieel twee jaar 
zou lopen. Na een evaluatieonderzoek door IDEA Consult werd beslist het project te verlengen tot en met schooljaar 2022-2023. 

Klasziekaal wil:
• de bestaande onderwijsmogelijkheden voor zieke leerlingen zoveel mogelijk mee bekendmaken
• een makkelijk aanspreekbaar info- en coördinatiepunt zijn voor ouders, scholen en andere betrokkenen
• de pijnpunten bij de organisatie van het onderwijs aan zieke leerlingen via onderzoek in kaart brengen
• een pool oprichten met inzetbare leerkrachten voor het geven van onderwijs aan zieke leerlingen.

Om dit te realiseren gaat Klasziekaal in de eerste plaats een partnerschap aan met de organisaties die in West-Vlaanderen onderwijs 
voor zieke leerlingen aanbieden en behartigen:

• Type-5 scholen Penta, verbonden aan het zeepreventorium in De Haan en aan de verschillende K-diensten (Brugge, Pittem, Kortrijk, 
Ieper en Roeselare)

• Vzw Bednet 
• Vzw School & Ziekzijn West-Vlaanderen
• PoZiLiV, het Platform voor Onderwijs aan Zieke Leerlingen in Vlaanderen. 

Voor jongeren in psychische kwetsbaarheid werken we ook samen met het Netwerk Samen tegen Schooluitval West-Vlaanderen en met 
de Lerende Netwerken Jeugdhulp-Onderwijs.

Een stuurgroep volgt en evalueert de werking van Klasziekaal. Deze bestaat uit een vertegenwoordiging van bovenvermelde 
partners, de onderwijskoepels, het CLB, de Vlaamse Vereniging voor Kinderartsen, de Vlaamse Vereniging voor Kinderpsychiaters, het 
Kinderrechtencommissariaat, de Huisartsenkring van Brugge en omgeving, AgODi en het kabinet Onderwijs en Vorming.



Charter ‘Recht op onderwijs voor zieke leerlingen’Charter ‘Recht op onderwijs voor zieke leerlingen’

	 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.

Opgemaakt te Brugge, 12 december 2022

De	Provincie	West-Vlaanderen
Mevrouw Sabien Lahaye-Battheu, 

gedeputeerde voor onderwijs

DE WEST-VLAAMSE ZIEKENHUIZEN

AZ Sint-Jan -  Brugge, Oostende,

Jan Yperman Ziekenhuis - Ieper

AZ Delta - Roeselare, Menen, Torhout

AZ Sint-Lucas – Brugge

AZ West - Veurne

AZ Zeno – Knokke-Heist, Blankenberge

AZ Groeninge – Kortrijk

AZ Damiaan – Oostende

O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis – Waregem

Sint-Jozefskliniek – Izegem

Sint-Andriesziekenhuis - Tielt

Psychiatrisch Ziekenhuis H. Familie - Kortrijk

Kliniek Sint-Jozef – Pittem

Psychiatrisch Ziekenhuis O.L.V. – Brugge

Zeepreventorium – De Haan

DE PARTNERS

Vzw Bednet 

Vzw School & Ziekzijn West-Vlaanderen

Penta
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