
Zit je in het lager of secundair onderwijs en ben je lange tijd of vaak ziek? Balen!

Gelukkig zijn er verschillende gratis manieren om mee te blijven met de leerstof.

Je kan les volgen via een leerkracht bij je thuis, via Bednet of in een

ziekenhuisschool. Je kan ook gratis extra bijles krijgen.

Leerkracht bij je thuis (Tijdelijk Onderwijs aan Huis)

Voor wie?

Elke leerling die:

Wat is het?

Hoe vraag ik het aan?

Vul het juiste aanvraagformulier in, samen met de dokter of specialist. Geef dat aan

je school.

Je kan dat aanvraagformulier hier downloaden of aan de school vragen.

Vind alle formulieren en info op onderwijs.vlaanderen.be

Online les op afstand (Bednet)

Voor wie?

Elke leerling die:

Chat met CLB

Open ma/di/do: 17-21u. Wo: 14-
21u. Schoolvakanties:
ma/di/wo/do: 14-21u. Een
chatgesprek is anoniem.

Door Bednet 11-20 jaar

IK BEN LANGE TIJD OF VAAK ZIEK. WAT NU MET

SCHOOL?

Langer dan 3 weken afwezig is van school•

Chronisch ziek is en daardoor telkens opnieuw een korte tijd niet naar school

kan, verspreid over minstens 6 maanden

•

1 of meer leerkrachten van je school geven les bij jou thuis om de gemiste

leerstof in te halen.

•

Je krijgt maximaal 4 lessen per week.•

Je school beslist samen met je ouders en je dokter welke lessen je krijgt. De

andere lessen kan je dan bijvoorbeeld via Bednet volgen.

•

Lange tijd niet naar school kan door:•

Ziekte•

Operatie•

Ongeval•

Psychische problemen•

Zwangerschap•

Minstens 4 weken Bednet nodig heeft•

PRAAT EROVER

Bel met CLB

Bel met het CLB van jouw school

Mail met CLB

Mail met het CLB van jouw school

Ga langs bij CLB

Ga langs bij  het CLB van jouw
school

https://onderwijs.vlaanderen.be/toah#tijdelijk
https://onderwijs.vlaanderen.be/toah
https://www.clbchat.be/
https://bednet.be/jongeren/
https://www.onderwijskiezer.be/v2/clb/clb_zoek.php
https://www.onderwijskiezer.be/v2/clb/clb_zoek.php
https://www.onderwijskiezer.be/v2/clb/clb_zoek.php


Je hebt recht op Bednet als je ziek bent. Dit moet in het schoolreglement van jouw

school vermeld staan. Check het zeker!

Zie alle voorwaarden op bednet.be

Wat is het?

Hier vind je verhalen van andere jongeren die ziek zijn

Hoe vraag ik het aan?

Via bednet.be

Ziekenhuisschool

Als je lang in het ziekenhuis moet blijven, kan je les volgen in één van de 17

ziekenhuisscholen in België:

Je doet je aanvraag via het ziekenhuis waar je gehospitaliseerd bent.

De ziekenhuisschool zorgt ervoor dat je gratis onderwijs krijgt tijdens je opname in

het ziekenhuis. Je krijgt les een lokaal in het ziekenhuis. Er is een lesplan speciaal

voor jou. Dat wordt gemaakt samen met je school en de afdeling van het

ziekenhuis. Zo kan je na je tijd in het ziekenhuis vlot terug naar school.

Gratis extra bijles

Heb je geen recht op een leerkracht aan huis, Bednet of een ziekenhuisschool? Of

wil je graag nog extra bijles?

Hier vind je nog meer initiatieven voor zieke kinderen en jongeren.

Je volgt de lessen in jouw klas ‘live’ vanuit je slaapkamer (of het ziekenhuis)

met een gratis computer en webcam.

•

Je mist niets van wat er in de klas gebeurt. Je raakt niet achterop met de

leerstof en je blijft je vrienden zien.

•

Je kan Bednet combineren met naar school gaan en met andere

onderwijsinitiatieven.

•

Secundaire ziekenhuisscholen•

Lagere ziekenhuisscholen•

https://bednet.be/wat-is-bednet/voor-wie-is-bednet
https://www.bednet.be/verhalen/bednetter
https://bednet.be/wat-is-bednet/bednet-aanvragen
http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/diverse-initiatieven-voor-zieke-kinderen-en-jongeren
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/lijst.aspx?n=2&f=ziekenhuisschool
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/bao/lijst?hs=221&f=ziekenhuisschool

