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B. Ons onderwijs 

7. Tijdelijk onderwijs aan huis (TOAH) 

Is je kind langdurig afwezig wegens ziekte of ongeval, of is het chronisch ziek, dan heeft het onder 

bepaalde voorwaarden een tijdelijk recht op 4 lestijden per week onderwijs aan huis. Het is de school 

waar je kind als regelmatige leerling is ingeschreven, die voor dit onderwijs zorgt. Zij beslist welke 

leraar welke vakken op welke dag(en) geeft. Dat doet ze in overleg met de ouders en rekening 

houdend met het advies van de arts. 

De TOAH-lessen zijn voor jou gratis. 

Het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming vergoedt de school, zowel voor de bijkomende 

lestijden als voor de reiskosten van de leraar. 

 

 

Voorwaarden 
 
De school van je kind is verplicht tijdelijk onderwijs aan huis (TOAH) te organiseren als het voldoet 

aan alle volgende voorwaarden:  

 
- Je kind is langdurig of chronisch ziek: 

 Langdurig ziek: Uw kind is meer dan 21 kalenderdagen afwezig wegens ziekte of ongeval  
 

 Chronisch ziek: Uw kind krijgt hiervoor een terugkerende behandeling en kan hierdoor elke 
keer opnieuw een korte tijd niet naar school. De behandeling is gespreid over minstens 6 
maanden. Je bewijst dat met een ziektebriefje van een specialist. 

- Een arts stelt de diagnose en geeft toestemming. 

- Je kind is minstens 5 jaar oud vóór 1 januari van het lopende schooljaar. 

- 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 maximum 10 km van de school. Als je kind op een grotere afstand van de school 

verblijft, kan de school TOAH organiseren maar is daar niet toe verplicht.  

- Minstens een van de ouders gaat akkoord en doet de aanvraag. Ook een pleegouder of voogd mag 

tijdelijk onderwijs aan huis aanvragen. 

Verblijft je kind in een ziekenhuis, preventorium of K-dienst (dienst voor kinderpsychiatrie), bespreek 

dan de mogelijkheden inzake tijdelijk onderwijs aan huis met de school van je kind. 
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Hoe lang heeft mijn kind recht? 

 
 Voor langdurig zieke kinderen: tot de einddatum vermeld op het ziekteattest van de arts. Bij 

verlenging van de ziekteperiode of bij hervallen binnen 3 maand na een periode van tijdelijk 

onderwijs aan huis, kan je verlenging van onderwijs aan huis aanvragen. Zodra je kind minstens 

halftijds weer naar school kan, stopt het recht op TOAH. 

 Voor chronisch zieke kinderen heb je niet opnieuw een medisch attest nodig als het gaat om 

dezelfde chronische ziekte binnen hetzelfde schooljaar. Je moet wel, per 9 halve dagen afwezigheid, 

opnieuw 4 uur les aanvragen. 
 

In de kleuterklas 

Zit je kind in het kleuteronderwijs en werd het 5 jaar vóór 1 januari van het lopende schooljaar, dan 

kan je tijdelijk onderwijs aan huis aanvragen. 

 

Tijdelijk onderwijs aanvragen 
 

Download het gepaste aanvraagformulier of vraag het aan de school: 

o Aanvraag TOAH voor een langdurig ziek kind (docx, 3 p.) (899kB) 

o Aanvraag TOAH voor een chronisch ziek kind (docx, 3 p.) (892 kB) 
 

  


