
Als arts 
kan je 

scholen 
helpen.

 Hoe? 
6 vragen, 6 antwoorden.

Vlaanderen
is onderwijs & vorming



1. Wanneer is een jongere ongewettigd afwezig op school?

Een jongere is ongewettigd afwezig op school als hij geen medisch 
attest heeft of een andere geldige reden (huwelijk of begrafenis 
van een familielid, deelname aan een familieraad etc.). De school 
registreert de afwezigheid dan als ‘problematisch’ en volgt de 
leerling nauwgezet op. Uiterlijk na vijf halve dagen problematische 
afwezigheid neemt de school contact op met het Centrum voor 
Leerlingenbegeleiding (CLB) om samen maatregelen op te starten. 
Uiterlijk na tien halve dagen problematische afwezigheid start het 
CLB een aangepaste begeleiding.

2. Is een medisch attest nodig bij elke afwezigheid wegens 
ziekte?

Nee, ouders mogen vier maal per schooljaar zelf een ziektebriefje 
schrijven, als hun kind niet langer dan drie op elkaar volgende 
kalenderdagen ziek is. Als het kind langer dan drie op elkaar 
volgende kalenderdagen ziek is of als de ouders al vier maal in 
één schooljaar zelf een ziektebriefje hebben geschreven, moet de 
school een medisch attest van een artskrijgen.  

3. En hoe zit dat tijdens de examens?

Als een leerling in de lagere school ziek wordt tijdens de examens 
gelden dezelfde regels als in het antwoord op vraag 2. In het 
secundair onderwijs geldt een bijkomende regel: een leerling die 
ziek wordt tijdens de examens in het secundair onderwijs heeft 
altijd een medisch attest nodig.

4. Een leerling vraagt een medisch attest ‘om in orde te zijn 
voor de school’. Wat doe ik?

Indien je op het moment van consultatie geen vermoeden van 
ziekte vaststelt, ga je niet in op deze vraag. Bij vermoeden dat 
de leerling ziek geweest is, maar dit niet langer vast te stellen 
is, zie antwoord op vraag 6. Er zijn andere redenen waarom de 
jongere niet naar school is gegaan: problemen thuis, problemen 
met een leraar, gebrek aan motivatie,... Scholen willen die signalen 
snel ontdekken. Dat kan pas als artsen enkel medische attesten 
uitschrijven als er een vaststelling van ziekte is.

5. Een leerling zegt “Ik ben ziek” maar ik merk er niks van. 
Schrijf ik een dixit-attest?

Een dixit-attest is een attest dat louter op de verklaring van 
de jongere gebaseerd is en niet op een echte diagnose. De arts 
heeft zelf geen medische oorzaak voor de afwezigheid kunnen 
vaststellen. Een dixit-attest is dus geen medisch attest. De scholen 
registreren de afwezigheid die men hiermee probeert te wettigen 
als ‘problematisch’. Door een dixit-attest signaleer je aan de school 
dat de jongere een probleem lijkt te hebben dat verdere opvolging 
behoeft. Het is belangrijk dat je hiervoor het formulier ‘dixit-attest’ 
gebruikt.

6. Wat als een leerling zegt: “Ik was gisteren ziek”?  
Schrijf ik een geantedateerd attest?

Een geantedateerd attest is een attest dat je schrijft na de ziekte-
periode en waarbij je de ziekte niet zelf hebt kunnen vaststellen. 
Een geantedateerd attest is een ongeldig medisch attest, want 
antedateren is verboden. Jongeren gebruiken ‘een dagje later naar 
de dokter gaan’ als dé strategie bij uitstek bij spijbelen. De scholen 
registreren de afwezigheid die men met zo’n briefje probeert te 
wettigen als ‘problematisch’. Bij vragen, twijfels of als je iets wil 
melden, aarzel niet om de CLB-arts te contacteren. Schrijf hier de 
na(a)m(en) en de telefoonnummers van de CLB-artsen van de 
scholen in de buurt. Die namen kan je vinden via de databank op 
www.onderwijs.vlaanderen.be/samen-tegen-schooluitval. Het 
wachtwoord om toegang te krijgen tot deze databank is ‘Leerling’. 

Meer info nodig? 
 » www.onderwijs.vlaanderen.be/samen-tegen-schooluitval
 » spijbelen@vlaanderen.be 


