Afwezigheden omwille van revalidatie tijdens de lestijden
We onderscheiden drie situaties waarin de directeur van een school een beslissing kan nemen over het
toestaan van een afwezigheid van een leerling omwille van revalidatie tijdens de lestijden uitgevoerd door
schoolexterne hulpverleners die hiertoe bij de wet gemachtigd zijn. De schoolexterne hulpverleners moeten
kunnen legitimeren dat zij hun beroep uitoefenen op een reglementaire basis.
1. De afwezigheid omwille van revalidatie na ziekte of ongeval
De afwezigheden in het gewoon of buitengewoon onderwijs die niet behoren tot situaties die vallen onder 2 of
3, en dit gedurende maximaal 150 minuten per week, verplaatsing inbegrepen.
Om een beslissing te kunnen nemen, moet de school beschikken over een dossier dat minstens de volgende
elementen bevat:
a. Een verklaring van de ouders
b. Een medisch attest
c. Een advies geformuleerd door het centrum voor leerlingenbegeleiding
d. Een toestemming van de directeur
Uitzonderlijk kunnen de 150 minuten overschreden worden, mits gunstig advies van de arts van het Centrum
voor Leerlingenbegeleiding, in overleg met de klassenraad en de ouders. Het advies moet motiveren waarom
de behandeling tijdens de lestijden noodzakelijk blijft en moet aantonen dat door die afwezigheid het
leerproces van de leerling niet ernstig wordt benadeeld.
2. De afwezigheid in het gewoon onderwijs
Afwezigheid omwille van revalidatie in het gewoon onderwijs gedurende maximaal 150 minuten per week,
verplaatsing inbegrepen voor de behandeling van een stoornis die is vastgelegd in een officiële diagnose. Een
bewijs van deze diagnose moet terug te vinden zijn in het revalidatiedossier voor deze leerling op school.
Indien dit voor specifieke diagnoses omwille van privacy (persoonsgegevens betreffende de gezondheid) niet
mogelijk is, kan het bewijs geleverd worden op basis van een verklaring van het CLB dat het een stoornis
betreft die is vastgelegd in een officiële diagnose zoals omschreven in artikel 5, 4° van het BVR tot vaststelling
van de operationele doelen van CLB. Het gaat dan over een op systematische wijze opgebouwd, geobjectiveerd
en gedetailleerd beeld van de problematiek en de onderwijsnoden van een leerling met gebruik van
wetenschappelijk verantwoorde methoden en, waar die voorhanden zijn, van vastgelegde standaarden. Om
een beslissing te kunnen nemen, moet de school beschikken over een dossier dat ten minste de volgende
elementen bevat:
a. Een verklaring van de ouders
b. Een advies geformuleerd door het centrum voor leerlingenbegeleiding
c. Een samenwerkingsovereenkomst tussen de school en de revalidatieverstrekker
d. Een toestemming van de directeur
In uitzonderlijke omstandigheden en mits gunstig advies van het CLB in overleg met de klassenraad en de
ouders, kan de maximumduur van 150 minuten voor leerplichtige kleuters uitgebreid worden tot 200 minuten,
verplaatsing inbegrepen. Het advies moet motiveren waarom de behandeling tijdens de lestijden noodzakelijk
blijft en moet aantonen dat door die afwezigheid het leerproces van de leerling niet ernstig wordt benadeeld.
Voor leerlingen die vallen onder de toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2003
betreffende de integratie van leerlingen met een matige of ernstige verstandelijke handicap in het gewoon
lager onderwijs kan de afwezigheid maximaal 250 minuten per week bedragen, verplaatsing inbegrepen.
3. De afwezigheid in het buitengewoon onderwijs
Deze afwezigheid kan gedurende maximaal 250 minuten per week, verplaatsing inbegrepen.
Om een beslissing te kunnen nemen, moet de school beschikken over een dossier dat ten minste de volgende
elementen bevat:
a. Een verklaring van de ouders
b. Een inschrijvingsverslag voor het buitengewoon onderwijs
c. Een advies geformuleerd door het centrum voor leerlingenbegeleiding
d. Een samenwerkingsovereenkomst tussen de school en de revalidatieverstrekker
e. Een toestemming van de directeur
Meer info op http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=13281

