
Een attest kan rechtsgeldig ingediend worden door 
de volgende personen of instanties: 

Een geneesheer, een geneesheer-specialist, een psychi-
ater, een orthodontist, een tandarts (in uitzonderlijke 
omstandigheden), de administratieve diensten van een 
ziekenhuis of van een erkend labo (in uitzonderlijke 
omstandigheden). Het attest moet duidelijk inge-
vuld, ondertekend en gedateerd worden met de 
relevante identificatiegegevens. 

Er wordt door de administratie secundair onderwijs 
op aangedrongen dat consultaties zouden plaatsvin-
den buiten de lesuren. 

Wat met het attest voor de lessen lichame-
lijke opvoeding? 

Op initiatief van de Vlaamse Wetenschappelijke 
Vereniging voor Jeugdgezondheidszorg vzw en 
de Wetenschappelijke Vereniging van Vlaamse 
Huisartsen vzw, werd een uniform medisch attest 
(‘medisch attest voor de lessen lichamelijke op-
voeding en sportactiviteiten op school’) ontwor-
pen voor niet-deelname aan de lessen lichame-
lijke opvoeding.  
Alle Vlaamse huisartsen beschikken sedert sep-
tember 1998 over deze attesten. Als een leer-
ling niet kan deelnemen aan deze lessen, kan 
dit attest, dat de schoolarts of collega-huisarts 
ter beschikking heeft, ingevuld meegegeven 
worden aan de leerling zodat op basis van 
dit attest de school kan uitmaken wat wel en 
wat niet kan in deze lessen.  
Bij langdurige afwezigheid in deze lessen 
bestaat een specifiek formulier dat inhoudt 
dat de schoolarts een herevaluatie vraagt 
aan de behandelende geneesheer. 
Indien om medische redenen bepaalde oe-
feningen of het geheel van het vak lichame-
lijke opvoeding, dat tenslotte tot de basis-
vorming behoort, niet kan worden gevolgd, 
dan blijft de verplichting dat de betrokken 
leerling op zijn minst de cursus theoretisch 
benadert op de wijze waartoe de vakle-
raar beslist. 

Wat is een rechtsgeldig medisch attest?  
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Een overzicht 

Twijfel bij juistheid van een attest? 
 
In een aantal gevallen kan de school het sterke vermoeden hebben 
dat het medisch attest een onderliggende niet-medische reden ver-
bergt, bijvoorbeeld :  
 
* de attesten geven zelf de twijfel van de geneesheer aan, wanneer 
deze schrijft ‘dixit de patiënt’ 
 
* de attesten zijn geantidateerd of begin- en einddatum werden ogen-
schijnlijk vervalst 
 
* de attesten vermelden een reden die niets met een medische oor-
sprong te maken heeft zoals de ziekte van één van de ouders,hulp in 
het huishouden, … 
 
Een aantal aanwijzingen zijn minder expliciet doch kunnen 
wijzen op een niet-medische reden :  
 
* de ziekteperiode valt vlak vóór of na een vakantieperiode  
 
* er is zonder aanwijsbare reden een andere geneesheer die de 
leerling plots gaat behandelen bij korte afwezigheidsperiodes of 
alle attesten van een leerling zijn één voor één afkomstig van een 
andere geneesheer 
 
* de leerling woont helemaal niet in de buurt van de geneesheer 
of er is een geneesheer die veel afwezige leerlingen binnen een-
zelfde klas of groep van leerlingen behandelt,… 
 
Raadgevingen en vragen vanuit de scholen aan de artsen 
 
Het heeft geen zin medische attesten met terugwerkende 
kracht te schrijven, zonder de leerling gezien te hebben tij-
dens de periode dat de leerling ziek was, of schrijf dan ge-
woon ‘dixit de patiënt’ 
 
Verlengen van schoolvakanties kan niet worden gewettigd 
door een medisch attest. De vakantieperiodes liggen immers 
jaren op voorhand vast! 
 
Maak gebruik van het ‘medisch attest voor de lessen licha-
melijke opvoeding en sportactiviteiten op school’ 
 
Het aanbrengen van correcties op attesten zorgt voor twij-
fel (zeker wanneer het om data gaat). 
 
Vermijd het schrijven van langere periodes van afwezig-
heid. De combinatie hiervan met “mag de woonst  verla-
ten” heeft soms nare gevolgen. Het schrijven van attesten 
voor  langere periode gebeurt in overleg met een genees-
heer-specialist. 



Werkgroep spijbelen: ontstaan en activiteiten S O 6 5 , S O 6 7  q u i d ?  
De regelgeving (SO 65 voor het voltijds onderwijs, SO67 
in het deeltijds beroepsonderwijs) die in werking trad voor 
alle Vlaamse scholen vanaf  1 september 1999, heeft 
betrekking op de afwezigheden en op de in– en uitschrij-
vingen van de leerlingen. Deze belangrijke wijziging van 
de visie op de afwezigheden, is gebaseerd op de conclu-
sies van het driejarig “experiment leerplichtcontrole” of 
het spijbelexperiment. 

De concrete zorg voor de problematische leerling(e) is in 
eerste instantie de essentiële verantwoordelijkheid van 
de school. Maar om een open communicatie met de 
leerling(e) mogelijk te maken, ontwierp het departe-
ment onderwijs een regeling die het statuut van regel-
matige leerling(e) en de financieringssubsidiëring prin-
cipieel niet in het gedrang brengt.  

Op deze wijze zal de school in staat zijn om te wer-
ken aan de achterliggende redenen van de afwezig-
heid en een intensieve leerlingenbegeleiding kunnen 
opzetten. Zo moet de school de 30 halve dagen (20 
in deeltijds onderwijs) melden voor alle leerlingen 
die om een ongegronde reden niet aanwezig zijn.  

S p i j b e l e n  m a g  n i e t ! ! ! !  

In de pers werd verkeerdelijk gewag gemaakt van 
het feit dat er 30 halve dagen ongestoord mag 
gespijbeld worden. Niets is minder waar ui-
teraard. De verantwoordelijkheid van de school 
en het betrokken Centrum voor Leerlingenbegelei-
ding (nu CLB, vroeger PMS) wordt aangescherpt. 
Er wordt concreter gewerkt. 

 

Vorig jaar vond op vraag van de welzijnswereld en 
de scholen een studiedag plaats in het licht van de 
nieuwe regelgeving. Hieruit werd besloten dat een 
permanente werking omtrent spijbelen zich op-
drong. Een werkgroep rond spijbelen ontstond. Na 
een vormingsavond met de huisartsen kwamen 
enkele vragen vanuit de kring huisartsen aan het 
licht. Met deze folder willen wij een antwoord 
geven op prangende vragen waarvoor de oplos-
sing een duidelijker beeld kan geven omtrent de 
problematiek. 

Nood aan samenwerking en informatie? 

Vanuit de werkgroep is er nood aan een over-
eenkomst met de huisartsen om attesten te her-
kennen waarbij  de leerling poogt om afwezig-
heden toe te dekken. Er ontstaan ook maar al 
te dikwijls misverstanden betreffende de toe-
passing van de regelgeving, de zogenaamde 
SO 65 (SO 67), meer bepaald de B-code. 

Een adequate aanpak van de problematiek 
vergt ook een wijziging in het voorschrijfge-
drag van bepaalde artsen. Medische attes-
ten waarrond twijfel bestaat of die onaan-
vaardbaar zijn, zullen door de betrokken 
scholen worden gesignaleerd aan de school-
arts, die het best geplaatst is om rekening 
houdend met de deontologische artsencode 
dit gegeven verder op te volgen. 

C o n c r e e t ?  
 
A f w e z i g h e i d  o m  m e d i s c h e  r e d e n .  
Een verklaring ondertekend en gedateerd door de 
ouders of door de meerderjarige leerling(e) zelf 
volstaat, wanneer de ziekte een periode van drie 
opeenvolgende kalenderdagen niet overschrijdt en 
voor zover hoogstens viermaal per schooljaar een 
verklaring wordt ingediend die een ziekteperiode 
van drie of minder kalenderdagen omvat. 

M e d i s c h  a t t e s t  v e r e i s t ? .  

Een medisch attest is vereist wanneer de ziekte 
een periode van drie opeenvolgende kalender-
dagen overschrijdt of wanneer de ouders of de 
meerderjarige leerling(e) zelf reeds voordien 
viermaal in hetzelfde schooljaar een verklaring 
hebben ingediend die een ziekteperiode van 
drie of minder kalenderdagen omvat. Ook is 
een medisch attest vereist voor alle afwezighe-
den wegens ziekte in examenperiodes. 
Alle afwezigheden om medische redenen wor-
den gewettigd, wanneer de leerling(e) terug 
op school komt. Indien het echter gaat om een 
periode van meer dan 10 opeenvolgende 
lesdagen, moet het attest onmiddellijk aan de 
school bezorgd worden. 
 
En hoe zit het met herhaalde afwezigheden 
met eenzelfde medische reden? 
 
Wanneer eenzelfde behandeling verschillen-
de afwezigheden tot gevolg heeft, volstaat 
één attest waarop de verschillende afwe-
zigheden zo gedetailleerd mogelijk worden 
vermeld. Wanneer een bepaald chronisch 
ziektebeeld leidt tot verschillende afwezig-
heden (vb. astma, migraine,…), kunnen 
deze periodes met één medisch attest ge-
wettigd worden in samenspraak met de 
schoolarts. 
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