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Thuishouden van kinderen in coronatijd  -  Gevolgen voor schooltoeslag

Om recht te hebben op de schooltoeslag, mogen leerlingen in het lager onderwijs 
maximaal 29 halve dagen ongewettigd afwezig zijn, leerlingen in het secundair 30 halve 
dagen. Een leerling is ongewettigd afwezig als hij zonder geldig bewijs niet op school 
aanwezig is. Met een geldig ziektebriefje is de leerling wettig afwezig. De dagen waarop 
het kind afwezig was op school door de algemene COVID-19-maatregelen tellen mee als 
aanwezig. 

In het kader van de coronacrisis hebben vele gezinnen beslist de kinderen thuis te 
houden omdat vader of moeder risicopatiënt is en een sterk verhoogde kans heeft om bij 
besmetting op de intensieve zorg te belanden. Op de website van Onderwijs Vlaanderen 
staat het volgende: “Nee, je mag je kind niet thuishouden, tenzij je een gegronde reden 
hebt. Bijvoorbeeld: je kind moet in quarantaine, je kind is langdurig ziek, het behoort tot 
de risicogroep. Of de arts vindt dat je kind de lessen beter thuis volgt.”

1. Als één of beide ouders van het kind risicopatiënt is, is dat dan een geldige reden om 
het kind thuis te houden? Zo niet, waarom niet?

2. Als de arts aangeeft dat het raadzaam is om het kind thuis te houden aangezien de 
ouder risicopatiënt is, en dat zo wordt gemeld aan de school, geldt dat dan als wettig 
afwezig? Zo niet, waarom niet?

3. Als de school van het kind zelf aangeeft dat het geen probleem is om het kind thuis 
te houden, geldt dat dan als wettige afwezigheid? Zo niet, waarom niet?

4. Wat moet een risicopatiënt die de schooltoeslag voor zijn kind verliest wegens het 
thuishouden van het kind tijdens de coronacrisis, doen om die schooltoeslag alsnog 
te behouden?

5. Wat zal de minister doen om risicopatiënten die hun schooltoeslag om 
bovenvermelde reden verloren, te compenseren? 
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1-3.Het bepalen welke de geldige redenen zijn voor een gewettigde afwezigheid op school, 
is een bevoegdheid van onderwijs.

4. Het Groeipakket baseert zich op de gegevens die de authentieke bron – in dit geval 
onderwijs – aanlevert. Als Onderwijs bepaalt dat een afwezigheid gewettigd is, dan zal 
de schooltoeslag niet teruggevorderd worden.

5. Het correct invullen en doorgeven van de afwezigheden waarop we ons voor het 
Groeipakket baseren, is een verantwoordelijkheid van onderwijs. Afhankelijk van de 
gegevens die men ons in dit verband aanlevert, zal er vanuit het Groeipakket actie 
ondernomen worden.


