
AANWEZIGHEDEN
Het deeltijds kunstonderwijs is onderwijs in de vrije tijd en valt niet onder de leerplichtwet. Toch zijn er ook 
aanwezigheidsverplichtingen verbonden aan inschrijvingen in het DKO.

Aan- en afwezigheden van leerlingen worden digitaal geregistreerd. Dat wil zeggen dat wanneer een leerkracht 
de les begint, hij de aan- of afwezigheid in de leerlingensoftware noteert en dat deze registratie ook onmiddellijk 
wordt ingestuurd naar het ministerie van onderwijs. 
Om gewettigd afwezig te kunnen zijn, moeten verantwoordingsstukken worden voorgelegd. Een gewettigde 
afwezigheid wordt beschouwd als een aanwezigheid. 
Heb je geen verantwoordingsstuk, dan is jouw afwezigheid ongewettigd. Een leerling die drie opeenvolgende 
lessen ongewettigd afwezig is of meer dan 1/3 van de lessen onwettig heeft gemist op 1 februari 2023, wordt 
automatisch uitgeschreven en kan geen les meer volgen. 

Dit zijn de redenen voor een gewettigde afwezigheid met de bijhorende  verantwoordingsstukken:

Afwezigheid door ziekte

Afwezigheid om een begrafenis- of huwelijksplechtigheid bij te wonen 
van een bloed- of aanverwant of persoon die onder hetzelfde dak woont

Afwezigheid om een religieuze feestdag te vieren van een door de 
Belgische Grondwet erkende levensbeschouwelijke overtuiging

Afwezigheid omdat de vestigingsplaats van de academie onbereikbaar 
of ontoegankelijk is

Afwezigheid wegens oproeping of dagvaarding voor een rechtbank

Afwezigheid wegens maatregelen in de bijzondere jeugdzorg

Afwezigheid om een familieraad bij te wonen

Afwezigheid om actief deel te nemen aan een sportmanifestatie, stage, 
toernooi of wedstijd als topsportbelofte voor een individuele selectie of 
als topsporter met een A- of B-statuut

Afwezigheid om actief deel te nemen aan een culturele manifestatie 
als de leerling een topkunstenstatuut A of B heeft voor het betrokken 
schooljaar

Afwezigheid wegens deelname aan een examen voor de 
Examencommissie secundair onderwijs

Afwezigheid door zwangerschap (min. 1 week voor de vermoedelijke 
bevallingsdatum, tot maximum 14 weken na de bevalling, met een 
maximum van 15 weken)

Afwezigheid door de uitvoering van een orde- of tuchtmaatregel

Afwezigheid wegens school- of beroepsverplichtingen

Afwezigheid wegens bepalingen in de verblijfsregeling van kinderen 
van gescheiden ouders

Afwezigheid om als lid van een amateurkunstenorganisatie actief deel te 
nemen aan een culturele manifestatie

Afwezigheid omwille van deelname aan een oudercontact of een 
participatieorgaan van een onderwijsinstelling

• Afwezigheid omwille van een communie of lentefeest
• Afwezigheid omwille van de herstelling van een instrument
• Afwezigheid omwille van schoolvakantie in Nederland
• Afwezigheid omwille van examen in het dagonderwijs

• 4x per schooljaar kan een eendagsziekte gewettigd worden met een 
schriftelijke verklaring van een ouder of een meerderjarige leerling
• geldig medisch attest van een (tand)arts, psychiater of ziekenhuis

• bij een begrafenisplechtigheid: overlijdensbrief – enkel geldig op de 
dag van de uitvaart zelf
• bij een huwelijksplechtigheid: attest van de gemeente – enkel geldig 
op de dag van het huwelijk zelf

• verklaring (van de ouders) – dit geldt niet voor communiefeesten of 
lentefeesten.

• verklaring van de directeur

• dagvaarding of proces-verbaal van de oproeping

• officieel document van de bevoegde instantie

• attest van het vredegerecht

• attest topsportstatuut A of B of attest van de betrokken sportvereniging

• attest topkunstenstatuut A of B

• attest van de Examencommissie

• medisch attest van de arts met de vermoedelijke bevallingsdatum

• mededeling, beslissing of attest van de onderwijsinstelling

• mededeling (brief/e-mail) of attest van de school of werkgever; 
werkrooster van het personeelslid; uitnodiging voor deelname aan de 
school- of academieraad; verklaring van de ouders of leerling

• officieel document; ondertekende verklaring van één van de ouders

• verklaring van de organisatie; uitnodiging/flyer van de culturele 
manifestatie – dit geldt niet voor repetities, enkel voor de voorstelling/
uitvoering zelf

• uitnodiging oudercontact; uitnodiging ouderraad; …

Als academie kunnen wij ook inspelen op specifieke situaties waarbij wij maximaal 3x per schooljaar een 
afwezigheid mogen aanvaarden die eveneens valt onder de gewettigde afwezigheden. Dit kan zijn:

De directeur beslist of de afwezigheid als gewettigd kan beschouwd worden. 

Let wel: voor al deze verantwoordingsstukken geldt dat het telkens over de leerling zelf moet gaan. 


