Procedure moederschapsrust + Tijdelijk Onderwijs Aan
Huis
Moederschapsrust
Een tienermoeder heeft recht op 10 weken moederschapsrust. Dit begint te tellen vanaf 1
week voor de vermoedelijke bevallingsdatum (dus niet de datum waarop je bevallen bent). Je
hebt dus verlof vanaf 1 week voor tot 9 weken na de vermoedelijke bevallingsdatum. Dit moet
je aantonen met een bewijs van de gynaecoloog of geneesheer.
VOORBEELD
Tanja (15) is uitgerekend op 20 maart. Vanaf 13 maart starten haar 10 weken
moederschapsrust. Deze duurt tot 14 mei.

Indien je vroeger bevalt dat de vermoedelijke bevallingsdatum, vervalt de week voor de
bevallingsdatum en heb je nog recht op max. 9 weken verlof.

VOORBEELD
Wendy (17) is uitgerekend op 15 oktober. Ze bevalt echter al op 1 oktober. Ze heeft vanaf 1
oktober recht op max. 9 weken moederschapsrust, dit duurt tot 3 december.

Indien je later bevalt dan je vermoedelijke bevallingsdatum ben je de weken
moederschapsrust voor de uitgerekende bevallingsdatum + het aantal dagen dat je over tijd
gegaan bent kwijt.

VOORBEELD
Ceca (16) is uitgerekend op 3 augustus, maar bevalt pas op 12 augustus.
Haar moederschapsverlof is wel ingegaan 1 week voor de vermoedelijke bevallingsdatum:
vanaf 29 juli start haar moederschapsverlof en dit telt vanaf dan 10 weken. Op 7 oktober (8.5
week na de bevalling) gaat ze dus terug naar school.

Deze 10 weken moederschapsrust lopen door tijdens de schoolvakantie, je hebt dus geen
recht op een extra week als de krokusvakantie in je moederschapsrust valt.

VOORBEELD
Hafida (14) is bevallen op 16 maart. Ze heeft nog 9 weken moederschapsrust. Tijdens de
paasvakantie telen de 9 weken gewon door. Ze heeft dus geen recht op 11 weken omdat er 2
weken paasvakantie binnen haar moederschapsrust vallen

Tijdelijk Onderwijs Aan Huis (TOAH)
Tijdelijk onderwijs aan huis voor jongeren die een relatief lange periode of herhaaldelijk
gedurende het schooljaar op school afwezig zijn wegens ziekte, ongeval, of
moederschapsverlof, wordt georganiseerd door de school waar de jongere als regelmatig
leerling is ingeschreven. Het mag niet worden verward met huisonderwijs, nl. onderwijs dat
ouders zelf, buiten schoolverband, organiseren en bekostigen om aan de leerplicht te voldoen.

Tijdelijk onderwijs kan aangevraagd worden wanneer de zwangere tiener of tienermama 21
opeenvolgende dagen ziek is. Indien de zwangere tiener reeds tijdens de zwangerschap
langdurig afwezig is omdat zij niet meer naar school kan gaan wegens complicaties, kan het
TOAH reeds opgestart worden.
Tijdens de TOAH-periode komt een leerkracht van de school, 1x per week 4 uur aan huis de
leerling bijwerken in de meest belangrijke vakken. De inhoud van TOAH mag de school, in
samenspraak met ouders en leerling, zelf bepalen.
Je wacht best niet tot op het moment dat je 21 opeenvolgende dagen afwezig bent geweest
om TOAH aan te vragen. Er zal immers wat tijd nodig zijn om dit allemaal te organiseren
(doorsturen naar ministerie, vakken kiezen, leerkracht vrijmaken in het uurrooster…).
Indien je een briefje krijgt van de gynaecoloog dat je vanaf een bepaalde datum bijvoorbeeld 3
maanden afwezig zal zijn, kan je het TOAH-formulier al laten invullen door je ouders en dokter
en indienen bij de directeur.

Het aanvraagformulier kan je downloaden op www.ond.vlaanderen.be/toah en wordt ingevuld
door de ouders en de geneesheer. Dit wordt doorgegeven aan de school, de directeur
verstuurt de aanvraag vervolgens door naar de verificateur.

VOORBEELDEN


Kimberley (15) is 6 maanden zwanger. Ze mag niet meer naar school omdat ze
zwangerschapsvergiftiging heeft. De gynaecoloog schrijft een briefje voor 5 maanden
voor. Vanaf dat Kimberley dit briefje heeft laat ze de school de procedure voor TOAH
in gang zetten. De school begint alles te organiseren zodat Kimberley thuis les kan
krijgen. Na 21 dagen afwezigheid kunnen de lessen bij Kimberley thuis van start gaan.



Febe (16) is bevallen op 1 februari, haar moederschapsrust is de week ervoor gestart.
Haar mama geeft het doktersbriefje van de gynaecoloog af en vraagt de school om de
TOAH-procedure te starten. Een maand later komt een leerkracht van de school bij
Febe aan huis om les te geven.



Mereïm (17) is 3 maand zwanger. Ze is de laatste 18 dagen heel erg ziek geweest en
bleef thuis. Ze wil TOAH aanvragen zodat ze thuis les kan krijgen. De 19de dag voelt ze
zich wat beter en gaat ze een dagje naar school, volgt de lessen en vraagt op het
secretariaat om TOAH te starten.
De school kan TOAH nog niet aanvragen omdat Mereïm nog geen 21 dagen ziek is
geweest, en geen briefje heeft van de dokter dat zegt dat ze de komende maanden
niet naar school kan gaan.

Meer informatie?
www.ond.vlaanderen.be/toah

