
 

Bijlage 2:  Verantwoorde afwezigheid 

Ligo Basiseducatie Kempen  Bijlage 2 

 
Te lezen bij het Reglement van orde en tucht. 
 

Soms kan een cursist echt niet naar de les komen, om een reden die te maken heeft met hemzelf, 

met zijn familie of met zijn werk. Als de cursist dat aan de lesgever of aan het secretariaat laat weten, 

en vertelt waarom hij niet komt, noteert het centrum dat de cursist "verantwoord afwezig" is.  

De cursist kan op verschillende manieren laten weten waarom hij niet naar de les komt: hij kan het 

bijvoorbeeld op voorhand zeggen tegen zijn lesgever, een briefje meebrengen van de dokter of van 

het OCMW, zijn werk kan bellen als hij moet overwerken, enzovoort.   

In de volgende gevallen zal het centrum zeker noteren dat de cursist "verantwoord afwezig" is: 

 De cursist is ziek of ligt in het ziekenhuis  

 Een familielid van de cursist is ziek of ligt in het ziekenhuis, en de cursist moet bij dat 

familielid blijven om ervoor te zorgen  

 De cursist moet op een afspraak bij een overheid (bijvoorbeeld de gemeente of het OCMW), 

bij een rechtbank of bij een andere officiële dienst (bijvoorbeeld de VDAB), en die afspraak 

kan niet op een ander moment  

 De cursist moet uitzonderlijk eens op een ander moment werken, of hij moet een keer 

overwerken  

 De cursist gaat solliciteren voor een job  

 Er is een belangrijke feestdag in de godsdienst van de cursist  

 Er gebeurt iets waaraan de cursist zelf niets kan doen, waardoor hij niet op de lesplaats kan 

raken (bijvoorbeeld: de bussen en de trams staken, of er ligt zoveel sneeuw dat het niet 

mogelijk is om naar de les te komen)  

 

De situaties hierboven zijn voorbeelden. Ook in andere situaties is het mogelijk dat het centrum de 

cursist als "verantwoord afwezig" noteert.  

Het is de directeur van het centrum die daarover beslist. Die beslissing van de directeur is de 

eindbeslissing: de cursist kan daar niet tegen in beroep gaan. 

 


