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                  Inschrijven en aanmelden 
 

Heb ik het recht om me in te schrijven in de school die ik het liefst wil? 

De vrije schoolkeuze is een heel belangrijk recht. Iedereen mag zich inschrijven in een school of 
vestigingsplaats naar keuze. Als je jonger bent dan 12 jaar bepalen je ouders of voogd naar welke 
school je gaat. Vanaf 12 jaar mag je dat samen met je ouders bepalen.  

Als je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden en als je ouders of voogd het pedagogisch project en 
school- of centrumreglement voor akkoord ondertekenen, word je ingeschreven. De school schrijft 
leerlingen chronologisch in. Dit betekent dat wie zich eerst komt aandienen voor een inschrijving 
in een school ook eerst wordt ingeschreven.  Maar vergeet niet dat sommige leerlingen voorrang 
hebben(zie verder). 

Verlopen de inschrijvingen in alle scholen op dezelfde manier? 

 Alle scholen moeten regels volgen om ervoor te zorgen dat de inschrijvingen correct gebeuren.  
Toch zijn er verschillen tussen scholen. Scholen mogen namelijk heel wat zelf beslissen. Ze zijn 
wel verplicht om hun werkwijze bekend te maken. 

 Daarnaast maakte de overheid van een aantal gemeenten en steden “LOP-regio’s”.  Scholen 
binnen zo’n regio moeten meer regels volgen dan andere scholen. 

Het is dus erg belangrijk om goed op voorhand informatie te verzamelen over je mogelijke 
keuzescholen. 

Wanneer kan ik me inschrijven? 

Algemene regel : 

 In het gewoon of buitengewoon basisonderwijs: ten vroegste op  de 1ste  schooldag van maart 

van het voorafgaande schooljaar.  
Voorbeeld: voor het schooljaar 2013-2014 schrijf je in vanaf 1 maart 2013 (uitzonderingen worden verder 

uitgelegd) 

 In het 1ste jaar van de 1ste   graad gewoon secundair onderwijs en in het buitengewoon secundair 

onderwijs ten vroegste op  de 1ste  schooldag van maart van het voorafgaande schooljaar.  
Voorbeeld: voor het schooljaar 2013-2014 schrijf je in vanaf 1 maart 2013 (uitzonderingen worden verder 

uitgelegd) 

 In het 2de jaar van de 1ste graad, in de 2de en 3de graad van het voltijds gewoon secundair 

onderwijs, DBSO en in de leertijd ten vroegste op de 1ste    schooldag na de paasvakantie van 

het voorafgaande schooljaar 
Voorbeeld: voor het schooljaar 2013-2014 schrijf je in vanaf 15 april 2013 (uitzonderingen worden verder 

uitgelegd) 

Let op! Een school kan er ook voor kiezen om de inschrijvingen later te laten starten. 
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Uitzonderingen : 
 

 Als je school in een LOP-gebied ligt … 
 

 En je behoort tot een voorrangsgroep in het basisonderwijs of het buitengewoon 

basisonderwijs, dan kan een school beslissen om jou in te schrijven vanaf de 1ste  

schooldag van september van het voorafgaande schooljaar. Als de school jou zo 

inschrijft, moet ze elke leerling uit die voorrangsgroep inschrijven. 

 En je behoort tot een voorrangsgroep in het 1ste jaar van de 1ste graad van het secundair 

onderwijs of in het buitengewoon secundair onderwijs, dan kan een school beslissen om 

jou in te schrijven vanaf de 1ste  schooldag na de kerstvakantie van het voorafgaande 

schooljaar. Als de school jou zo inschrijft, moet ze elke leerling uit die voorrangsgroep 

inschrijven. 

 En je behoort tot de voorrangsgroep “indicator- en niet-indicatorleerling” kan je niet 

vroeger inschrijven. Welke leerlingen tot deze groep behoren, leggen we in het volgende 

onderdeeltje uit.  

 

 Als je school buiten een LOP-gebied ligt … 
 

 En je wil inschrijven in het basisonderwijs of het buitengewoon basisonderwijs, dan kan 

die school je inschrijven vanaf de 1ste  schooldag van september van het voorafgaande 

schooljaar. Als de school jou zo inschrijft, moet ze elke leerling uit die voorrangsgroep 

inschrijven. 

 En je wil inschrijven in het 1ste jaar van de 1ste graad van het secundair onderwijs of in het 

buitengewoon secundair onderwijs, dan kan die school je inschrijven vanaf de 1ste  

schooldag na de kerstvakantie van het voorafgaande schooljaar. Als de school jou zo 

inschrijft, moet ze elke leerling uit die voorrangsgroep inschrijven. 

Omdat scholen soms een jaar op voorhand beginnen met inschrijvingen, kan je best ook een jaar op 

voorhand informatie verzamelen of contact opnemen met de school waar je wil naartoe gaan. 

Wie krijgt voorrang bij het inschrijven? 
 

In het basisonderwijs, het buitengewoon basisonderwijs, in het 1ste jaar van de 1ste graad secundair 

onderwijs en in het buitengewoon secundair onderwijs hebben sommige leerlingen voorrang bij het 

inschrijven. Men spreekt dan van voorrangsgroepen.  In de ziekenhuisscholen (scholen type 5) zijn er 

geen voorrangsgroepen. 

Jouw kind behoort tot een voorrangsgroep, wanneer minstens één van de volgende beschrijvingen van 

toepassing is: 

 Kinderen van dezelfde leefeenheid van leerlingen die al ingeschreven zijn. Dit zijn broers en 
zussen, halfbroers, halfzussen en ook kinderen die niet dezelfde ouders hebben, maar wel onder 
hetzelfde dak wonen. 

 Kinderen van personeelsleden van de school. 
 Nederlandstaligen in Brussel. Zij hebben ook voorrang voor het 2de jaar van de 1ste graad, de 2de 

en de 3de graad secundair onderwijs, DBSO en de leertijd. 
 Leerlingen van de ‘campusschool’ bij overgang van het basisonderwijs naar het 1e  jaar van de 

1ste graad SO (mits voldaan aan de voorwaarden en enkel in LOP-gebied). De school zelf en het 
CLB kunnen je zeggen of de school een campusschool is. 

 Voorrangsgroep “Indicatorleerling en niet-indicatorleerling”. Als je minstens aan één van 
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de volgende indicatoren voldoet, ben je een indicatorleerling: 
 O Je gezin ontving een schooltoelage 
 O Je verblijft niet in je gezin 
 O Je ouders behoren tot de trekkende bevolking 

O Je moeder heeft geen diploma secundair onderwijs of geen studiegetuigschrift 
2de leerjaar 3de graad SO 

Scholen voor buitengewoon onderwijs en scholen buiten een LOP-gebied zijn niet verplicht 
voorrang te geven aan indicator- en niet-indicatorleerlingen. 

De periode waarin je je voorrang kan gebruiken om in te schrijven  in een school bepaalt de school 
vooraf en duurt ten minste 2 weken (voor kinderen  van personeelsleden is de voorrangsperiode 
korter). Binnen elke periode gebeuren de inschrijvingen chronologisch. 

Als je je niet hebt ingeschreven in de periode die op jou van toepassing is, dan ben je je voorrang 
kwijt. Je kan je dan nog wel inschrijven gedurende de vrije inschrijvingsperiode en zolang er nog 
plaats is. 
De vrije inschrijvingsperiode start nadat alle voorrangsperiodes zijn afgesloten. 

Kan een school mijn inschrijving weigeren? 

Iedereen heeft recht op inschrijving in een school naar keuze. Maar aan dit recht zijn enkele grenzen 
gesteld. Het kan zijn dat een school je inschrijving weigert. 

Een school MOET je weigeren: 

 als er geen plaats meer is op voorwaarde dat het maximum aantal leerlingen door de 
school is vastgelegd vóór de start van de inschrijvingsperiode. 

 als je bij de instap niet voldoet aan de toelatings-, overgangs- of instapvoorwaarden. In het 
secundair onderwijs kan de school je nog wel inschrijven als vrije leerling. Dit geeft echter 
geen recht op een studiebekrachtiging (= attest of diploma). 

 als je in eenzelfde schooljaar afwisselend in- en uitgeschreven wordt in verschillende 
scholen 

Een school KAN je weigeren: 

 als je omwille van tucht definitief bent uitgesloten in die school (in het lopende, het vorige of het 
daaraan voorafgaande schooljaar). 
 als je in een andere school definitief werd uitgesloten  (enkel in het secundair onderwijs in LOP-
gebied én mits afspraken binnen het LOP). 
 
  als je een inschrijvingsverslag voor het buitengewoon onderwijs hebt.  De school voor gewoon 
onderwijs schrijft je dan in. Als de school aantoont dat zij onvoldoende draagkracht heeft om 
tegemoet te komen aan jouw noden, kan ze je toch nog weigeren. Deze regel geldt niet voor alle 
leerlingen met een inschrijvingsverslag voor het buitengewoon onderwijs. Kinderen met een 
inschrijvingsverslag voor het buitengewoon onderwijs van het type 8 kunnen niet geweigerd worden. 
  als je een anderstalige nieuwkomer bent in het basisonderwijs én als de capaciteit bereikt 
is én als er afspraken zijn over opvang in een school in de omgeving. 

Als de school jouw inschrijving weigert,  zal de school je ouders onmiddellijk of binnen een 
termijn van 4 kalenderdagen schriftelijk laten weten waarom je werd geweigerd = attest van 
niet-gerealiseerde inschrijving of weigering. 
Als de school volzet was en er komt opnieuw een plaats vrij, dan moet de school je 
contacteren tot de 5de schooldag van oktober. Dit gebeurt in volgorde van inschrijving (en 
weigering). 
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Kan de school me inschrijven ook als er geen plaats meer is? 

 
De school KAN je toch nog inschrijven, ook als het maximum aantal leerlingen bereikt is  en er voordien 
leerlingen geweigerd werden omwille van een gebrek aan plaats. Wanneer kan een school dit doen? 

Gewoon en buitengewoon basisonderwijs 

 Je bent een anderstalige nieuwkomers in het gewoon basisonderwijs. 

 Je bent geplaatst door de jeugdrechter of door een comité voor bijzondere jeugdzorg. 

 Je verblijft als (semi-) intern in een (semi-) internaat verbonden aan de school. 

 Je bent opgenomen in een voorziening van residentiële opvang. 

 Je was ingeschreven in een school voor gewoon basisonderwijs in het kader van het 
geïntegreerd onderwijs (GON). Je keert nu terug naar een school voor buitengewoon onderwijs 
waar je het lopende of het voorafgaande schooljaar ingeschreven was.  

 Je was ingeschreven in een school voor buitengewoon onderwijs. Je keert nu terug naar je 
school voor gewoon onderwijs waar je in het lopende of voorafgaande schooljaar ingeschreven 
was. 

 Je verblijft in een centrum voor kinderzorg en gezinsondersteuning. 

 Als ouders kinderen van dezelfde leefeenheid wensen in te schrijven in hetzelfde 
capaciteitsniveau en slechts één van hen heeft plaats. 

 
Gewoon- en buitengewoon secundair onderwijs 

 Je bent geplaatst door de jeugdrechter of door een comité voor bijzondere jeugdzorg. 

 Je verblijft als (semi-) intern in een (semi-) internaat verbonden aan de school. 

 Je bent opgenomen in een voorziening van residentiële opvang. 

 Je was ingeschreven in een school voor gewoon secundair onderwijs in het kader van het 
geïntegreerd onderwijs (GON). Je keert terug naar de school voor buitengewoon onderwijs waar 
je in het lopende of het voorafgaande schooljaar ingeschreven was.  

 Als ouders kinderen van dezelfde leefeenheid wensen in te schrijven in hetzelfde 
capaciteitsniveau in de eerste graad van het gewoon secundair onderwijs en in het 
buitengewoon secundair onderwijs en slechts één van hen heeft plaats. 

 

De school weigert en ik ben niet akkoord. Wat moet ik doen? 

Wanneer je ouders of andere belanghebbenden (CLB, andere scholen, intermediairs …) niet akkoord 
gaan met de weigering van je inschrijving, dan kunnen zij: 

 Beroep doen op  bemiddeling.  
In een LOP-regio bemiddelt het LOP (Lokaal Overlegplatform). In een niet-LOP-regio bemiddelt de 
provinciale bemiddelingscel. Zij bemiddelen binnen een termijn van 10 kalenderdagen tussen de 
leerling/zijn ouders en de scholen met het oog op de inschrijving van de leerling in een school. 

en/of 

 Een klacht indienen bij de Commissie Leerlingenrechten (CLR). 
De klacht moet schriftelijk worden ingediend binnen de 30 kalenderdagen na de vaststelling van de 
betwiste feiten. De contactgegevens van de CLR vind je  hier 

Als de school jou weigert op basis van onvoldoende draagkracht voor jouw specifieke 
onderwijsbehoeften (= jij hebt een inschrijvingsverslag voor het buitengewoon onderwijs) of op basis 
van een definitieve uitsluiting in een andere school, dan start automatisch een bemiddeling. Indien de 
bemiddeling niet leidt tot een definitieve inschrijving in een school, gaat het dossier automatisch door 
naar de CLR. 

De CLR gaat na of de weigering terecht of niet terecht is. Wanneer de weigering niet terecht blijkt, moet 

http://www.ond.vlaanderen.be/leerlingenrechtencommissie/contact.htm
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de betrokken school jou inschrijven. 

Hoe moet ik me aanmelden in een school? 

In sommige scholen kan je je niet onmiddellijk inschrijven, maar moet je je eerst aanmelden. 
Aanmelden betekent dat je bijvoorbeeld via PC of via telefoon aangeeft in welke school of scholen je 
je wenst in te schrijven. Als je verschillende voorkeurscholen hebt, moet je een volgorde in je keuze 
aangeven. 

Aanmelden kan voor het gewoon en buitengewoon basisonderwijs. In het secundair onderwijs kan 
aanmelden enkel voor het 1ste jaar van de 1ste graad van het gewoon secundair onderwijs en voor het 
buitengewoon secundair onderwijs. 

Momenteel is enkel in het gewoon basisonderwijs van Antwerpen, Brussel en Gent, aanmelden 

verplicht. Op enkele andere plaatsen is  ook gekozen voor een aanmeldingsprocedure. Als een school 

met zo’n procedure werkt, moet ze dit vooraf bekend maken. 

Wanneer kan ik me aanmelden in een school? 

Algemene regel: 

De aanmeldingsperiode kan ten vroegste starten op de 1ste  schooldag na de kerstvakantie van het 
voorafgaande schooljaar. 

Uitzonderingen :  

 In het basisonderwijs en het buitengewoon onderwijs kan de school, voorafgaand aan een 

aanmeldingsperiode, kinderen uit dezelfde leefeenheid en kinderen van personeelsleden  

inschrijven vanaf de 1ste schooldag van september van het voorafgaande schooljaar  

 op voorwaarde dat de school geen enkele leerling uit die voorrangsgroepen weigert omwille 

van plaatsgebrek.  

 In het basisonderwijs en het buitengewoon onderwijs kan de school, voorafgaand aan een 

aanmeldingsperiode,  kinderen van eenzelfde leefeenheid en kinderen van personeelsleden  

aanmelden  vanaf de 1ste  schooldag van september van het voorafgaande schooljaar. 

 In het 1ste jaar van de 1ste graad van het secundair onderwijs en in het buitengewoon 

secundair onderwijs, kan de school, voorafgaand aan een aanmeldingsprocedure, bepaalde 

voorrangsgroepen inschrijven vanaf de 1ste  schooldag na de kerstvakantie van het 

voorafgaande schooljaar.  De school maakt dit bekend voor de start van de inschrijvingen en 

weigert geen enkele leerling uit de voorrangsgroepen omwille van plaatsgebrek. 

In welke school word ik ingeschreven? 

De school of het LOP ordenen eerst de voorrangsgroepen. Aansluitend volgt de ordening van de 
overige aangemelde leerlingen. Bij de ordening hanteert men volgende criteria: 

 Voor het gewoon en buitengewoon basisonderwijs: 

 afstand van het domicilieadres van de leerling tot de school 

 afstand van het werk van één van beide ouders tot de school 

 toeval (enkel in combinatie met één of meerdere van de andere criteria) 

 plaats van de school in keuze gemaakt door de ouders of de leerling (enkel in combinatie 
met één of meerdere van de andere criteria) 
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 Voor het 1ste leerjaar van de 1ste graad van het gewoon secundair onderwijs en 
buitengewoon secundair onderwijs: 

 de chronologie van aanmelding (geen  fysieke aanmelding) 
 toeval (enkel  in combinatie met één of beide andere criteria) 
 de plaats van de school in keuze gemaakt door de ouders of de leerling (enkel in 

combinatie met één of beide andere criteria) 

Als je na het ordenen gunstig gerangschikt wordt, krijgen je ouders een bericht in welke school ze je 
mogen inschrijven. Hierin staat binnen welke periode ze je moeten inschrijven. 

Als je niet gunstig gerangschikt wordt, dan word je niet aan een school toegewezen en ontvangen je 
ouders een bericht met daarin de plaats die je inneemt in het inschrijvingsregister. Zodra er een 
plaats vrijkomt, in volgorde van aanmelding, krijgen je ouders opnieuw bericht om je toch in te 
schrijven. 
 


