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Hoe zoek je een school in het basisonderwijs (BaO)?
Er zijn verschillende manieren:




Via de scholenzoeker op de startpagina van het basisonderwijs
Via de leerjaren van het basisonderwijs (en de Scholenzoeker)
Via de kaart van Vlaanderen/Brussel

1. De snelste manier gaat via de Scholenzoeker op de startpagina van het basisonderwijs
1.1 Je gaat direct naar het juiste niveau van onderwijs: het basisonderwijs.
Klik hiervoor op de startpagina van Onderwijskiezer op het onderdeel ‘basisonderwijs’.

1.2 Klik op de startpagina van het basisonderwijs op ‘Scholen BaO’!
Vervolgens krijg je de Scholenzoeker gepresenteerd.
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Pas de filters aan in functie van de school die je zoekt!
Je moet minstens 1 filter instellen.
Bv. Je zoekt basisschool De Kiekeboes in Zoersel.
Eenvoudigste manier wanneer je al beschikt over deze informatie:
Klik op ‘Filteren op gemeente’ en tik ‘Zoersel’ in.
Je kunt ook andere filters selecteren en gebruiken maar je kan ook ineens de gemeentenaam
intikken/selecteren.

Klik op ‘Zoersel’ en je krijgt alle scholen van deze geselecteerde gemeente (deelgemeenten
inbegrepen).
Klik op de naam van de school voor schoolinfo.
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De informatieve pagina van de school verschijnt.
Let op de verschillende tabjes bovenaan: er staat heel wat informatie achter!

Weetje:
Als je bij de Scholenzoeker kiest voor ‘Filteren op niveau’, ‘zijn er 3 mogelijkheden:
* Kleuter (school met enkel kleuteronderwijs)
* Lager (school met enkel lager onderwijs)
* Basis (school met kleuter- + lager onderwijs)

2. Zoek een basisschool via (het schema van) de leerjaren van het basisonderwijs
2.1 Klik op de startpagina van Onderwijskiezer op het onderdeel ‘basisonderwijs’.

2.2 Klik op de knop ‘Leerjaren BaO’
Je krijgt het schema van alle bestaande leerjaren in het basisonderwijs. Bv. Je zoekt een school die
het 6e leerjaar aanbiedt.
Klik op het leerjaar.
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Je bekomt een pagina met informatie over dàt specifieke leerjaar.
Klik in deze infofiche op ‘Scholenzoeker’ om een bepaalde school te zoeken.

Je bekomt onderstaand scherm.
Vul minstens 1 filter in.
Onderwijskiezer geeft automatisch de gevraagde scholenlijst.
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3. Een school zoeken via de kaart van Vlaanderen/Brussel:
Vb. Je zoekt een basisschool in Affligem.
Op de startpagina van Onderwijskiezer klik je op de knop ‘Scholen’.

Vervolgens krijg je een kaart gepresenteerd.

Op deze kaart vul je de naam in van de gemeente, bovenaan in het zoekvenstertje of je zoekt direct
op de kaart.
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Als je de gemeente hebt ingebracht of aangeklikt, bekom je een overzicht van alle scholen in die
gemeente.

De pagina opent altijd op het niveau gewoon Basisonderwijs.
Klik andere tabbladen open om scholen uit dezelfde gemeente te vinden die onderwijs op een ander
niveau organiseren (vb. SO).

Weetjes:
-

Als je bij het kiezen filters moet inbrengen en je vult een provincie in, dan krijg je bij de
onderliggende filters enkel nog arrondissementen en gemeentes van die provincie.

-

Wil je een nieuwe selectie maken? Pas de filters aan!

-

School niet gevonden? Zoek eens op naam van de fusie- of deelgemeente!

-

Printen? Klik op het printicoontje

-

Op zoek naar een Methodeschool (Steiner? Montessori?...)? Stel de filter in.

-

Wil je de scholen uit alle provincies? Klik op ‘Toon alle scholen’.

-

Vragen? Stel je vraag via het elektronisch formulier

bovenaan rechts.

Denk je dat de info niet klopt?
Vul onmiddellijk een foutmeldingsformulier in en zend dit door.
Je vindt dit ofwel onderaan de pagina ofwel aan de rechterkant, maar steeds met dit
symbool.
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