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        Hoe zoek ik een school in het gewoon basisonderwijs? 

 
Er zijn verschillende mogelijkheden: 

1. Klik op de startpagina op de scholenzoeker BaO! 

 

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:  

Klik op ‘Filteren op gemeente’ en tik ‘Zoersel’ in.   
 

   

Je kunt ook de verschillende filters volgen, maar je kan ook ineens de gemeentenaam 

intikken/selecteren. 
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Klik op ‘Zoersel’ en je krijgt alle scholen van deze gemeente (deelgemeenten inbegrepen).                                  

 

Klik op het symbooltje  voor de naam van de school. 

Je bekomt een infofiche van de school.  

De info vind je via de verschillende tabjes. 
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2. Klik op de startpagina bovenaan op  
               Er zijn twee mogelijkheden:  

               1) Klik op de scholenzoeker BaO 

  
        

Volg nu verder de aanbevelingen op pagina 1. 

2) Klik op  ‘zoek via leerjaar of type’.                                                       

Je bekomt een overzicht van de bestaande opleidingen in het basisonderwijs. 

Klik in dit overzicht op een bepaald leerjaar.    
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Je bekomt een infofiche. 

 

 
 

Klik in de fiche op ‘Scholenzoeker’ om een bepaalde school te zoeken. 

Stel minstens 1 filter in.  

 
 

Onderwijskiezer geeft automatisch de gevraagde scholenlijst.  
Weetjes:  

- Bij ‘Filteren op niveau’ zijn er drie mogelijkheden: 

  * Kleuter (school met enkel kleuteronderwijs) 

  * Lager (school met enkel lager onderwijs) 

  * Basis (school met kleuter- + lager onderwijs) 

- Als je een provincie invult krijg je bij de onderliggende filters enkel nog arrondissementen en 

gemeentes van die provincie.  

- Nieuwe selectie? Pas filters aan!  

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

- Printen? Klik op het printicoontje aan de rechterkant. 

- Methodeschool? Stel de filter in bij ‘Schooleigenschap’! 

- Alle provincies? Stel deze filter in bij de scholenzoeker op de infofiche! 

- Vragen? Stel je vraag via het elektronisch formulier 

 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. 
 


