
1



De info die ik vanavond met jullie wil delen bestaat uit 5 delen
1) Korte schets over de werking van een CLB
2) Om te beginnen staan we kort stil bij het studiekeuzeproces. Ik geef een aantal zaken 

mee waarover jullie en jullie zoon/dochter kunnen nadenken om tot een goede 
keuze te kunnen komen. 

3) Daarna geef ik uitleg over het studieaanbod. Hoe ziet de structuur van het SO er uit? 
Wat zijn de opties waaruit jullie kunnen kiezen. 

4) Dan volgt de praktische informatie rond de inschrijvingsprocedure voor het 1e

leerjaar van het secundair onderwijs. Hoe en vanaf wanneer kan je je zoon/dochter 
aanmelden. 

5) Tenslotte geef ik een aantal bronnen mee waar je zelf na vanavond meer informatie 
kan terugvinden.
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Dienstverlening voor ouders en kinderen vanaf 2,5 tot 18+ (zolang leerling in secundair 
onderwijs is, maximum tot 24 jaar)
Wij volgen de dienstverlening op medisch gebied op na Kind en Gezin
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Psycho-pedagogisch consulent kan zijn:
Psychologen, pedagoog of orthopedagoog.
Psycho-pedagogisch werker is:
Professionele bachelor psychologie

Een contactpersoon kan elke medewerker van een CLB zijn maar is meestal MW, PPC of 
logopedist
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Maar hoe kom je nu tot een goede studiekeuze? 
Deze infoavond is slechts één stapje in het hele keuzeproces dat jullie samen met jullie 
zoon/dochter zullen doorlopen dit jaar. 
Ook in de klas zullen de leerlingen hier uitgebreider rond werken. 

Om te kunnen kiezen moeten leerlingen 
- Eerst zichzelf proberen inschatten
- Dan weten wat er te kiezen valt. Welke scholen zijn er? Wat is het aanbod van 

richtingen? Dan is het kwestie van een richting eruit filteren die past bij hun 
interesses en talenten. 

- Tenslotte moet je de knoop doorhakken en volledig voor die keuze gaan. 
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Om zichzelf te kunnen inschatten is het belangrijk dat de leerlingen eens stilstaan bij 
zichzelf en over aan aantal zaken nadenken. Jullie zijn als ouders expert op het vlak van 
jullie kind, dus ook jullie als ouders kunnen daarbij helpen. 

• INTERESSE: 
• Wat doe je graag? Zijn er nu op school bepaalde lessen/thema’s die de 

leerling heel graag doet? Wat is het liefste vak op school? Misschien zijn er 
zaken buiten de school die een beeld geven van de interesses. Wat doet de 
leerling als ontspanning? Waarover leest de leerling graag? 

• Naar mijn mening (en volgens onderzoek) is motivatie/iets graag doet één van 
de meest belangrijkste factoren die studiesucces of slagen in een richting 
kunnen bepalen. 

• TALENT:
• Wat kan je goed? Waarin ben je goed? Op welke vakken scoor je nu goed? 

Hoeveel moet je doen om goede resultaten te bekomen?
• STUDIEHOUDING:

• Hoe je studeert. Hoe zit het met je studie-inzet? Studeer je regelmatig? 
• Lukt theorie beter dan praktijk? Ben je iemand die beter leert door eerst de 

theorie te verwerken en die dan toe te passen in oefeningen of ben je een 
leerling die beter leert door concreet aan de slag te aan en meteen 
praktijkvoorbeelden te zien. 
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• PERSOONLIJKHEID: 
• Hoe je bent. Wat zijn je persoonlijke ideeën, vaardigheden, houdingen, …? Hoe 

zit het met je doorzettingsvermogen? 
• SOCIALE OMGEVING: 

• Wat je beïnvloedt. Je vrienden, klasgenoten, familie, leerkrachten, leerlingen 
uit hogere jaren, het beroep van je ouders, …

• Misschien leer je als leerling een bepaalde sector of beroep kennen door je 
ouders? 

• Keuze voor een richting of school kan voor leerlingen van die leeftijd ook sterk 
afhangen van de vriendjes. Dit is begrijpelijk; de overstap naar het SO is een 
grote stap en een bekend gezicht op de nieuwe school kan geruststellend zijn. 
Toch moet eigen keuze/interesse primeren. Binnen secundair verschuift er nog 
heel wat binnen vriendschappen. 

• GEZONDHEID:
• Hoe je je voelt. Je moet medisch geschikt bevonden worden voor bepaalde 

studierichtingen (bv. waarin je rechtstreeks met voedingswaren of -stoffen in 
aanraking komt en je die waren of stoffen kan verontreinigen of besmetten), 
allergieën waar je rekening mee moet houden … 
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Het is belangrijk een zicht te krijgen op de structuur van het Secundair onderwijs, de 
onderwijsvormen en gebieden. 
We kunnen vanavond niet ingaan op individuele scholen, maar geven wel een algemeen 
beeld van de structuur. 

9



Bij de keuze van een school kunnen er ook een aantal elementen bepalend zijn.

- Studieaanbod moet het meeste bepalend zijn.  (Kijk niet alleen naar het aanbod in de 
1e graad, maar kijk ook naar het aanbod in de bovenbouw)

- De bereikbaarheid (In het SO gaan veel leerlingen voor de eerste keer alleen met de 
fiets of openbaar vervoer naar school)

- Sfeer die de school uitstraalt (kan je een beetje opsnuiven bij een opendeur- of 
infomoment)

- Voorkeur voor een bepaald onderwijsnet
- Vooral voor ouders van leerlingen met een bepaalde leerstoornis of beperking kan 

het laatste puntje van belang zijn: wat is het zorgbeleid van de school? welke 
maatregelen/aanpassingen zijn mogelijk voor een leerling met specifieke 
onderwijsbehoeften? 
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Dit is allemaal informatie die jullie best kunnen verzamelen door naar de scholen zelf te 
gaan vb. tijdens de opendeurdagen. 
De data van de opendeurdagen vind je terug in de brochure ‘De Grote Stap’. En 
natuurlijk ook op we website van de scholen zelf. 

De opendeurdagen gaan nu al van start. Mocht je deze gemist hebben kan je nog altijd 
contact opnemen met de school van je keuze, en vragen of een rondleiding nog mogelijk 
is.

Ter info:
TIP: Bij het bezoek aan een school kan je de checklist van Inspecteur Keus meenemen. 
Te vinden via volgende link: http://www.vanbasisnaarsecundair.be/vind-een-school
Leerlingen kunnen deze checklist invullen en zo ‘onderzoek’ doen naar de school en informatie verzamelen (welke richtingen zijn er, 
zijn er middagactiviteiten, enz..). Aan het einde wordt ook gevraagd wat ze leuk vonden aan de school, wat niet,…
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Bij de vraag of we de kinderen best zelf laten kiezen of wij als ouders die beslissing 
moeten nemen, zal het antwoord wellicht ergens in het midden liggen. 

We willen allemaal het beste voor ons kind. 

Veel ouders zeggen: mijn kind heeft de vrije keuze… MAAR….
Het is wetenschappelijk bewezen dat de hersenen pas volledig ontwikkeld zijn na ons 
26ste. Het laatste deel dat volgroeid is, is de frontale kwab. Dit is het deel dat instaat voor 
de functies waarbij we lange termijn gevolgen kunnen inschatten van onze keuzes. 
Maar wij verwachten dat een leerling op 12j al een keuze maakt. 
Dat betekent dat we de verantwoordelijkheid voor die studiekeuze best nog niet volledig 
in de handen leggen van onze zoon of dochter, maar wel in overleg gaan. Zeker bij een 
leerling van 11-12 jaar is het belangrijk om zijn/haar mening te beluisteren. 
Maar we kunnen als ouders best langs de zijlijn ondersteunen en de rol van coach 
opnemen. Onze kinderen zijn niet echt meer klein, maar hebben wel nog hulp nodig bij 
het maken van de juiste keuze mbt hun toekomst. 
Die coachende rol zal geleidelijk aan kleiner worden, maar wel nog steeds belangrijk zijn, 
ook voor de verdere keuzes die in de loop van het SO moeten gemaakt worden. 

Iedereen heeft bepaalde verwachtingen en dromen voor zijn kind. 
Als ouder kan je best helpen door mee in te schatten wat zijn sterktes, talenten en 
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interesses zijn, 
welke studierichtingen daarbij aansluiten en welke richtingen voldoende uitdagend maar 
ook haalbaar/realistisch zijn.  
Jullie kennen jullie kinderen ook het best. 

Ouders bekijken die keuze ook vaak vanuit een ander perspectief als de leerling. 
(leerlingen denken vooral aan vrienden,…)
Als ouders kijk je al meer op langere termijn, weet je wat de waarde is van een diploma, 
enz…
Pubers zijn biologisch gezien nog niet volledig in staat om daar op dezelfde manier naar 
te kijken. 

Daarnaast kunnen jullie natuurlijk ook in overleg gaan met andere partners: 
- Leerkracht ( hebben ook de ervaringen van hoe jullie zoon/dochter functioneert in de 

klas, omgaan met leerstof,… )
- Het CLB
- …
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Om een vlotte start te kunnen maken in het secundair onderwijs, is het belangrijk om 
een goede overdracht te hebben van het basis naar het secundair onderwijs. 
Voor alle leerlingen, maar vooral voor die leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. 
Zo kunnen vlot de zorgmaatregelen afgesproken worden. 

Baso-fiche (wordt door heel wat basisscholen opgemaakt, maar overdracht mag ook op 
een andere manier)=  Dit is een document waarop informatie omtrent de leerling wordt 
genoteerd. 
- identificatiegegevens 
- belangstellingsvelden 
- bijzondere vaardigheden van
- geboden zorg in de basisschool 
- het advies wat betreft het eerste leerjaar in het secundair dat gegeven werd.

Op het einde van het schooljaar vult de leerkracht van het zesde leerjaar (en soms 
samen met de ouders) de BaSO-fiche voor elke leerling in. De ouders geven deze af bij 
de inschrijving in het secundair onderwijs. 

Het doel is dus de vlottere overgang tussen basis en secundair vooral wat treft de 
zorgbehoeften van de kinderen.
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Schooljaar 2020-2021 -> modernisering in het 2e jaar 
Schooljaar 2021-2022 - 3e jaar
Schooljaar 2022-2023 - 4e jaar
Schooljaar 2023-2024 - 5e jaar
Schooljaar 2024-2025 - 6e jaar

In 2025 is het hele secundair onderwijs gemoderniseerd.

Gezinnen met meerdere kinderen, hebben dus mogelijk één in oude systeem en andere 
kind in nieuwe systeem. 
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Een sterkte-zwakte analyse legde volgende knelpunten bloot van het oude systeem. 
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Doel: zo goed mogelijk onderwijs te bieden aan elke leerling.

De basisvorming: het lespakket en de doelstellingen die men aan alle leerlingen biedt, 
ongeacht welke studierichting
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School basisonderwijs beslist of leerling naar 1A of 1B gaat. 
Zou in principe op einde van het schooljaar geen verrassing meer mogen zijn. 

• Heb je alle doelen basisonderwijs bereikt en heb je getuigschrift basisonderwijs dan 
gaat leerling naar 1A.

• Heb je geen getuigschrift basisonderwijs, dan krijgt de leerling een getuigschrift 
waarop opgelijst wordt welke doelen ze wel bereikt hebben en dan gaat de leerling 
naar 1B. 

• Je kan maar maximum tot je 14 jaar in het lager onderwijs blijven.

• Verticale overstap van B- naar A-stroom voorwaardelijk mogelijk.

• Studieveranderingen tijdens schooljaar altijd via toelatingsklassenraad.
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De eerste graad zal (nog meer) een observerend en oriënterend doel krijgen, om 
leerlingen en ouders keuzevaardiger te maken.

Elke leerling kan op zijn niveau uitgedaagd worden. Je kan tegemoet komen aan de 
noden van de zwakkere en sterkere leerling. 

Keuzegedeelte in het 1e jaar is niet bepalend voor de toegang tot een basisoptie. 
Keuzegedeelte in het 2e jaar is niet bepalend voor de studiekeuze in de 2e graad. 
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In het vorige systeem bestond de algemene vorming uit een aantal ‘hoofdvakken’ zoals 
wiskunde, Nederlands en Frans. In het nieuwe systeem legt de Vlaamse Overheid de 
vakken van de algemene vorming niet langer vast, wel het minimum aantal uren dat 
leerlingen vakken moeten krijgen binnen de algemene vorming.

Elke school kan er vanaf september 2019 voor kiezen om de vakken die tot nu toe 
bestaan hebben ook samen te voegen in nieuwe ‘clusters’. Zo zouden de zogenaamde 
STEM-vakken (wiskunde, wetenschappen en techniek) bijvoorbeeld in één vak 
samengenomen kunnen worden.

Binnen de algemene vorming wordt er gesproken van 16 sleutelcompetenties. Dit zijn 
vaardigheden die men de leerlingen wil bijbrengen door het bieden van onderwijs. Deze 
sleutelcompetenties worden concreter uitgeschreven in eindtermen/minimumdoelen. 
Met deze eindtermen maken de onderwijsvertrekkers dan leerplannen of ook een 
concreet plan van aanpak waarmee de leerkrachten aan de slag kunnen in de klas. 
In de leerplannen staat er duidelijk welke doelen door alle leerlingen behaald moeten 
worden (=basisgeletterdheid), welke door de grote meerderheid behaald moeten 
worden (=eindtermen/minimumdoelen) en welke doelen ter uitbreiding zijn en liefst 
door zoveel mogelijk leerlingen behaald worden (=uitbreidingsdoelen). Er zijn dus 
basisdoelen (voor alle leerlingen) en verdiepende en verbredende doelen (om leerlingen 
uit te dagen).
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De sleutelcompetenties komen zowel in de A-stroom als de B-stroom aan bod, maar de 
eindtermen en ontwikkelingsdoelen verschillen.

De 16 sleutelcompetenties:
•competenties op het vlak van lichamelijk, geestelijk en emotioneel bewustzijn en op vlak 
van lichamelijke, geestelijke en emotionele gezondheid;
•competenties in het Nederlands;
•competenties in andere talen;
•digitale competentie en mediawijsheid;
•sociaal-relationele competenties;
•competenties inzake wiskunde, exacte wetenschappen en technologie;
•burgerschapscompetenties met inbegrip van competenties inzake samenleven;
•competenties met betrekking tot historisch bewustzijn;
•competenties met betrekking tot ruimtelijk bewustzijn;
•competenties inzake duurzaamheid;
•economische en financiële competenties;
•juridische competenties;
•leercompetenties met inbegrip van onderzoekscompetenties, innovatiedenken, 
creativiteit, probleemoplossend en kritisch denken, systeemdenken, 
informatieverwerking en samenwerken;
•zelfbewustzijn en zelfexpressie, zelfsturing en wendbaarheid;
•ontwikkeling van initiatief, ambitie, ondernemingszin en loopbaancompetenties;
•cultureel bewustzijn en culturele expressie.

Meer info: https://www.klasse.be/114462/basisprincipes-nieuwe-eindtermen/
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In de eerste graad bestaat het lessenpakket uit een groot deel algemene vorming en een 
kleiner keuzegedeelte. In het eerste jaar (zowel A als B) bestaat het keuzegedeelte uit 
‘differentiatie’. In het tweede jaar (zowel A als B) wordt dit keuzegedeelte uitgebreid met 
basisopties/pakketten.

Alle leerlingen in het 1e jaar (A en B) krijgen 27 uur algemene vorming en 5 uur 
differentiatie.

Vanaf het 2e jaar dalen de uren algemene vorming en differentiatie en is er een verschil 
tussen A en B in uren algemene vorming. 
Zowel in de A als B stroom komen er dan weer een aantal uren bij die ingevuld worden 
door 1 of meerdere basisopties/pakketten (vroeger ‘beroepenvelden’). Een basisoptie is 
een vak dat een bredere observatie en oriëntatie van de leerling mogelijk maakt (bvb: 
sport). Sommige van de basisopties, kunnen ook worden georganiseerd door middel van 
pakketten. Een pakket bestaat uit een of meerdere vakken. Straks gaan we hier verder 
op in.

Het keuzegedeelte van het 2de leerjaar A (= 7 uren) wordt deels ingevuld door de 
leerling zelf (via differentiatie) en deels door de school (vanuit de basisoptie). 

Remediëring (= herhalen leerstof en extra oefenen) kan op vraag van de leerling of 
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opgelegd door de klassenraad en zowel tijdens als op het einde van het schooljaar en 
vindt plaats tijdens het keuzegedeelte/in de klas/tijdens de schooluren en niet meer 
buiten de schooluren. 

Het totale pakket van 5 uren in het 1ste leerjaar A en het 1ste leerjaar B mag niet uit 5 uren 
remediëring bestaan. Er moet altijd een deel van de 5 uren zijn dat de leerling naar eigen 
keuze kan invullen. Scholen moeten binnen die 5 uren aan de doelen van meerdere 
sleutelcompetenties werken.
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Het keuzegedeelte in zowel het eerste als tweede jaar heeft 3 doelstellingen: versterken, 
verdiepen en verkennen.
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Zowel in het 1ste als het 2de leerjaar bieden scholen differentiatiepakketten aan waar een 
leerling uit kan kiezen. 
Een leerling kan in het 2de leerjaar een ander differentiatiepakket kiezen dan in het 1ste

leerjaar.

Scholen zijn momenteel bezig om vast te leggen hoe dit er concreet uit zal zien voor 
hun school: welke differentiatie mogelijkheden er zijn binnen het 1e jaar en welke 
basisoptiespakketten er zijn binnen het 2e jaar. Voor info over specifieke scholen 
verwijzen we naar de opendeurdagen van de scholen zelf en naar de website van de 
school. 

Differentiatie moet ingezet worden als 
- Verdieping en versterken van basisvorming
- Of verdieping en versterken van het keuzegedeelte (bvb: klassieke talen)

Klassenraad kan remediëring verplichten
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De 11 basisopties staan in het vet, hun eventuele pakketten staan eronder vermeld. 
(Sommige van de basisopties, kunnen ook worden georganiseerd door middel van 
pakketten. Een pakket bestaat uit een of meerdere vakken waarmee de doelen van de 
overeenstemmende basisoptie worden gerealiseerd. Een pakket is een basisoptie in een 
bepaalde context geplaatst.)

Een basisoptie is in de A-stroom een herkenbare groep leervakken die een bredere 
observatie en oriëntatie van de leerling mogelijk maakt.
In de A-stroom vermindert het aantal basisopties in vergelijking met het oude systeem. 
We gaan van 20 naar 11 basisopties, om zo de keuze eenvoudiger te maken.

*Stem-wetenschappen (meer conceptueel, meer theoretisch)
*Stem-technieken (toepassingsgericht, dus meer praktisch)
* Yeshiva: Joodse onderwijsvorm die in Antwerpen wordt aangeboden aan jongeren met 
Joodse overtuiging

STEM: science, technology, economy and mathematics (wetenschappen, technologie, 
economie en wiskunde)
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In het 2e jaar B zijn er 7 basisopties. (vroeger 33 combinaties van beroepenvelden)

Je kiest als leerling in het tweede leerjaar B maximaal drie basisopties 
en/of pakketten binnen het aanbod van de school.

Je ziet dezelfde interessedomeinen als in A-stroom, maar dit wordt gegeven op een 
verschillend abstractieniveau (meer praktijk en meer aangepast op het niveau van de 
leerlingen).

• Sport > geen vervolg in 2e en 3e graad B-stroom. 
• Opstroom = Stel dat leerling doelen niet heeft bereikt in het lager onderwijs en in 1B 

start, maar de leerling wil in 3e jaar wel naar A-stroom, dan kan je via 
‘Opstroomoptie’ toch doelen proberen bereiken (zonder jaar te verliezen) om naar 
een meer theoretische richting over te kunnen stappen -> niet alle scholen zullen dit 
aanbieden/organiseren. 
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Na elk jaar van het SO krijgt de leerling een attest:

A-attest = De leerling heeft alle doelen behaald, is geslaagd en kan zonder problemen 
over naar het volgende jaar, naar richting van keuze. 

B-attest = De leerling is geslaagd, mag over naar het volgende jaar, maar moet naar een 
andere richting of onderwijsvorm/finaliteit, wordt uitgesloten voor één of meerdere 
richtingen binnen een onderwijsvormen of wordt uitgesloten voor een volledige 
onderwijsvorm (vb. geclausuleerd voor ASO, kan wel verder in TSO/KSO). Kan dus niet 
meer verder in de huidige richting. 

C-attest = De leerling heeft de doelen onvoldoende behaald, is niet geslaagd en kan dus 
niet over naar het volgende jaar, maar moet het jaar overzitten (in zelfde of ander 
richting) 

NIEUW: 

Vanaf september 2019 kan na het 1ste leerjaar van de 1ste graad geen B-attest meer 
gegeven worden.  

De klassenraad kan wel gemotiveerd de keuze voor een basisoptie in de A-stroom 
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inperken of adviseren de overstap te maken naar een basisoptie uit de B-stroom.
Bij elk B-attest zal delibererende klassenraad ook advies moeten geven of leerling mag 
dubbelen of niet. Dit advies is bindend. Als klassenraad aangeeft dat leerling niet mag 
dubbelen, geldt dit over scholen heen. Als leerling toch wil dubbelen moet hij 
adviesgesprek aanvragen bij CLB. Advies van CLB is niet bindend. Gesprek moet gewoon 
plaats gevonden hebben. 

Een leerling kan ook een A-attest krijgen met een verplichte remediëring voor een 
bepaald vak in het volgende jaar.

Een C-attest kan alleen in uitzonderlijke gevallen en op basis van uitdrukkelijke 
motivatie.
Een klassenraad kan de beslissing uitstellen met een herexamen of vakantietaak indien hij 
op 30 juni nog niet over voldoende informatie beschikt om een goede beslissing te 
nemen.
De delibererende klassenraad geeft op het einde van de 1ste graad een attest en een 
advies aan elke leerling op basis van het gevolgde traject en houdt hierbij rekening met 
het abstractieniveau van de gevolgde basisvorming en de inhoud en het abstractieniveau 
van de gevolgde basisoptie en differentiatie.
Enkel na kennisneming en toelichting van het advies van de klassenraad en na een 
gemotiveerd advies van het CLB, kunnen ouders er toch voor kiezen om hun 
zoon/dochter te laten zittenblijven. 

(Zittenblijven met een A-attest kan m.a.w. enkel mits advies van CLB. Advies CLB is niet 
bindend, gesprek moet gewoon plaats gevonden hebben, gebeurt op initiatief van de 
leerling/ouders)
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Hier zie je de volledige structuur van het secundair onderwijs. 
Er zijn 3 graden, met telkens 2 jaren. 

Se-n-Se = Secundair-na-Secundair = is specialisatiejaar waarin de focus vooral ligt op 
praktijk, werkplekleren,… (zowel voor ASO, TSO en BSO. In BSO en TSO is dit een 
specialisatiejaar, in ASO kan je een extra jaar doen om je voor te bereiden op 
Universitaire studies). Hoe dit er in 2026 uit zal zien, weten we nu nog niet.
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De matrix met het nieuwe studieaanbod wordt pas (geleidelijk) ingevoerd vanaf 1 
september 2021.

In de matrix zijn alle studierichtingen gerangschikt volgens 
• 8 Studiedomeinen (taal en cultuur, STEM, kunst en creatie,….)
• Onderwijsvorm (ASO, TSO, KSO, BSO)
• finaliteit. (Een finaliteit geeft aan waartoe een studierichting prioritair voorbereidt)

• Doorstroom naar hoger onderwijs
• Dubbele finaliteit (doorstroom hoger onderwijs of arbeidsmarkt)
• Arbeidsmarkt

De 30 (huidige) studiegebieden worden dus vervangen door 8 studiedomeinen en 3 
finaliteiten.
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Na 2A -> kan je over naar 3e jaar met elke finaliteit
Na 2B -> kan je over naar 3e jaar met finaliteit arbeidsmarkt
Na 2B -> kan je enkel over naar 3e jaar met dubbele finaliteit of doorstroomfinaliteit mits 
toestemming van de toelatingsklassenraad. 
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De begrippen domeinschool en campusschool treden pas vanaf 1 september 2021 in 
voege. (wanneer modernisering gradueel 3e jaar bereikt)

Horizontale scholen
• Domeinschool: de school biedt in een bepaald domein bv. STEM, ten minste één 

studierichting uit elke finaliteit aan
• Campusschool: de school biedt over meerdere domeinen bv. STEM en Taal en cultuur, 

ten minste één studierichting uit elke finaliteit aan

Verticale scholen: de school biedt één finaliteit aan bv. ASO-school

Combinatie van beide: studieaanbod over de domeinen in elk van de finaliteiten
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Inschrijvingen in BUSO die niet worden geregeld via het centraal aanmeldingssysteem. 
Inschrijving volgens chronologie (eerste die aanmeldt). Inschrijving start ten vroegste 
1/4/2019. 

Voor leerlingen vanaf het 2de jaar en hoger: inschrijvingen op de school vanaf 23 april 
2019.

Dag en uur spelen geen rol, zolang het binnen die periode gebeurt. Aanmelden ≠ 
inschrijven. Tot laatste dag (26 april) kan je zaken aanpassen in de aanmelding. 

capaciteitsgebieden: hierbinnen zijn alle scholen verplicht om met hetzelfde digitaal 
aanmeldingssysteem te werken. De Vlaamse Overheid bepaalt jaarlijks welke regio’s als 
‘capaciteitsgebieden’ beschouwd worden. Hierbij houdt ze rekening met informatie uit 
bv. de capaciteitsmonitor of de scholen (secundair onderwijs) die hertellen, de gebieden 
waar er het vorige jaar capaciteitsfricties waren, … 

Ook scholen die niet in een capaciteitsgebied zitten, maar wel een maximumcapaciteit 
wil kunnen bepalen, moeten instappen in een digitaal aanmeldingssysteem. Een 
maximumcapaciteit betekent dat de school een beperkt aantal plaatsen heeft en dus 
leerlingen kan weigeren als die capaciteit overschreden wordt. Een school die niet in een 
capaciteitsgebied zit en geen maximumcapaciteit wil bepalen zal dus niet via een online 
aanmeldingssysteem werken en zal ook geen leerlingen kunnen weigeren (tenzij 

32



onvoorziene omstandigheden, vb. school ernaast sluit en ineens wordt school 
overbevraagd). 

Reden van digitaal aanmeldingssysteem: 
• om kamperen aan de school te vermijden 
• objectief, eerlijk, om de kansen voor elke leerling om in te schrijven in school van 

keuze even groot te houden
• ondervertegenwoordigde groepen kunnen bepaald worden. ->Mogelijkheid van max 

20% van de capaciteit voor voorrang ondervertegenwoordigde groepen
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Bij scholen die niet werken aan de hand van een digitaal registratiesysteem moet je 
inschrijven in de school zelf. 

Dit zijn scholen die geen maximum capaciteit opleggen. In principe kan dus elke leerling 
die zich aanmeldt inschrijven en zal de school geen leerling kunnen weigeren. 
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Scholen in het centrum van Gent zijn verplicht om te werken met het digitaal 
aanmeldingssysteem. Randgemeenten kunnen kiezen of ze aansluiten.

Vorig jaar was het eerste jaar dat er in Gent gewerkt werd met dit digitaal 
aanmeldingssysteem. Eventuele foutjes/kinderziekten die toen in het systeem zaten, zijn 
er ondertussen uitgehaald. 

Digitaal aanmeldingssysteem

• Voorrang broers en zussen en kinderen van personeel blijft, maar ze dienen nu ook 
aan te melden in het digitaal aanmeldingssysteem.

• Geef meerdere voorkeurscholen op. Meer scholen aanduiden, vermindert de kans op 
een plaats in je favoriete school niet.

• Aanmelden kan voor 1A én 1B. Eigenlijk moeten ouders die nog twijfelen over 1A of 
1B best 2 lijstjes maken. Kind zal dus 2 toewijzingen krijgen en kan dus ook 2x 
inschrijven. De leerling heeft het recht om die beide inschrijvingen te behouden tot 
het schooljaar start. Vorig jaar ging dit om een 40-tal leerlingen.

• Zijn er meer plaatsen dan vragen, dan is er geen probleem. Indien er meer aanvragen 
dan plaatsen zijn, worden de beschikbare plaatsen verdeeld op basis van toeval, 
voorkeur.
bv. stel: je hebt 3 scholen opgegeven. Dan word je eerst op basis van toeval gunstig 
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of ongunstig geordend. 

• bv. school A: je hebt plaats 98 van de 100 beschikbare plaatsen -> je bent 
gunstig geordend 

• bv. school B: je hebt plaats 104 van de 100 beschikbare plaatsen -> je bent 
ongunstig geordend

• bv. school C: je hebt plaats 70 van de 100 beschikbare plaatsen -> je bent 
gunstig geordend 

-> Het algoritme ordent de leerling dan volgens voorkeur. Leerling is voor 2 
scholen gunstig geordend. School A staat op de 1ste keuze, dus leerling krijgt 
ticket van school A toegewezen. 

-> Het is mogelijk dat een leerling voor alle 3 de scholen ongunstig geordend 
wordt en dus geen ticket heeft (kans is heel miniem). Zal wel op wachtlijst 
komen, dus van zodra er plaats vrij komt, kan leerling mogelijk alsnog inschrijven 
in school van voorkeur. 

• Afstand van woonst tot de school is geen factor waar rekening mee gehouden wordt 
bij de toewijzing. 

• Je kan zoveel scholen aanduiden als je zelf wil. 
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Boekje ‘de Grote Stap’ en flyer ‘meld je aan’ worden volgens de laatste communicatie 
half februari verdeeld op scholen
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Andere interessante websites voor professionelen: SO 60 en SO 64
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Deze website uitleggen!!!!
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