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Betreft;
Verzoek om advies over een voorstel van decreet

Geachte admlnistrateur-generaal, ,(eil Vqrti|Uda

Het Vlaams parlement verzoekt orn het advlesfuun O* Vllu*r" Onderwljsraad over het

voorstel van decreet van Kathleen Helsen, lfteal9aniëls en Jo De Ro tot wijziging van het

decreet baslsonderwijs van 25 februari 1997 en de Codex secundair onderwijs, wat het

inschrijvingsrecht betieft (Part.St. Vl. Parl. 2018-19, nr' L7lfltj,

Ik zou het op prijs stellen mocht het advies worden verstrekt, indien mogelijk, binnen een

termijn van dertig dagen.

Deze brief wordt u eveneens overgezonden vÍa elektronische post op het volgende adres:

mia.douterlu ngne@vlor.be'

nodi cht om uitleg te vragen over deze adviesvraag, dan kan u zich richten tot
rck, adjunct-kabinetschef

ren.be).
onderwiJs-welzlJn (0473 12 92 53,

Met hoogachting,

Contactpersoon: GuY Mendonck
tel.: 02 552 13 29
e-mail: guy.mendonck@vlaamspadement.be

Indien u het
Leen Van
leen.vanheu
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TOELICHTING

1. Inleiding

Voorliggend voorstel van decreet voert een nieuw kader in voor het inschrijvings-
recht voor het gewoon onderwijs en het buitengewoon onderwijs.

I eidend principe van het nieuwe kader voor het gewoon onderwijs is dat een school
slechts leerlingen kan weigeren op basis van cJpaciteit op voorwaarde dat het deinschrijvingen organiseert via een aanmeldingsprocedure. Daarbij volgt de sihool
een centrale tijdslijn' Op die manier wordt een einde gemaakt aán támpeerrijen
voor de schoolpoort' Voor ouders wordt het veel duidelijier wanneer en hoe ze zich
kunnen ínschrijven voor een school.

Voor het buitengewoon onderwijs is het leidende principe dat een school in principe
geen leerlingen kan weigeren, Als een school in de onmogelijkheid verkeert om alle
leerlíngen die er om vragen in te schrijven, kan ze beróep-doen op een platform
voor het formuleren van een passend alternatief. In geen geval mag een kind ein-
digen zonder school.

2. Legistieke en inhoudelijke context

De nieuwe decretale bepalingen worden in de niveaudecreten van het basisonder-
wijs en het secundair onderwijs geplaatst.

In het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 worden de nieuwe bepalíngen
voor het gewoon onderwiis; voóf sehólèn gelege- in hét Ntderlan?se tuiÏàOiË,
in een nieuw hoofdstuk IV/1 geplaatst. Voor de bepalingen voor scholen voor bui-
tengewoon basisonderwijs wordt een nieuw hoofdstuk tV72 ingevoegd. Het ni*r*e
hoofdstuk IVl3 beYlt het regelgevend kader voor scholen voor gewoon onderwijs
in tweetalíg gebied Brussel-Hoofdstad.

De huidige bepalingen rond het inschrijvingsrecht in het secundair onderwijs zijn
opgenomen binnen deel III van de Codex secundair onderwijs van 17 decémber
2017 die handelen over de gemeenschappelijke bepalingen beireffende het secun-
dair onderwijs. De nieuwe bepalingen vooi scholen uán het gewoon ondàrwi3s,gelegen in het Nederlandse taalgebied, worden opgenomen in 

-deel 
IV, de ni"u*"

bepalÍngen voor scholen van het buitengewoon secundair onderwijs in deel vVoot
de bepalingen voor de sc}olen voor gewoon onderwijs ín tweetalig gebied Brussel-
Hoofdstad wordt in deel IV, titel 2, een hoofdstuk 1/i ingevoegd.

De bepalingen inzake de LOP's in de Codificatie sommige bepalingen in het onder-
wijs worden in de betreffende artikelen gewijzigd, zowefvoor de t-óp,s in het Neder-
landse taalgebied als voor het Lop Bruisel (lón: tot<aal overlcgplatform),

De structuur van voorliggend decreet is als volgt:

Hoofdstuk I. Inleidende bepalingen

Hoofdstuk Ii. Wijziging decreet basisonderwijs

Afdeling 1. Overgangsbepalingen

Afdeling 2. Gewoon basisonderwijs (voor scholen in het Nederlandse taalgebied)

Afdeling 3. Buitengewoon basísonderwijs
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Hoofdstuk III. Wijziging Codex Secundair Onderwijs

Afdeling 1. Gemeenschappelijke bepalingen

Afdeling 2. Gewoon secundair onderwijs (voor scholen in het Nederlandse taalge-
bied)

Afdeling 3. Buitengewoon secundair onderwijs

Hoofdstuk IV. wijzíging codificatie sommige bepalingen voor het onderwijs van

28 oktober 2016

Hoofdstuk V. Wijziging decreet basisonderwijs voor de scholen gelegen in het

tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad

Hoofdstuk VI. Wijziging Codex Secundair Onderwijs voor scholen gelegen in het

tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad

Hoofdstuk VlL SlotbePalingen

De historiek van het inschrijvingsrecht

Het GoK-decreet uit 2002 voerde, als onderdeel van een gelijke onderwijskansen-
beleid, voor het eerst een specifiek kader in voor inschrijvingen, gebaseerd op de

vrije schoolkeuze van ouders'

Doorheen de jaren, en in een context van toenemende capaciteitsdruk, werd het

inschrijvingsrácht steeds bijgestuurd, en werd de regelgeving daardoor ook steeds

omvangrijker.

Ln 20L2 trad een nieuw kader voor inschrijvingsrecht in werking - een grondige
.update, van de operationalisering van de uitgangspunten en doelstellingen van het

inschrijvingsrechi. Daarin werden een aantal nieuwe elementen ingevoerd:

- de árvaringen met de experimenteerperiode voor aanmelden (van schooljaar
2008-200t tot 2010-2011), in functie van het vermijden van wachtrijen en

dubbele inschrijvingen, werden vertaald in een regelgevend kader voor aanmel-

dingsprocedu res;
- er rierd een duidelijke keuze gemaakt voor ruimte voor lokale keuzes in functie

van een lokaal inschrijvingsbeleid.

Het meest bepalende onderscheid binnen de regelgeving inschrijvingsrecht was

gebaseerd op de ligging van de school: voor scholen binnen LoP-gebied golden

ándere regels dan voor scholen buiten LOP-gebied'

Tijdens de hoorzittingen in het parlement in 2015 reflecteerden verschillende acto-

ren op de eerste jaren van implementatie van het nieuwe kader voor inschrijvings-
recht uit 2012.

Belangrijkste element daarbinnen bleek een vraag naar meer uniformiteit. De

n"*uJt", en op zich als positief gewaardeerde keuze voor ruimte voor lokale keu-

ies, had'geleid tot grote verschilÈn tussen maar ook binnen regio's' Die verschillen

rÀrga"n ,ioor mindàr transparantie, en leidden ertoe dat de volledige set van regels

als zeer complex ervaren werd'

Voor het buitengewoon onderwijs werd gepleit voor een eigen kader, geënt op de

specifieke context van het buitengewoon onderwijs, net als voor een kader voor

het secundair onderwijs dat meer rekening hield met de eigenheid van het secun-

dair onderwijs.

Vlaams Parlement
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Daarnaast bleek uit de hoorzittingen in 2015 dat aanmelden - in 2008 nog een
experimenteel gegeven - intussen een zeer breed draagvlak kende

onderstaand kader is geënt op deze vraag naar een specifiek kader voor de beide
niveaus en voor het buitengewoon onderwijs, naar uniformiteit en transparantie,
en het draagvlak voor aanmelden als instrument voor een objectieve 

"n'ir"Àipu-rante manier om (soms schaarse) beschikbare plaatsen in Jcholen te verdelen.
Eerste uitgangspunt blijft uiteraard de vrije schoolkeuze van ouders.

De nieuwe basisprincipes van het nieuwe kader

De basisprincipes van het nieuwe kader voor inschrijvingsrecht gelden over de
niveaus en gewoon.en buitengewoon onderwijs heen. be óperatioíalisering ervan
is echter geënt op de eigenheid van het niveau of de specificiteit van het buïtenge-
woon onderwijs, en de eigenheid van Brussel.

- Waarborgen van de vrije schoolkeuze van alle leerlingen en ouders zonder kam-peerrijen

Aan de uitgangspunten en doelstellingen van het inschrijvingsrecht uit 2012 wordt
een nieuw element toegevoegd: de doelstelling om de vrije schoolkeuze te maxi-
maliseren voor alle leerlingen en ouders, wordt geëxplicitóerd als eerste doelstel-
ling van het inschrijvingsrecht. om die vrije schoolkeuze te garanderen, zonder
onredelijke inspanningen te vragen van ouders, wordt een eináe gemaakt aan de
kampeerrijen voor de schoolpoort.

11 lret builengeryoo| gnderyijs wqld! hq! vinden van een school binnen de con.
touren van dé vrijè schóólkáuze eèn gàiámenii;r<e opa*.r'rt voor ouders, CLB en
scholen. Elk kind moet terecht kunnen in een school binnen redelíjke afstand.

- Maximale uniformiteit, transparantie en een centrale t'rjdslijn

Het nieuwe inschrijvingsrecht maakt een duidelijke keuze voor maximale unifor-
miteit. Er wordt een centrale tijdslijn ingevoerdl in het basisonderwíjs geldt die
centrale tijdslijn voor alle aanmeldende -cholen, in het secundair on,íeró5r uóo.
álle (aanmeldende en niet-aanmeldende) scholen.

De inschrijvingen in het secundair onderw'rjs starten later in het schooljaar, om
alle leerlingen en ouders voldoende tijd te geven voor een weloverwogeÀ studie-
en schoolkeuze. De centrale tijdslijn in het basisonderwijs en secundaii onderwijs
maakt een centraal ondersteunde communicatiecampagáe naar ouders mogelijk.

In het buitengewoon onderwijs is de tijdslijn geënt op het principe van een naad-
loze overgang tussen hettraject naareen verilag, en'de daarop volgende - indien
door ouders gcwcnste overstap naar rret buíteÁgewoon onderwljsl

- Willen kunnen weigeren betekent aanmelden

Centrale vraag binnen_ het inschrijvingsrecht is of de school geconfronteerd wordt
met capaciteitsdruk of niet. In het gewoon onderwijs geldt dát een basisschool of
een secundaire school die leerlingen wil of moet kunnán weigeren, de inschrijvin-gen organiseert via een aanm€ldingsprocedure. Een schoof die geen leerlingen
moet kunnen weigeren, schrijft de leerlingen in chronologische volgorde in, en
engageert zich tot het inschrijven van alle leerlingen die zió aanbiedèn.

De m.anier waarop aanmeldingsprocedures vorm krijgen, is geënt op de dynamiek
van de verschillende niveaus.

Vlaams Parlement
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Voor het basisonderwijs blijven afstand, voorkeur en toeval de criteria die scholen

kunnen hanteren bij het ordenen van de aangemelde leerlingen. Deze keuzes.zijn

lokaal te bepalen, àfgestemd op de lokale context. Basisscholen die aanmelden
passen de dubbele contingentering toe.

Voor het secundair onderwijs wordt vanaf schooljaar 2019-2020 geordend en toe-
gewezen via een standaaràalgoritme, met toeval als ordeningscriterium' In het

óuergangsiaar (schooljaar 201-8-2019, voor inschrijvingen 2019-2020) blijft orde-

nen óp balis uan toeval en/of voorkeur mogelijk. Chronologie als ordeningscrite-
rium vervalt. Ook de dubbele contingentering wordt geschrapt. Scholen kunnen

wel tot 20 procent voorrang geven voor ondervertegenwoordigde groepen'

- Sterke deregulering voor scholen die geen capaciteitsdruk ervaren

Voor scholen die geen druk op de capaciteit ervaren, en elke leerling kunnen

inschrijven die om een inschrijving verzoekt, betekent het nieuwe kader een

sterke vereenvoudiging en deregulering. De verplichting om capaciteiten bepalen

en te communicereÁ, óm vrije plaatsen bekend te maken en voorrangsperiodes te

organiseren voor vgorrangsgroepen, vervalt' Ook voOr scholen, gelegen in LOP-

g"ii"d, vervalt de dubbele contingentering. Zowel in het gewoon als het buitenge-
íroon onderwijs geldt dan: elke leerling die erom verzoekt (en aan de toelatings-
voorwaarden voldoet) wordt ingeschreven.

Scholen die geen leerlingen moeten weigeren, kunnen er wel voor kiezen aan te

sluiten bij aanmeldingsprocedures die georganiseerd worden binnen de gemeente'

het LOp ènzovoort. á respecteren dan de bepalingen voor aanmeldende scholen.

Scholen gelegen in LOP-gebied respecteren de afspraken die gemaakt worden bin-

nen het LOP.

- Elk kind een plaats als gedeelde verantwoordelijkheid in het buitengewoon

onderwijs

In het buitengewoon onderwijs wordt het vinden van een plaats voor elke leerling

een gedeeldJverantwoordelijkheid: van ouders, CLB en de scholen, Basisprincipe

is dai leerlingen niet geweigerd worden. Indien een bijkomend inschrijving niet

mogelijk is, rierklaart áe school het betreftende onderdeel volzet' Vanaf dan gaat

de ichtol voor elke bijkomende leerling die vraagt om een inschrijving via een

platform op zoek naar óen passend alternatief voor de leerling. Het platform houdt

daarbij uiteraard rekening met de vrije schoolkeuze, en met een aantal elementen

zoals een eventuele vraag naar leerlingenvervoer'

- Ligging binnen of buiten LOP-gebied niet langer het doorslaggevend criterium

De regelgeving voor scholen, gelegen binnen of buiten LOP-gebied, wordt geuni-

formiJeeid. Binnen LOP-qebied maken scholen wel nog steeds afspraken over het

inschrijvingsbeleid. De sámenstelling en opdrachten van de LOP's voor het basis-

onderwiis Utijven ongewijzigd. Binnen de LOP's voor secundair onderwijs wijzigen

de samánste-lling en de opdrachten. Het lokaal bestuur kan het voorzitterschap
opnemen.

3. Artikelsgewijze bespreking gewoon basisonderwijs

De nieuwe bepalingen voor het gewoon basisonderwijs, voor scholen gelegen in

het Nederlandse taalgebied, zijn opgebouwd als volgt:

Afdeling 1. OvergangsbePalingen

Afdeling 2. Recht oP inschrijving

Vlaams Parlement
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Afdeling 3' organisatie van de inschrijvingen, met daarbinnen:

onderafdeling A. Beslissing tot kunnen weigeren op basis van capaciteit

Onderafdeling B' Organisatie van de inschrijvingen in niet-aanmeldende scholen

Onderafdeling C. Organisatie van de inschrijvíngen in aanmeldende scholen

Afdeling 4. Weigeren van inschrijvingen

Afdeling 5. Bemiddelings- en klachtenprocedure

De bepalingen in afdelingen 2, 4 en 5 gelden voor alle inschrijvíngen in scho-
len voor het gewoon basisonderwijs in he1 Nederlandstalige gebiód. Énkel wat de
organisatie van de inschrijvingen betreft wordt een ondeiscËeid gemaakt tussen
aanmeldende en niet-aanmeldende scholen, gebaseerd op de bellisslng van het
schoolbestuur om al dan niet te zullen weigeren op basis van capaciteit (iie onder-
afdeling A).

Afdeling 1. Overgangsbepalingen

Artikel II.1 en II.2

Artikel 37/6/L expliciteert dat voor de inschrijvingen in scholen ín het Neder-
landstalige gebied én in scholen in het tweetalig góiea Brussel-Hoofdstad in het
lopende schooljaar 2018-2019 de bepalingen van Àoofdstuk IV, afdelingen 3 (recht
op inschrijving) van toepassing blijven. De artiketen uit afdeling + 1aánmÀràiÀàr.procedures) worden opgeheven.

Voor de inschrijvingen voor schooljaar 2OI}-2O20 en de schooljaren erna zijn de
nieuwe bepalingen van toepassing.

Hoofdstuk IVl1' Rech.t op inschrijving in scholen voor het gewoon onderwijs gele-
gen in het Nederlandse taalgebied

Artíkel II'3 en II.4 voegt'Hoofdstuk IVl1. Recht op inschrijving in scholen voorgewoon onderwijs, gelegen Ín het Nederlandse taaigebied' en àaarbinnen .Afde-
ling 1. Recht op inschrijving, in.

Afdeling 1. Recht op inschrijving

Artikel IL5

Artikel 37/7 vermeldt de doelstellingen van het inschrijvingsrecht, als instrument
van het beleid op gelijke onderwijskansen. Deze doélstálingen'werden in À"t
decreet inzake inschrijvingsrecht van B juni 2012 opgenomeÀ als het toetsings-
kader voor de Commissie inzake leerlÍngenrechten ('CiR) bij de goedkeuring ;un
aanmeldingsprocedures voor scholen geiegen in het NedêrlándsJtaalgebieOl nan
die doelstellingen wordt een eerste doétsteÍing toegevoegd, zijnde rret íraarnórján
van de vrije schoolkeuze van alle ouders en léerlingen. Áangezien die doelstelling
eveneens geldt voor niet aanmeldende scholen, woiden de doelstellingen opgeÀo-
men als basis voor het volledíge voorliggende kader.

Artikel iI.6

De basisprincipes van de vrije schoolkeuze worden - ongewijzigd ten opzichte van
het decreet inzake inschrijvingsrecht van B juní 20t2 - ógenomen in artikel3T/8,
551 tot en met 3.

Vlaams Parlement
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Paragraaf 4 bevat een nieuwe bepaling:

Een school registreert elke inschrijving binnen 7 kalenderdagen in Discimus
(= administratieve toepassing voor het uitwisselen van leerlingengegevens tussen
scholen en het Vlaamse Ministerie van Onderwijs en Vorming). Wanneer de leerling
vroeger start dan binnen die 7 kalenderdagen, registreert de school de inschrijving
uiterlijk op de dag waarop de lesbijwoning start. Bij de registratie van de inschrij-
ving noteert de school:
- de datum en het tijdstip van de inschrijving, waarmee het moment bedoeld

wordt waarop de ouder de inschrijving realiseert. Bij aangemelde leerlingen is

dat het moment waarop de ouder het recht op inschrijving (het'ticket' dat het
resultaat is van de aanmelding) omzet in een effectieve inschrijving. Datum en
tijdstip zijn cruciaal, aangezien die in geval van dubbele inschrijvingen bepalen
welke inschrijving overeind blijft en welke wordt overschreven (zie artikel II.B);

- de datum waarop de leerling zal starten, wanneer het gaat om een schoolver-
andering in de loop van het schooljaar. Deze datum is de datum waarop de
Ínschrijving beëindigd mag worden op basis van een inschrijving op een later
tijdstip in een andere school.

Artikel IL7

Conform de bepalingen in het decreet van B juni 2012 geldt een inschrijving voor
de duur van de schoolloopbaan, over de vestigingsplaatsen heen - tenzij de capaci-
teit overschreden is in die vestigingsplaatsen, Paragraaf 2 van artikel3T/9 bepaalt
hierop een afwijking: de mogelijkheid om bij de overgang tussen het kleuteronder-
wijs en het lager onderwijs herinschrijvingen te organiseren.

Ongewijzigd is ook de bepaling dat scholen van hetzelfde schoolbestuur de inschrij-
vingen op eenzelfde campus kunnen laten doorlopen bij de overgang tussen ver-
schillende scholen, of deze scholen voor het inschrijvingsrecht te beschouwen als
één school. Indien men voor deze opties kiest, neemt het schoolbestuur dit op in
het schoolreglement,

Artikel ILB

Artikel 37/L0 bevat de operationalisering van het principe'een latere inschrijving
overschrijft een eerdere inschrijving' voor het basisonderwijs, die eerder (zij het
iets beperkter) werd ingevoerd vía Onderwijsdecreet XXVIII.

Een inschrijving op een later tijdstip, genoteerd als bepaald in artikel 37/8, beëin'
digt een inschrijving die genomen werd op een eerder tijdstip, van rechtswege.

Een instapper in het kleuteronderwijs, die ingeschreven wordt in verschillende
scholen, behoudt enkel de inschrijving in de laatste school waar het kind werd
ingeschreven. De vorige school mag de leerling uitschrijven van zodra de nieuwe
inschrijving werd geregistreerd in Discimus en zichtbaar wordt via het software-
pakket van de school.

Wanneer het om een dubbele inschrijving gaat voor het volgend schooljaaq van
een leerling die al schoolloopt in de school (een'zittende leerling'), wordt die dub-
bele inschrijving pas gemeld aan de school waar de leerling schoolloopt op 1 juli.
vanaf dan kan de school de leerling uitschrijven op basis van de uitschrijving op
een later tijdstip in een andere school. Deze melding gebeurt pas op 1 juli, om
te vermijden dat scholen via administratieve weg op de hoogte worden gebracht
van een leerling die van school zal veranderen. Ouders zijn uiteraard vrij om een
geplande schoolverandering reeds vroeger te melden - de school mag de leerling
dan ook al uitschrijven op basis van die verklaring van ouders. Ouders hebben
echter de mogelijkheid om de beslissing pas mee te delen aan het einde van het
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schooljaar, of eventueel af te zien van de schoolverandering. Als de inschrijving in
de nieuwe school uiterlijk op 30 juni ongedaan gemaakt wordt, wordt er dus geen
schoolverandering meer gemeld.

Als het gaat om een schoolverandering in de loop van het schooljaar noteert de
school de voorziene instapdatum. De oude school kan de leerling pas uitschr'rjven
vanaf die datum. Bij een schoolverandering naar aanleiding van een verhuis tij-
dens de kerstvakantie, bijvoorbeeld, behoudt de leerling de inschrijving in de oude
school tot na de kerstvakantie. De nieuwe school houdt al een plaats vrij voor de
nieuwe leerling, die start na de kerstvakantie.

Artikel II.9

De bepalingen rond het inschrijven van leerlingen met specifieke onderwijsbehoef-
ten worden ongewijzigd overgenomen uit het decreet van B juni 2012, en inge-
voerd in artikel 37/11.

Afdeling 2. Organisatie van de inschrijvingen.

Artikel IL10 en II.11

In hoofdstuk IVll wordt een 'Afdeling 2. organisatie van de inschr'rjvíngen', en
'onderafdeling A. Beslissing over kunnen weigeren op basis van capaciteit' inge-
voegd.

onderafdeling A. Beslissing over kunnen weigeren op basis van capaciteit

Artikel IL12

Artikel 37/12 bevat een van de centrale bepalingen in het nieuwe kader voor het
inschrijvingsrecht. Een schoolbestuur beslist jaarlijks voor welke scholen, vesti-
gingsplaatsen en eventueel geboortejaren of leerjaren daarbinnen, het leerlingen
wil kunnen weigeren omwille van bereikte capaciteit voor het volgende schooljaar.
Het bepaalt ook voor elk van deze niveaus of het leerlingen uit de voorrangsgroe-
pen kinderen van dezelfde leefentiteit ('broers en zussen') of kinderen van per-
soneel wil kunnen weigeren. Het neemt deze beslissing uiterlijk op 15 november.
Voor de inschrijvingen voor schooljaar 2019-2020 echter; neemt het deze beslis-
sing uiterlijk op 15 januari 2019.

Een schoolbestuur kan dus bijvoorbeeld beslissen geen leerlingen te zullen weige-
ren voor het kleuteronderwijs, maar wel voor enkel leerjaren in het lager onder-
wijs, of net andersom,

Voor die onderdelen waarvoor het wil kunnen weigeren op basis van capaciteit
organiseert het de inschrijvingen via een aanmeldingsprocedure, zoals bepaald in
onderafdeling C.

Voor die onderdelen waarvoor het niet wil of moet kunnen weigeren op basis van
capaciteit organiseert het de inschrijvingen volgens de bepalingen in onderafdeling
B. Indien het schoolbestuur beslist om toch aan te sluiten bij een aanmeldingspro-
cedure - bijvoorbeeld een school die geen capaciteitsdruk ervaart maar deelneemt
aan een centrale aanmeldingsprocedure voor alle scholen in de gemeente - res-
pecteert het de bepalingen uit onderafdeling C.

Wat de inschríjvingen van de voorrangsgroepen 'broers en zussen' en 'kinderen
van personeel'betreft geldt eveneens het onderscheid op basis van al dan niet wil-
len kunnen weigeren. Het schoolbestuur kan beslissen geen leerlingen uit de voor-
rangsgroepen te zullen weigeren voor de instapklas (het jongste geboortejaar) in
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het kleuteronderwijs, maar wel voor de hogere jaren in het kleuteronderwijs en de

lagere school. Het respecteert daarbij de bepalingen uit artikel lL24'

De Vlaamse Regering kan schoolbesturen verplichten tot een gezamenlijke aan-

meldingsproced[re, wanneer er een capaciteitsprobleem heerst of dreigt' Deze

,"ipfiiËiing wordt - conform de bepaling in het 9"1t"-"! inzake inschrijvingsrecht

van B juniiOf Z - reeds decretaal bepaald voor de LOP's van Antwerpen en Gent.

Binnen deze drie LOP's melden dus alle scholen aan via een gemeenschappelijke

aanmeldingsprocedure, elk voor het eigen LOP-gebied'

onderafdeling B. organisatie van de inschrijvingen in niet-aanmeldende scholen

Artikel II.13 voegt een'onderafdeling B. organisatie van de inschrijvingen in.niet-

aanmeldende scËolen' in, met de beÈalingen voor (de onderdelen van) de scholen

waarvoor het schoolbestuur besliste geen leerlingen te zullen weigeren' en waar-

voor het eveneens niet aansluit bij een gezamenlijke aanmeldingsprocedure.

Artikel IL14

Ariikel 37/t3 stelt dat het schoolbestuur de startdatum bepaalt voor de inschrij-

uïnó"n voor d ie scholen/vesti g i n gsplaatsen/geboorteja ren/leerja ren waa rvoor het

schóolbestuur beslist heeft gein leerlingen te zullen weigeren op basis van capa-

citeit. Die startdatum valt te-n vroegste óp de eerste schooldag van september van

Àát voorafgaande schooljaar. Het lchoolbestuur maakt deze startdatum bekend

"àn 
uf l" beianghebbendeí. Indien de school gelegen is in het werkingsgebied van

een LOP respecteert het eventuele afspraken die gemaakt werden rond staÉdata

voor inschrijvingen'

Het schrijft alle leerlingen die zich aanbieden in, in chronologische volgorde, en

r"girirà"rt de inschrijvi"ngen in die volgorde in een inschrijvingsregister. Het model

uaï-r dat inschrijvingsiegiiter wordt beóaald door de Vlaamse Regering' Het verloop

van de inschrijvingèn lán g"controleerd worden door de bevoegde diensten van de

Vlaamse GemeenschaP'

De Vlaamse Regering kan gebieden afbakenen waarbinnen een centrale start-

datum wordt bepaalá uoor álle scholen, bijvoorbeeld wanneer de transparantie

vàor ouders *oidt aangetast door uiteenlopende startdata tussen scholen, die

ouders ertoe aanzetten álsnog in verschillende scholen in te schrijven'

De bepalingen die van toepassing zijn voor scholen die geen leerlingen weigeren

zijn dus een vereenvoudiging en ?erêgulering ten opzichte van de regelgeving uit

Éát d".r""t inzake inschiljvingsrecht van B juni 2012. Het schoolbestuur moet

geen capaciteiten, noch vriSe plaatsen bepalen, organisee* geen voorrangsperi-

ód"s uoor. kinderen van deielfde leefentiteit ('broers en zussen') of kinderen van

pàrioneet, en moet - ook indien gelegen in het werkingsgebied van een LOP - geen

dubbele contingentering toepassen'

paragraaf 3 bepaalt bovendien een capaciteit voor anderstalige nieuwkomers.

Vánaf die capaciteit (4 voor vestigingsplaatsen m9t minder dan 100 leerlingen,
g-uoàr uestigingsplaaisen met melr dan 100 leerlingen) kán een schoolbestuur

inOàrrtutigeiiiuwt<omers weigeren, mits het een plaats garandeert in een andere

ichool bin-nen redelijke afstaÀd, en met respect voor de vrije schoolkeuze van

ouders. Deze mogelijiheid bestond reeds in het inschrijvingsrecht - als instrument

ór i" vermijden ?ut á" draagkracht van scholen overschreden werd, zij het enkel

wanneer hei schoolbestuur dêze capaciteit bepaald en gecommuniceerd had voor

de start van de inschrijvingen. Die voorwaarde vervalt door het opnemen van

áè iàíaciteit in het .egitgJuend kader. Een schoolbestuur dat gebruik wenst te

maken van deze mogetiittr-eid, kan er dus steeds op terugvallen - ook zonder deze
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Voor scholen en vestígingsplaatsen, en eventueel ook structuuronderdelen waar-voor het schoolbestuur besliste geen leerlingen te kunnen weigeren, engageertÀet
zÍch om alle leerlingen (die aaÀ de toelatiÁgsvoor*""rJ.n-v-oldoen, o? ,i,aaruoo.geen weigeringsgrond bestaat) in te schrijveÀ. indien zich onvoorziene omstandig-
heden voordoen, die ertoe leiden dat een schoot echt in ae onrog"i6kÀ.il 

"àïii"àrtom nog bijkomende inschrijvingen te organiseren, kan het schoóluËsturi cÀnràinrartikel Ii'15, een aanvraag indienen bij de CLR om alsnog capaciteit omwille vanonvoorziene omstandigheden te bepalen.

De CLR beslist bínnen de veertien kalenderdagen of het effectief om onvoorziene
omstandigheden gaat. Eventueel kan de CLR óok specifieke voorwaarden bepalenvoor het bepalen van deze capaciteit omwille van onvoorziene omstandigheden(bijvoorbeeld een capaciteit die slechts bepaald tan *oiJen nadat oe uoóirangs-groepen en kinderen van personeel nog een bepaalde periode krijgen om 6un róËÀtop inschrijving te doen gelden, of die niet lager kan liggen dan hóí leerlingenaantal
van de voorbije jaren).

Indien de CLR bepaalt dat het schoolbestuur geen capaciteit omwille van onvoor-ziene omstandigheden kan bepalen, schrijft hát eveniueel reeds geweigerde lÀÀr-lingen op basis van capaciteit alsnog in, net als leerlingun ài" aàarnà-noó;ÍËn
inschrijven.

capaciteít vooraf te moeten bepalen
eventuele afspraken h ierover.

Scholen gelegen in LOp-gebied respecteren

Artikel II.15

Ondèráfdèti ng c. organisatie van de inschrijvingen in aanmeldende schoren

Artikel II.16

Artikel IL17

In hoofdstuk rv/r, afdeling 2 wordt een .onderafdeling c. organisatie van deinschrijvingen in aanmeldende scholen, íngevoegd.

Deze onderafdelÍng bevat de bepalingen die van toepassing zijn voor de scholen/vestigingsplaatsen/geboorteja ren of leerja ren waa ryoor heischoolbestu u r besl iiteleerlingen te willen kunnen weigeren eí dus de inschriivin!"n t" organiseren viaeen aanmeldingsprocedure, Deze bepalíngen zijn ook ván tóepassing voor scholendie geen capaciteitsdruk ervaren, maar dóelnemen 
"un "un-guzamenlijke 

aanmel-dingsprocedure.

Artikel 37/t5 beschriift de verschillende onderdelen en stappen van een aanmel-dingsprocedurc:
- ouders kunnen via digitale weg hun intentie tot Ínschrijven kenbaar maken.In geval van een.aanmeldingsprocedure waar meerdere icholen or uestiginós-plaatsen aan deelnemen geven ouders één of meerdÀrà keuzes op, 

"n 
riàpàn

ze de volgorde van hun keuze bekend. Ze doen dat t'rjdens de door de Vlaamse
Regering bepaalde voorrangsperiode;

- scholen maken het aantal beschikbare plaatsen voor inschrijving, per structuur-onderdeel, vestig i n gsplaats of school bekend ;- na het afsluíten van.de aanmeldingsprocedure worden alle aangemelde leer-
lingg-n- geordend, volgens de decrátaal bepaalde otàuningrcritária i.ià urti-kel II.25, $1), met toepassing van de dubbele continge;tàring (zie artikel IL26)en met respect voor eventuere voorrangsgroepen indien de'voorrang ;oorï"voorrangsgroepen via dezelfde aanmeldingsprocedure wordt toegekeíd (zie ai-tikel II.25, g2);
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leerlingen die'gunstig gerangschiktzijn', zijnde binnen de beschikbare plaatsen,

uerweiven via de aanmeldingsprocedure het recht op inschrijving in die school

- vaak'een ticket voor inschrijving'genoemd;
binnen centrale aanmeldingsprocedures kan slechts één ticket worden toege-
kend aan een leerling, Dat is steeds het ticket van de school van hoogste keuze

waarvoor de leerling gunstig werd gerangschikt;
leerlingen die 'ongunstig gerangschikt' zijn, zijnde nadat de beschikbare plaat-

sen infevuld warèn, krijgen een plaats toegewezen als geweigerde leerlingen,

op de ïweigeringslijst'. óeze leerlingen worden in de volgorde van het aanmel-

dingsregisler als geweigerde leerling opgenomen in het inschrijvingsregister'

Artikel II.18

Een schoolbestuur meldt uiterlijk op 15 november (maar voor de aanmeldingen
voor schooljaar ZOLS-2020 uiterlijk op 15 januari 2019) aan de bevoegde diensten

van de Vlaamse Gemeenschap, en via het formulier dat daarvoor ontwikkeld wordt:

- voor welke scholen, vestigingsplaatsen, geboortejaren of leerjaren het de in-

schrijvingen zal organiseren via een aanmeldingsprocedure;
- voor welke scholen, vestigingsplaatsen, geboortejaren of leerjaren het leerlin-

gen uit de voorrangsgroepen 'broers en zussen'en 'kinderen van personeel'wil
kunnen weigeren;

- welk standaárddossier het zal hanteren bij de organisatie van de aanmeldings-
procedure, of van welk standaarddossier het - indien gewenst - wil afwijken'

De bevoegde diensten van de Vlaamse Gemeenschap werkt een aantal standaard-
dossiers rJit, waarin de verschillende stappen van een aanmeldingsprocedure zijn
uitgewerkt. Die standaarddossiers worden opgemaakt op basis van de bij de CLR

ingldiende aanmeldingsdossiers doorheen de voorbije jaren, en de meest gemaakte

keuzes daarbinnen. Binnen een standaarddossier kan het schoolbestuur of het LOP

een aantal keuzes aanvinken, Door het standaarddossier te ondertekenen/ onder-
schrijft het schoolbestuur, LOP of de schoolbesturen die samen de aanmeldings-
p.ocádute organiseren, de stappen en operationaliseringen uit het standaarddos-
sier te zullenloepassen. Het standaarddossier bevat in ieder geval ook bepalíngen
over de organisatie van een disfunctiecommissie voor de eerstelijnsbehandeling
van klachten betreffende de aanmeldingsprocedure.

De beslissing tot aanmelden melden aan de bevoegde diensten van de Vlaamse

Gemeenscháp, en de ondertekening van een standaarddossier volstaan om een

aanmeldingsprocedure te mogen organiseren. Een goedkeuring van de CLR is niet
langer vereist.

Wanneer een schoolbestuur/schoolbesturen of LOP wenst af te wijken van een

standaarddossier, meldt het de vraag tot afwijkingen aan de bevoegde diensten

van de Vlaamse Gemeenschap via het formulier, en legt het de afwijkingen voor
aan de CLR (zie artikel Ii.20).

Het formulier voor deze melding en het model van standaarddossier worden door

de Vlaamse Regering bePaald'

Artikel iI.19

Artikel 37/t7 bepaalt dat aanmeldingsprocedures van scholen, gelegen in LOP-

gebied, bij dubbele meerderheid (zijnde een meerderheid binnen de onderwijs-

Éartners, en een meerderheid binnen de niet-onderwijspartners) moet worden
goedgekeurd.
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Voor scholen, gelegen buiten LOP-gebied geldt dat een aanmeldingsprocedure
enkel kan worden ingesteld, na kennisgeving van de intentie tot aanmelden aan de
andere scholen in de gemeente,

Scholen uit gemeenten dÍe aan LOP-gebied grenzen, kunnen aansluiten bij de aan-
meldingsprocedure van het LOP, zij het mits akkoord van het betrokken LOp. Oot
de scholen uit daaraan aangrenzende gemeenten kunnen onder dezelfde voor-
waarde aansluiten bij de aanmeldingsprocedure.

Voor scholen die op deze manier wensen aan te sluiten bij de aanmeldingspro-
cedure in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad, en dus gálegen zijn buitËn het
tweetalig gebied, kunnen aansluiten bij de aanmeldingsproJeduie van-LOp Brussel,
maar met behoud van voorliggende regelgeving vooi scholen in het Nederlandse
taalgebied.

De Vlaamse Regeríng kan middelen voorzien voor de ondersteuning van aanmel-
dingsprocedures, en bepaalt de manier waarop en voorwaarden wáaronder deze
middelen worden toegekend.

Artikel II.20

Artikel 37/18 bepaalt dat een schoolbestuur/schoolbesturen/LOp dat wenst af te
wijken van een standaarddossie4 de betreffende afwijkingen voorlegt aan de CLR.
Uiterste datum voor de indiening van afwijkingen bij Oe Cr-n is 15 nóvember. Voor
de aanmeldingen voor schooljaar 2AL9-2020 geldf f S januari 2015 als uiterste
datum,

De CLR toetst de voorgelégde afwijliingeÀ aan de bepatingen uit ár6"ting"À 2 àn 3
van hoofdstuk IVl1 en de doelstellingen uit artikel 37/7. Het neemt een beslissing
binnen de twee maanden na indiening, en in ieder geval voor 24 december, Voor de
aanmeldingen voor schooljaar 2019-2OZA beslist het uiterlijk op 31 januari 2019.

Artikel IL21

frtlkel 37lLg bepaalt de beroepsprocedure na een negatief besluit van de CLR. De
ínitiatiefnemer heeft na een negatief besluit verschillende mogelijkheden:
1" beslissen alsnog een standaarddossierte volgen. Een melding van die beslissing

volstaat;
20 aangepaste afwijkingen voor te leggen aan de CLR die daarover een besluit

neemt binnen de 30 kalenderdagen;
30 de ongewijzigde afwijkingen voor te leggen aan de vlaamse Regering, die het

voorstelt toetst aan dezelfde bepalingen als de CLR, en binnen Oé SO kalender-
dagen een besluit.neemt. Het verloop van deze procedure wordt bepaald door
de Vlaamse Regering.

Indien !9 cln op basis van de aangepaste afwijkingen, zoals in 20, opnieuw een
negatief besluit neemt kan de initiatiefnemer bésluíien alsnog een standaarddos-
síer te volgen, of binnen de 10 kalenderdagen na ontvangst van het negatief besluit
de voorgestelde afwijkingen voor te leggen aan de vlaàmse Regerinf, die binnen
de 30 kalenderdagen een besluit neemt.

Indíen de Vlaamse Regering een negatief besluit neemt, kan de initiatiefnemer
binnen de 10 kalenderdagen alsnog beslissen een standaarddossier te volgen, of- eenmalig - aangepaste afwijkingen terug voorte leggen aan de cLR, dielinnen
de 30 kalenderdagen een beslissing neemt.

vlgl oq aanmeldinger voor schooljaar 2otg-zozo echter; geldt dat na een nega-
tief besluit van de CLR over de voorgelegde afwijkingen vaíeen standaarddoss-ieq

Vlaa ms Pórlement



Artikel IL22

Artikel 37/20 bepaalt dat het schoolbestuur uiterlijk op 15 november (en voor de

inschrijvingen voor schooljaar 2019-2020 uiterlijk op 15 januari 2019) de capaci-

tàif Ueóaalï voor die onderdelen waarvoor het leerlingen wenst te kunnen weigeren

àp nurir van capaciteit, en deze capaciteiten bekendmaakt aan alle belanghebben-

;ili;voor scholen gelegen in LOP-gebied minstens aan het LOP)' De capaciteit

È f.,dt aantal leerlingón Oát net schoolbestuur als het maximaal aantal leerlin-

n"; ri"i; vàor Oe beireffende school/vestigingsplaats/geboortejaar/leerjaar' Eens

áà .upàáituit bereikt wordt elke bijkomende inschrijving geweigerd, behalve voor

insctriiivingen van leerlingen uit overcapaciteitsgroepen (zie artikel II'30)'
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de initiatiefnemer kan besluiten de aanmeldingsprocedure te organiseren conf-orm

een standaarddossieri of eenmalig aangepaste afwijkingen kan indienen bij de cLR,

àÈ uitertijt< op 15 februari een bésluit-neemt. Bij een tweede negatief besluit kan

de initiatiáfnemer beslissen alsnog een standaarddossier te hanteren bij de organi-

satie van de aanmeldingsprocedure'

Het schoolbestuur communiceert ook de resterende vrije plaatsen, per contingent'

op volgende momenten:
lb vooi de start van de inschrijvingen of aanmeldingen van de voorrangsgroepen

'broers en zussen' en'kinderen van personeel';
20 voor de start van de aanmeldingsperiode in maart;
30 voor de start van de vrije inschrijvingsperiode'

scholen binnen LoP-gebied respecteren de afspraken die hierover gemaakt werden

in het LOP.

Een schoolbestuur kan na de start van de aanmeldingsperiode de capacíteit enkel

vÀrtrogen, mits het toepassen van de dubbele contingentering (voor de instroom-
jaren), en mits: _^-!^ r.
ál óááOf"uring door het LOP in het geval de school is gelegen in een gemeente die
- 

6ehoort tot het werkingsgebied van een LOP;

b) mededeling aan de sctrootuesturen van de andere scholen en centra gelegen in
' di; gemee-nte indien de school of het centrum is gelegen buiten het werkings-

gebied van een LOP.

Een schoolbestuur weigert een bijkomende inschrijving wanneer de capaciteit

bereikt is, of wann"e, ein inschrijving voor het lopende schooljaar er toe.zou lei-

den dat de capaciteit voor het volgende schooljaar overschreden zou worden.

Net als voor niet-aanmeldende scholen (zie artikel IliL4, $3) wordt de capaciteit

voor a ndersta lige n ieuwkomers decretaal vera n kerd'

Artikel II.23

Artikel 37/2I voert een centrale tijdslijn in. De Vlaamse Regering bepaalt de data

uàóiá" centrale tijdslijn voor alle aanmeldende scholen' Voor de inschrijvingen voor

sitrootSaar 2OIg-i02(í worden de betreffende data opgenomen in artikel 37/2I'gt,
tweede lid.

De centrale tijdslijn bevat:
10 de start- eÁ de einddatum van de aanmeldingsperiode voor een bepaald school-

jaar (f tot en met 29 maart 2019, voor de aanmeldingen voor schooljaar 2019-

2024);
20 de datum waarop de resultaten van de aanmeldingsprocedure uiterlijk worden
- 

ÈàfenO gemaakt aan ouders (29 april 2019 voor de aanmeldingen voor school-

jaar 2019-2020);
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30 de inschrijvingsp_eriode voor de gunstig gerangschikte leerlingen (van 6 mei2019 tot en met 24 mei 2019 vooi inschripingó uool. schootjaár zorg-zozo);
40 de startdatum van .de vrije inschrijvingspèrioáe, zijnde de periode voor de in-schrijvingen voor de eventuele relterende vrije piaatsen (zs mei 2019 voorinschríjvingen voor schooljaar 2019-2020),

Vóór de start van en tijdens de aanmeldingsperiode kunnen geen ínschrijvingengebeuren voor het volgende schooljaar. tnscÉri3ving.n uóoi heitopenae rlr,oor:Ëi'.zijn wel mogelijk tijdens, de .aanméldingsperioàe, iii t'et op voorwaarde dat er opdat moment nog een vrije plaats ís, de-inschrijving 
-gemetá 

wordt aan het too toraan de andere scholen. in de gemeente, voor lcrróten buiten Lop-gebied), en d*atalle leerlingen die via de aanmeldingsprocedure een 'ticket'voor iÀschrijving krij-gen, ook effectief worden ingeschreven.

Aftikel Iï.24

Artikel II.25

'Kinderen van dezelfde.leefentiteit'('broers en zussen') en'kinderen van personeel,
hebben vo-orrang op alle andere leerlingen. Artikel zi/zz bakent o"r" utoiránór-groepen aL

Het schoolbestuur is ve.rplicht voorrang te verlenen aan kinderen uit deze groepen,
Als het schoolbestuur beslist heeft góen van deze leedinjen te zullen weigeren,schrijft het de leerlÍngen uit deze voórrangsgroepen in chrónologische oorgoiaáin.
Leerlingen uit deze groepen weigeren kan niet.

Wanneer het schoolbestuur beslÍste wél leerlingen te willen kunnen weigeren, ver-valt chrolologie als principg. De manier: waarop de voorrang wordt ingeíuld, en deperiode waarbínnen dat gebeurt, wordt niet bepaald, Schjen binneí ggp-ióoiea
respecteren wel eventuele afspraken híeromtrent binnen het LOp.

Het schoolbestuur respecteert wel enkele regels: het communiceert de perÍode
waarbinnen de voorrang wordt verleend, en hóe ouders hun vraag tot inschrijvingmoeten bekendmaken. Dat gebeurt - in tegenstelling tot de ráguliere àanïer-dingsperiode - niet noodzakelijk via een digiïale 

".nrletJingsprocedure. 
De leer-lingen uit de voorrangsgroepen worden wel-geordeno, Àài respect voor volgendevolgorde:

1o leerlingen die behoren tot beide voorrangsgroepen;
20 leerlingen die behoren tot de voorrangsgroep, vermerd in paragraaf 2;
30 leerlingen die behoren tot de voorrangsgroep, vermerd in paragraaf 3.

Als de capaciteit bereikt wordt binnen een van deze groepen, worden de leerlingenverder geordend binnen de groep, volgens de ordeíingscilteria die gekozen w-er-den binnen het standaarddoisieri of dè goedgekeurde ái*uting"n dáarop en mettoepassing van de dubbele contingentering.

indien d.e voorrang voor de voorrangsgroepen wordt toegekend via ordening in deaanmeldingsprocedu.re voor alle leerlingen, gebeurt de oidening volgens oe uepá_lingen in aÉikel 37/23, gZ.

Artikel 37/23 bepaalt de ordeningscriteria volgens dewelke de aangemelde leer-lingen kunnen worden geordend. Het gaat om (combinatíes van) volgende orde-ningscriteria:
a) afstand van het domicilieadres van de leerling tot de school of vestigingsplaats;
b) afstand van het werkadres van één van beide-ouaeri tot àe school 

"ír"rtigi"g;-plaats;
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c) toeval; dit ordeningscriterium kan enkel gekozen worden in combinatie met

minstens ordeningscriterium a), b) of d);
d);; ptuutr van de school of vestigingsplaats binnen de.rangorde in keuze ge-
' 

maakt door de ouders. Dit ordeningscriterium kan enkel gekozen worden in

combinatie met minstens ordeningscriterium a), b) of c)'

Deze ordeningscriteria worden bepaald bij de keuze van het standaarddossier, of

eventueel via een aanvraag tot afwijking daarop'

De combinaties van deze ordeningscriteria kunnen als primair en secundair orde-

ninjicriterium (bijvoorbeeld de làerlingen worden eerst geordend volgens voor-

[eír (eerst alle'eerste keuzes voor dig.bepaalde school, dan alle tweede keuzes,

dan derde keuzes, enzovoort) en daarbinnen op afstand tot.de school)' Of men kan

óàn Uepaatd aandeel van de plaatsen toekennen volgens het ene ordeningscrite-

rlu*-tÉ:uoorbeeld l0o/o of afstand) en een overig aandeel op basis van een and.er

.rtt".iró (bijvoorbàd 500/o op toeval). Ook combinaties van beiden zijn mogelijk'

Artikel II.26

Voorliggend kader behoudt het instrument van de dubbele contingentering, met

als indicatoren:
àl n"t fezin ontving een selectieve participatietoeslag (of schooltoelage voor-' 

scr'oótjaa r 2AL1-íA20 of 202A-2021) of heeft een beperkt inkomen;

Ul áá moeOer heeft geen díploma van het secundair onderwijs of van een stud.ie--' 
óàtuigi.hrift van ïet twàede leerjaar van de derde graad van het secundair

óndeiwijs of van een daarmee gelijkwaardig studiebewijs.

Artikel IL27

Voor elke bepaalde capaciteit - hetzij op niveau van school, vestigingsplaats of

structuuronderdeel, of combinaties daarvan - waarvoor de inschrijvingen worden

óàárganiseerd via een aanmeldingsprocedure, hanteert het schoolbestuur een aan-

i.JOïngur"gister. Hát neemt de iolgorde van zowel de gunstig als de niet-gunstig

geranglchiÈte leerlingen uit het aanmeldingsregister'

Paragraaf 2 van artikel 37/25 expliciteert de toewijzing op basis van voorkeur:

leerlingen die in meerdere scholen een plaats werd toegewezen, wordt de school

uan frdogste voorkeur daarbinnen toegewezen' In scholen van lagere keuze wordt

dá leertiig verwijderd uit de aanmeldiÁgslijst van alle scholen van lagere voorkeur,

waardooiin die scholen de hoogst gèrangschikte leerling op de wachtlijst een

pfáàti liticket'; krijgt toegewezen-. Di[.procès wordt.herhaald tot geen enkele bij-

i.or"nàe leerlíng éËn'ticiet'kan worden toegekend' Dan worden de wachtlijsten

Jánnitiài geordód, volgens de bepalingen in het standaarddossier of de daarop

goedgekeurde afwijkingen.

De aangemelde leerlingen en hun ouders krijgen - schriftelijk of elektronisch -.een

bericht over de schooi waarvoor ze een 'ticket voor inschrijving' hebben gekre-

óán. f-f"t bericht tnáfat eveneens de plaats op de weigeringslijst van de eventuele

scholen waarvoor ze ongunstig gerangschikt werden' De periode waarbinngn de

àuO"rr hun .ticket voor iíschrijving'kuÀnen omzetten in een effectieve inschrijving'

ó;;;;gtàrie weken. Wanneer tickets niet werden omgezet in een inschrijving bin-

nèn diiperiode, vervalt het recht op inschrijving op basis van dat ticket' Het recht

op inschrijving vervalt eveneens wanneer de leerling onterecht een plaats verkreeg

ióp Uasisïan-foute, door de ouders opgegeven/ informatie)'

Een ingeschreven leerling die alsnog wordt ingeschreven in een school van hogere

[Àrr", *u"rvoor hi5 e"rit op de weigeringslijst stond, mag door de school van

lagere keuze worden uitgeschreven'

Vlaams Parlement
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Paragraaf 4 expliciteert dat een niet-gunstige rangschikking in een school wordtgelijkgesteld met een weigering op básis van bereíkte capaciteit. Ouders moetenhun plaats op de weígeringslijsf dus niet meer gaan bevestigen in de school.

De rangschikking van de leerlingen in het aanmeldingsregisteri het toewijzen aande school van hoogste voorkeuf en het uitreiken vaÁ de-weigeringsdocumenten,
kunnen gemandateerd worden aan het LOP (voor scholen in t-Of-gebied) of àaneen daartoe gemandateerd schoolbestuur (voor scholen buiten t_op-gebieá).

Artikel IL28

Artikel 37/26 bepaalt dat een schoolbestuu.r voor elke capaciteit een inschrijvings-
register hanteert, waarin het zowel de inschríjvingen als de weigeringen chiono"ío-gisch noteert,

De volgorde van de toegewezen leerlingen en van de geweigerde leerlingen uit het
aa n meld i n gsreg ister wordt overgenomen in het i nsctr Íjvi n g"sreg ister.

De volgorde van de weigeringen wordt gerespecteerd bij het invullen van elkevrijgekomen of bijgekomen plaatsen, tot áe vllide schooldág van oktober van hetschooljaar waarvoor werd ingeschreven. Voor de instapperi in tr"t kleuteronderwijs(het jongste geboortejaar) gerdt de weigeringsrijst tot'30 Suni vàn 
-rrer;;;ij;;.

waarvoor werd ingeschreven,

wanneer leerlingen op de weigeringslijst alsnog kunnen inschrijven, krijgen zedaarvan binnen de zeven .kalenderáagen een Jchriftelijke melding.'oe tliioàewaalliryery ze z:i9h kunnen komen inschr:ijven, telt minsten. ,*u"n kálendeidagen,
Leerlingen uit de overcapaciteitsgroepen-kunnen attija woioen ingeschreven,ïok
wanneer er leerlingen op de weígeringslijst staan.

De Vlaamse Regering bepaalt het model van inschrijvingsregister. Het verloop vande inschrijvingen en weig_eringen kan gecontroleerd wordén door de Ueuoegàediensten van de Vlaamse Gemèenschap.

Eens de periode waarbinnen.leerlingen hun 'ticket voor inschrijving, kunnen komenpeyg{iqen voorbij is, worden resierende vrije plaats"n 
-f 

".orn.uniceerd. 
Arti-

ke.l 37./27 bepaalt dat vanaf de startdatum van de vrije inschrijvingsperiode Jeschool de inschrijvingen in chronologische volgoroe ií 
-rrei 

insèirriiíingsregistàr
noteert.

Artikel IL29

Artikel IL30

Ook wanneer de capaciteit bereikt is, en er nog leerlingen op de weigeringslijst
staan, kunnen leerlingen uit overcapaciteitsgroépen in{eschreven *oiaun.-Àrti-kel37/28 bepaalt deze overcapaciteiisgroepen. Het gaat om groepen waarvoor devraag naar inschrijving plots kan ontstaan, en nog niót geken;'was op r.,ei màmentvan de.aanmeldingen of start van de inschríjvingén:
- leerlingen díe geplaatst zijn door de leugárec-hter;- leerlingen die als (semi-)internen verblifven in een (semi-)internaat verbonden

aan de school;
- leerlingen die verblijven in residentiële opvang;
- broers en zussen die.wÍllen inschrijven voor hótzelfde níveau als een ingeschre-ven broer of zus (bijvoorbeeld meerlingen waarvan een van de kinderen eenplaats kreeg via de aanmeldingsprocedure, maar het andere kind of de anderekinderen níet).

VJaams Pàrlement
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Er wordt een nieuwe overcapaciteitsgroep ingevoerd. Bij elke gezamenlijke aan-
meldingsprocedure wordt een disfunctiecommissie opgericht. Leerlingen waarvan
de disfunctiecommissie oordeelt dat een inschrijving in overcapaciteit geoorloofd

is, kunnen in overcapaciteit ingeschreven worden'

Een inschrijving in overcapaciteit is steeds een gunst, geen recht. Het is dus het
schoolbestuur dat beslist of het de leerling inschrijft. Uitzondering daarop zijn de

leerlingen die terugkeren naar de school waarin ze in het lopende, vorige of daar-
aan vóorafgaande schooljaar schoolliepen, na een periode in het buitengewoon
onderwijs. Deze leerlingen worden verplicht ingeschreven in overcapaciteit.

Afdeling 3. Weigeren van inschrijvingen

Artikel IL31

Dit artikel voegt een afdeling 3 in, die de bepalingen over het weigeren van leer-
lingen bevat.

Artikel IL32

Artíkel 37/29 bepaalt de gronden, naast capaciteit, op basis waarvan een leerling
geweigerd kan worden:
- de ieerling voldoet niet aan de toelatingsvoorwaarden (op het moment van de

effectieve start van de lesbijwoning);
- de leerling schrijft in met de intentie om alternerend school te lopen in verschil-

lende scholen;
- de leerling werd in het lopende, voorafgaande of daaraan voorafgaande school-

jaar defi nitief uitgesloten.

Artikel II.33

Artikel 37/30 bepaalt de procedure die een school dient te volgen wanneer het
een leerling weigert op basis van capaciteit, of bovenstaande weigeringsgron-
den. Dit artit<et ii inhoudelijk ongewijzigd ten opzichte van de bepalingen uit het
decreet inzake inschrijvingsrecht van B juní 2012, maar vervangt de term 'niet-
gerealiseerde inschrijving'door'weigering'. De'mededeling van niet-gerealiseerde
inschrijving' wordt een'weigeringsdocument'.

Inhoudelijk blijft echter behouden dat een schoolbestuur een weigeringsdocument
bezorgt aan de ouders van de geweigerde leerling en aan de LOP-voorzitter (voor
scholán gelegen in LOP-gebied) of de bevoegde diensten van de Vlaamse Gemeen-
schap (voor-scholen buiten LOP-gebied), de manier waarop (via aangetekend
schrijven of tegen afgiftebewijs, en via het weigeringsdocument dat de Vlaamse
Regering daartoe bepaalt), en met vermelding van de plaats op de weigeringslijst
wanneer het om een weigering omwille van capaciteit gaat'

Enkel de termijn waarbinnen de melding dient te gebeuren wordt - in lijn met de
periode voor de registratie van inschrijvingen in Discimus - verruimd naar zeven
kalenderdagen.

Afdeling 4. Bemiddelings- en klachtenprocedure

Artikel iL34

Er wordt een afdeling 4 ingevoerd met de bepalingen inzake de bemiddelings-
procedure bij het LOP en de klachtenprocedure bij de CLR.

Vlaams Parlement
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Artikel iI.35

In artikel 37/3l worden de gronden opgelijst op basis waarvan ouders of andere
belanghebbenden kunnen vragen om bemiddeling door het LOP, en hetzij daarna,
hetzij rechtstreeks, een klacht kunnen indienen Oi3 ae Cln:
-1o 

een weigering op basis van capaciteit, vermeld in artikel IirZ2;
2" een weigering op basis van de weigeringsgronden, vermeld in artikel IL32 (niet

voldoen aan de toelatingsvoorwaarden, alternerend schoollopen, definitiei uit-
gesloten leerlingen);

3o een uitschrijving op basis van een inschrijving in een andere school ('dubbele
inschrijving') (zie artikel Ii.B)

40 een ontbinding van inschrijving van leerlingen met specifieke onderwijsbehoef-
ten, vermeld Ín artikel II.9;

5o een weigering op basis van capaciteit, omwille van onvoorziene omstandighe-
den (weigering in school die omwille van overmacht alsnog capaciteit bepaáde,
na een 'ventielprocedure' bij de CLR). In dit laatste geval kunnen ook ouders
van geweigerde leerlingen en eventuele andere belanghebbenden, gezamenlijk
een klacht indienen.

D.e Vlaamse Regering bepaalt de nadere procedure voor deze bemiddelings- en
klachtenprocedure, en garandeert de hoorplicht.

Artikel iL36

De bemiddelingsprocedure, beschreven in artikel II.35 is ongewijzigd ten opzichte
Y?l_de bemiddelingsprocedure in het decreet inzake inschrÍjvingsrácht van B juni
20L2.

Artikel IL37 en 38

Artikel 37/36 bepaalt de klachtenprocedure bij de CLR, van toepassing bij de klacht
op basis van de situaties, vermeld in artikel II.35. Het artikel expliciteórt áat ouders
ook meteen, zonder voorafgaande bemiddeling door het LOP, een klacht kunnen
indienen. De procedure is ongewijzigd ten opzichte van de procedure, vermeld
in het decreet inzake inschrijvingsrecht van B juni 2012. Hetzelfde geldt voor de
mogelijke sancties die de Vlaamse Regering kan opleggen op advies van de cLR.

Artikel IL39

Artikel ÏI.39 heft de bepalingen, die specifiek zijn voor de inschrijvingen voor
schooljaar 2019-2020, op 1 september 2019 op.

4' Artikelsgewijze bespreking buitengewoon basisonderwijs

De artikelen voor het buitengewoon onderwijs worden ingevoerd in een nieuw
hoofdstuk 'IV/z. Recht op inschrijving in scholen voor buiiengewoon onderwijs'.
Deze bepalingen gelden zowel voor scholen voor buitengewoon onderwijs, geie-
gen in het Nederlandse taalgebied als voor scholen in tweetalig gebied 

-Aiulset-

Hoofdstad.

Artikel II.40 en 41

Artikelen 40 en 41 voeren het nieuwe hoofdstuk IV/2in, en daarbinnen afdeling 1,
Recht op inschrijvíng.

Vlêams Parlement
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Artikel iL42

ook in het buitengewoon onderwijs is het eerste principe van het regelgevend

f.a"r het recht op-inschrijving in dê school van keuze van de ouder'

Artikel 37/35 bevat een aantal regels die het recht op inschrijving operationalise-

r"n, àn áie ongewiizigd worden overgenomen uit het decreet inzake inschrijvings-

recht van B juni 2OI2.

Artikel IL43

Paragraaf 1 van artikel3T/36 bevat het principe dat een inschrijving geldt voor de

duur van de volledige r.t'toàttoopbaan in de school, over vestigingsplaatsen heen'

Het voegt daarnaasi nieuwe bepalingen in, inzake dubbele inschrijvingen'

In paragraaf 2 wordt bepaald dat een school elke inschrijving binnen 7 kalender-

dagen in Discimus regisireert. Wanneer de leerling vroeger start dan binnen die

7 kalenderdagen, retisireert de school de inschrijving uiterlijk op qe dag waarop

de lesbijwoning stait] Bij de registratie van de inschrijving noteert de school:

- de datum "n 
f'ei t6iuiip uán de inschrijving, waarmee het moment bedoeld

wordt waarop Oá o"r,aei de inschrijving 
-reaÍse-ert. 

Ook wanneer een leerling

wàrOt ingesci'rreven na toewijzing door het platform geldt het moment waarop

de ouder oe insctriiiving oevésti{t in oe school' Datum en tijdstip zijn cruciaal'

aangezien die in gával-van dubbele inschrijvingen bepalen welke inschrijving

oveieind blijft en welke wordt overschreven;

- de datum waarop-de làerling zal starten, wanneer het gaat om een schoolver-

ánaàring in de rlóuàn r,"i schooljaar' Deze datum.is de datum waarop de

inr.t.,.ijJtng oeeiÀàiga mag worden bp basis van een inschriiving op een later

tijdstip in een andere school.

Deze registratie is noodzakelijk voor de operationalisering van het principe 'een

latere inschrijving o"áit.Ïii:rt'een eerdere inschrijving' uit paragraaf 5, die eerder

(t h"f iuir n"p"ïtter) werà ingevoerd via Onderwijsdecreet XXVIII'

Een inschrijving op een later tijdstip in een andere school voor buitengewoon

onderwijs, genoteerd utt u"puato in paragraaf 4, beëindigt een inschrijving.die

;;no.ó'wárd op óÀn ee.Oer tijdstip, van-rechtswege. Fen leerling kan dus dub-

bel ingeschreven zijn in het gewoon onderwijs en het buitengewoon onderwijs'

vàor tóedingen die áe overstap van het buitengewoon onderwijs naar het gewoon

onderwijs wilten *.ri"n, rri:ii'a" inschrijving ln tret buitengewoon. onderwijs dus

behouden tijdens A"'pàliáiê van de insihriiving onder ontbindende voorwaarde,

wáarOinnen de afweging van de redelijkheid van aanpassingen gebeurt'

Een instapper in het kleuteronderwijs, die ingeschreven wordt in verschillende

scholen voor buiten!"*óàn onderwiji,'behoudt enkel de inschrijving in de laat-

sie school waar het iind werd ingeschreven. De vorige school voor buitengewoon

ànderwi3s waarin de ieerling *eid ingeschreven mag de leerling uitschrijven van

zodra de nieuwe inicniijuing-werd geregistreerd in Discimus en zichtbaar wordt via

het softwarePakket'

wanneer het om een dubbele inschrijving gaat voor het. volgend schooljaar, van

een leerling Aie al slfroofóoíiin de sciooï(éen'zittende.leerling'), wordt die dub-

bele inschrijving pái gemelà aan de school waar de leerling schoolloopt op.1 juli'

Vanaf dan kan oe ic6ïor de leerling uitschrijven op basis.van de uitschrijving op

een later tijdstip i; ;; andere school. Deze melding gebeurt pas op 1 iu.li, om

te vermíjden dat scholen via administratieve weg op de hoogte worden gebracht

uàn 
""n"leerling 

Oiá uan school zal veranderen. Ouders zijn uiteraard vrij om een

gáóránà" schoo-tveianààring reeds vroeger te melden - de school mag de leerling

Vlaams Parlement
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I uitschrijven op basis van die verklaring van ouders. ouders hebben
mogelijkheid om de beslissing pas mee tà delen aan het einde van hetof eventueel af te zien van de schoolverandering. nls de inschrijving inschool uiterlijk op 30. juni ongedaan gemaakt wódt, *óioil, dus geen
ndering meer gemeld.

Als het gaat om een schoolverandering in de loop van het schooljaar noteert deschool de voorziene instapdatum. De o-ude schoot'xan oe iàerling ó"i ,itiir.1iiiuànvanaf die datum' Bij een schoolverandering naar aanleiding van een verhuis tij-dens de kerstvakantie, bljvoorbeeld, behouot o" t"utiing Jà ins.l'trijving in de oudeschool tot na de kerstvakantie. De nieuwe school houdi al een plaats vrij voor denieuwe leerling, die start na de kerstvakantie.

Artikel II'44 voert een 'Afdeling 2. organisatie van de inschrijvingen, in.

Artikel IL45

Artikel 37/36 bepaalt dat een school vanaf 1 september van het voorafgaandeschooljaar elke leerling die aan de toelatingsvoorwaarden voldoet luiterti3t<"op tretmoment van de effectieve instap), in chronólogische volgorde inschiilrt. rán iirróorkan dus in geen geval bíjkomende toelatingsvóorwaardËn bepaten of hanteren.

Het schoolbestuur registreert elke inschrijving, in die chronologische volgorde, pertype en eventueel per vestigingsplaats, in rrel'insctrriivintsregister. Het model vaninschrijvingsregister wordt bepàald door de vtaamià É.egËring-. Er kan een cóntroteuitgevoerd worden op^het verloop van de inschri5vinj"i, uoó. de bevoegJè Ji"n-sten van de Vlaamse Gemeenschap.

De verplichting om capaciteiten en vrije plaatsen te bepalen en communicerenvervallen.

voor de scholen die geen leerlingen moeten weigeren, is zijn deze artikelen deenige artikelen die van toepassing zijn. Er geldt vior nen àru-""n bijzondei Àget-luw kader.

Artikel II'46 voert een'Afdeling 3, Volzetverklaren en weigeren'in. In deze afdelin-gen worden de bepalingen opgenomen die enkel van toàpêsing worden van zodraeen school geen bijkomende lèerlingen meer kan inschrijven.

Artikel II.47

Artikel 37/37 bepaalt dat een schoolbestuur dat oordeelt geen bijkomende leerlin-gen meer te kunnen inschrijven, het betreffende type, of índien uan toápirin à"vestigingsplaats of school volzet verklaart. votzetvb?[íai*À op niveau u"'i, 
""n 

tvp"binnen een vestigingsplaats kan dus niet.

Het schoolbestuur doet dat via een melding, via een digitaal formulier; aan debevoegde diensten van de vlaamse Gemeenschap. De vláamse Regering bepaalthet model van digitale melding van de volzetverklaring. --

Artikel IL48

Artikel 37/38 bepaalt op basis van welke gronden een leerling geweigerd kan wor-den: :

- wanneer een leerling niet aan de toelatingsvoorwaarden voldoet. Een leerlingmoet aan de leeftijdsvoorwaarden voldoenln over het verslag uoórioàg"ng lothet buitengewoon onderwijs beschikken op het moment àailri31 
"n".ii"fiÀst-"pi;

dan ook a
echter de
schooljaar,
de nieuwe
schoolvera
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- wanneer het gaat om een leerling die in het betreffende schooljaar definitief

werd verwijderd uit de school.

Artikel II.49

Artikel 37/3g bepaalt twee categorieën van leerlingen die niét kunnen worden

geweigerd op basis van caPaciteit:
I een"leerling die terugkeert naar de school in het buitengewoon onderwijs na een

periode màt een veislag of gemotiveerd verslag in het gewoon onderwijs;

- een leerling aan wie dJ schóol werd voorgesteld door het platformoverleg, als

passend alternatief.

Artikel II.50

Artikel 37/4A bepaalt dat het schoolbestuur een weigering van een leerling, bin-

nen de zeven kalenderdagen meldt aan de bevoegde diensten van de Vlaamse

Gemeenschap, via het daarvoor ontwikkelde digitale model'

De Vlaamse Regering bepaalt het model van weigeringsdocument' Het document

moet in ieder ge-val dó nodige informatie bevatten om het platform (zie artikel II.51)

te kunnen samenroepen,

Artikel IL51

Artikel 37/41bepaalt de samenstelling van het platform en de manier waarop het

platform wordt geactiveerd.

wanneer de bevoegde diensten van de Vlaamse Gemeenschap een digitaal wei-

geringsdocument ontvangen, roept ze. binnen de eenentwintig kalenderdagen een

ftutórnou"rleg samen *áar'nij aile relevante actoren worden uitgenodigd, zijnde:

1o de schoolbesturen van alle scholen uit de regio die hetzelfde type hebben als

waarvoor de betreffende leerling werd geweigerd'
Oà regio wordt hierbij niet vooráf gedefinieerd, want is afhankelijk van de sprei-

ding rian het betreffende aanbod en de beschikbare vrije plaatsen in de scholen;

20 het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) dat het verslag van de leerling
- 

oórààf.te, en indien daalvan vérschillend, ook het CLB dat de school begeleidt

die de inschrijving weigerde;
30 ook de ouder, of liun eientuele vertegenwoordiger, en waar mogelijk de leerling- 

worden uitgenodigd voor het platformoverleg. Ze zijn b_elangrijke actoren in het

vinden van een pissend alternatief' Ze kunnen het platform meer duiding geven

bij de scholen van voorkeur, al dan niet netgebonden, eventueel het belang van

leêrlingenvervoer en de eventuele nood aan schoolexterne begeleidingsmoge-

lijkheden;
+. uáór jongeren die eveneens nood hebben aan schoolexterne begeleidings- of

verUtUfmógelijkheden, worden deze organisaties ook uitgenodigd'

Welke de relevante actoren zijn wordt bepaald op basis van de informatie uit het

weigeringsdocument.

Artikel IL52

Binnen de dertig kalenderdagen na de weigering door de school formuleert het

platformovedegLen passend álternatief aan de ouders van de geweigerde leerling,

zoals bepaald in artikel 37/42'

Het passend alternatief bestaat uit een voorstel tot inschrijving in één of meer

,.íoi"n. Bij het formuleren van het passend alternatief houdt het platform reke-

ning met: áe vrije schoolkeuze, het onderwijsaanbod, de eventuele noodzaak van
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leerlingenvervoer voor de leerling (en het principe dat een alternatief zich steeds
binnen redelijke afstand moet bevinden), eventuele broers en zussen of ouders diepersoneelslid zijn in de school. Daarnaast houdt het alternatief, indien noUij, oàtrekening met de nabijheid van schoolexterne begeleídings- of verblijrsmoqeiÍjkÀe-
den,

Het platform kan ook tot de beslissing komen dat de school die initieel weigerde,toch de leerling moet inschrijven, ofkan beslissen dat de leerling 
""n 

pu".iÀo
alternatief wordt aangeboden in een andere school, maar met begêteiding vanuit
de school die de leerling geweigerd heeft.

De ouders beslissen binnen de zeven kalenderdagen, na de beslissing van hetplatform, of ze al dan niet ingaan op het passend alternatief. Indíen zé akkoordgaan, schrijven binnen die termijn de leeriing in de desbetreffende school in. De
weigering van de oorspronkelijke school worát door de inschrijving in de scÀool,
voorgesteld door het platformoverleg, omgezet in een definitieve wéigering.

Indien de ouders niet akkoord gaan met het passend alternatief, de inschrijving
niet bevestigen binnen de zeven kalenderdagen, of een inschrijving realiserán in
een andere school, vervalt d,e verplichting van het platformoverleg ó1.;.1 *"n plaats
te garanderen voor de betreffende leerling.

Artikel IL53

Artikel 37/43 bepaalt de beroepsprocedure voor ouders die niet akkoord gaan methet voorgestelde passend alternatief.

Indíen ouders niet akkoord gaan met een weigering of met het passend alternatiefdat wordt voorgesteld door het platform, kun-nen ie een ichriftelijke klacht indie-
nen bij de Commissie inzake leerlingenrechten (CLR). Enkel klachtán die binnen oe
30-kalenderdagen na de weigering of de communicatie rond het passend alterni-tief zijn ontvankelijk.

De periode van klachtenp.rocedure bij de CLR schort de periode op van 7 kalender-
dagen waarbinnen de ouders hun insthrijving in de school die voorgesteld werd alspassend alternatief moeten bevestigen,

De CLR oordeelt binnen een termijn van 21 kalenderdagen vanaf de indiening van
de klacht, over de gegrondheid van de weigering, of or)er de gegrondheid vàn deklacht van de ouder over het passend kara[ter vïn het aoor trétltatro.m voó.ge-
stelde passend alternatief,

indien de cLR de klacht gegrond acht, wordt het platform opnieuw bevoegd voor
het formuleren van een passend alternatief. In het andere gàval schrijft de leerling
zich alsnog in in de school die als passend alternatief werdïoorgesteld.

De.samenstelling, bevoegdheden en werkingsprincipes van deze CLR wordt door
de Vlaamse Regering bepaald.

Artikel IL54

De bepalingen van dit hoofdstuk zijn van toepassing op het buitengewoon basison-
derwijs, zowel voor scholen gelegen in het Nederla-ndstalig gebied als in tweetaliggebied Brussel-Hoofdstad, vanaf de inschrijvingen voor sËfr-oot3aar 2OLg-2020 enverder. voor de inschrijvingen voor het lopendé schooljaar 20iB-2019, g"ioï6Lt
decretale kader voor het inschrijvingsrecht van B iuni ZOLZ.
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5, Artikelsgewijze bespreking gewoon secundair onderwijs

De structuur van de bepalingen inzake het inschrijvingsrecht in het gewoon secun-
dair onderwijs voor scholen gelegen in het Nederlandse taalgebied, is opgebouwd

als volgt:

De bepalingen in afdelingen2,4 en 5 gelden voor alle inschrijvingen. Enkel wat de

organisatie van de inschrijvingen betreft wordt een onderscheid gemaakt tussen

hei eerste leerjaar van de eerste graad - en daarbinnen tussen aanmeldende en

niet-aanmeldende scholen - en tussen de hogere leerjaren'

Voor het secundair onderwijs is schooljaar 2018-2019 een overgangsjaar: een

aantal bepalingen worden meteen van kracht, voor andere elementen wordt een

overgangsbepàling opgenomen voor schooljaar 2018-2019 (zijnde de inschrijvin-
gen vooi schooljaar 2019-2020). Indien er een overgangsmaatregel van toepas-

sing is wordt die in het betreffende artikel vermeld.

Afdeling 0. Overgangsregeling

Artikel 11010 stelt dat de bepalingen van hoofdstuk 1/1 (het huidige inschrijvings-
recht voor zowel gewoon als buitengewoon secundair onderwijs) enkel nog van

toepassing zijn voór de inschrijvingen in schooljaar 2018-2019 voor het lopende

schooljaai ZOf S-ZOfg, De bepalingen over aanmeldingsprocedures worden opge-

heven. De aanmeldingsprocedures voor schooljaar 2018-2019 zijn immers reeds

afgelopen.

Vanaf de inschrijvingen voor schooljaar 2Ol9-202A zijn de nieuwe bepalingen van

toepassing. Aanmeláingen in de loop van schooljaar 2018-2019 gebeuren dus vol-
gens de nieuwe decretale bepalingen'

Afdeling 1. Inwerkingtreding

De nieuwe bepalingen voor het inschrijvingsrecht voor het gewoon secundair
onderwijs worden opgenomen onder deel IV van de Codex Secundair Onderwijs.
In dit dóel met specifieke bepalingen voor het gewoon secundair onderwijs, wordt
een nieuw hoofdstuk 1/1 ingevoegd, met als titel "Inschrijvingsrecht voor scholen
gelegen in het Nederlandse taalgebied".

Artikel IILT bepaalt dat in afdeling 1 binnen dit hoofdstuk, een artikel 253/t wordt
ingevoegd dat bepaalt dat de bepalingen van hoofdstuk 111 van toepassing zijn
voir de inschrijvingen voor lesbijwoning voor vanaf het schooljaar 2019-2020'

Afdeling 2. Recht oP inschrijving

Artikel III.9

Artikel ZS3/2 vermeldt de doelstellingen van het inschrijvingsrecht, als instru-
ment van het beleid op gelijke onderwijskansen. Deze doelstellingen werden in
het decreet inzake inschrijvingsrecht van 8 juni 2012 opgenomen als het toet-
singskader voor de CLR bij de goedkeuring van aanmeldingsprocedures' Aan die

doástellingen wordt een eerste doelstelling toegevoegd, zijnde het waarborgen
van de vrije schoolkeuze van de betrokken personen en leerlingen. Aangezien die

doelstelling eveneens geldt voor niet aanmeldende scholen, worden de doelstel-
lingen opgènomen als basis voor het volledige voorliggende kader. De doelstelling
.bevorderèn van sociale mix en sociale cohesie'(opgenomen in het inschrijvings-
recht van B juni 2Ot2) wordt geschrapt,
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Artikel IIL10

De basisprincipes van de vrije schoolkeuze worden opgenomen in artikel 25313.
Een leerling heeft recht op inschrijving in de school of véstigingsplaats van keuze.
Vanaf 12 jaar gebeurt die schoolkeuze in samenspraak met de-leerling.

Een school registreert elke inschrijving binnen 7 kalenderdagen in Discimus, Wan-
neer de leerling vroeger start dan binnen die 7 kalenderdageÀ, registreert de school
de inschrijving uiterlijk op de dag waarop de lesbijwoning siart. Bij de registratie
van de inschrijving noteert de school:
- in welk structuuronderdeel de leerlinq is ingeschreven;
- de datum en het tijdstip van de inJchrijvïng, waarmee het moment bedoeld

wordt waarop de ouder de inschrijving realiseert. Bij aangemelde leerlingen is
dat het moment waarop de ouder het recht op inschrliving lnet'ticket' Cát tret
resultaat is van de aanmelding) omzet in een effectieve inschrijving. Datum
en tijdstip zijn cruciaal, aangezien die in geval van dubbele inschrijvingen be-
palen welke inschríjving overeind blijft en welke wordt overschrevén (zie arti-
kel III.12);

- de datum waarop de leerling zal starten, wanneer het gaat om een schoolver-
andering ín de loop van het schooljaar. Deze datum ii de datum waarop de
ínschrijving beëindigd mag worden op basis van een inschrijving op een iater
tijdstip in een andere school.

Artikel IIL11

Conform de bepalingen in het decreet van B juni 2012 geldt een inschrijving voor
de duur van de schoolloopbqan, oyel de yestlgingsplaaisen en struetuuronderde:
len héèn - tentu oé cápà-ifeit óverscrrrèaen ii in dià iiiuctuuronderdeten, of die
structuuronderdelen volzet verklaard zijn.

Ongewijzigd is ook de bepaling dat scholen van hetzelfde schoolbestuur de inschrij-
vingen op eenzelfde campus kunnen laten doorlopen bij de overgang tussen ver-
schillende scholen, of deze scholen voor het inschrijvingsrecht tJbesctrouwen als
één school. Indien men voor deze opties kiest, neómt ïret school- of centrumbe-
stuur dit op in het school- of centrumreglement.

Attikel IIi.12

Artikel 253/5 voert een nieuw principe ín het inschrijvingsrecht in: een inschrijving
in een school maakt een eerdere inschrijving voor eenzelfde structuuronaeiAeet
ongedaan. Elke inschrijving wordt geregistreerd in Discimus, met vermeldíng van
tUdstip en datum. Indien in Discimus een inschrijving voor hetzelfde schoól3aar
registreert van eenzelfde leerling, en voor eenzelfde structuuronderdeel, wordi de
eerste inschrijving ongedaan gemaakt.

Inschrijven voor zowel 1A als 1B is nog mogelijk. Inschrijven in verschillende scho-
len voor 1A betekent dat eerdere inschrijvingen in 1A oÁgedaan gemaakt worden.
Hetzelfde geldt voor de hogere leerjaren: inschrijven vooi 4Handèl in twee scholen
leidt ertoe dat de eerst genomen inschrijving wordt ongedaan gemaakt door de
inschrijving op een later tijdstip voor 4Handel. Een inschrijving voor het volgende
schooljaar ín 4Handel en 4Kantoor blijft wel nog mogelijk. VaÁaf de start vJn het
schooljaar maakt elke latere inschrijving in de ioop van dat betrokken schooljaar
een eerdere inschrijving ongedaan (een inschrijving in zowel 4Handel als 4Kanloor
is dan niet meer mogel'rjk).

Deze regel geldt voor het volledige secundair onderwijs, en dus ook voor inschrij-
vingen in Se-n-Se (secundair-na-secundair).
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In geval van een schoolverandering tijdens het schooljaaq waarbij de inschrijving

ln ie nieuwe school genomen worát ioor de effectieve start in de nieuwe school,

wordt de inschrijving-in de oude school pas ongedaan gemaakt vanaf de effectieve

start in de nieuwe school.

Ariikel IIL13

De bepalingen rond inschrijven van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften

*á.à"n onàewijzigd àu"rg"ïo*en uit het dècreet van 8 juni 2012, en ingevoerd in

artikel 253/6.

Afdeling 3. Organisatie van de inschrijvingen'

Artikel IIL14 voert een afdeling 3. organisatie van de inschrijvingen in'

Binnen deze afdelingen worden eerste de bepalingen over de organisatie van de

inschrijvingen in resiectievelijk het eerste leerjaar (artikel 253/7 tot en met arli-

kel253/21) opgenomen.

Artikelen 253/22tot en met253/25 bepalen de manier waarop de inschrijvingen in

de hogere leerjaren georganiseerd worden'

Onderafdeling 1. Gemeenschappelijke bepalingen voor het eerste jaar van de

eerste graad

Artikel IIL15 voert een onderafdeling 1in. In deze onderafdeling worden alle

g;u;;Àappelijke Éápatingen voor de inschrijvingen voor het eerste jaar van de

eerste graad opgenomen.

Artikel III.16

Artikel 153/7 bevat een van de centrale bepalingen in het nieuwe kader voor het

inr.f,.i:uingsrecht voor het eerste jaar van de eerste graad' Een schoolbestuur

Éestisf jaallijks voor welke scholen, vestigingsplaatsen of eventueel structuur-

ónàerOéten áaarbinnen het leerlingen wil kunnen weigeren omwille van bereikte

capaciteit voor het volgende schooljaar'

Voor die onderdelen waarvoor het wil kunnen weigeren op basis van capaciteit

oiganisee* het de inschrijvingen via een aanmeldingsprocedure, zoals bepaald in

onderafdeling 3'

Voor die onderdelen waarvoor het niet wil of moet kunnen weigeren op basis 
-van

cápaciteit organiseert het de inschrijvingen volgens de bepalingen in onderafde-

fi"b Z I"àiàn"het schoolbestuur besliit om toch aan te sluiten bij een aanmeldings-

ótó.Ë0u." (bijvoorbeeld 
""n 

school die geen capaciteitsdruk ervaart maar deel-

neemt aan een centrale aanmeldingsproCedure voor alle scholen in de gemeente)

respecteert het de bepalingen uit onderafdeling 3'

Voor de inschrijvingen voor schooljaar 2oL9-2020 beslist het schoolbestuur even-

eenS of het Ook leerlingen uit de uoorrangsgrgepen 'brgers en zussen'en 'kinde-

i*"'""" personeel' wenst te kunnen weigèrèn. Voor deze v.orrangsgroepen geldt

hetzelfdé principe: indien men leerlingen wenst te kunnen weigeren op basis van

àápaciteit, organiseert het schoolbestuur de inschrijvingen via een aanmeldings-

óiàiáOrr,j. Sclolen, àelegen in LOP-gebied, respecteren eventuele afspraken rond

de inschrijvingen van deze voorrangsgroepen'

Vlaams Parlement



26 1747 {2078-2019) - Nr, 1

Vanaf de inschrijvingen voor schooljaar 2020-20rzworden deze voorrangsgroepen
aangemeld, en met respect voor de voorrang geordend binnen de aanmJldingrÉo-
cedure die geldt voor alle leerlingen lzie artit<ét III.28),

De Vlaamse Regering kan capaciteitsgebieden afbakenen waarbinnen alle scholenen vestigingsplaatsen verplicht worden aan te melden, en dat te doen via een-jàza-menlijke aanmeldingsprocedure. De werkingsgebieden uun o" Lop,s van nniwèr-pen en Gent worden vanaf de inschrijvingen ioor schooliàar 2oLg-2a20 neàaàfOals capaciteitsgebied. Binnen deze twée Lóp's melden aus atte scholen aan via eengemeenschappelijke aanmeldingsprocedure, elk voor het eigen Lop-gebied.

AÉikel III.16

Artikel 253/8 stelt dat d.evlaamse Regering de startdatum bepaalt voor de inschrij-vingen voor álle secundaire scholen iÁ rrefttteoerlandse taalgebíed, Het gaáiJiar-
bij om éénzelfde startdatum voor: J

- de inschrijvingen in níet aanmeldende scholen;- de inschrijvingen van leerlingen met een 'ticket' voor inschrijving via een aan-meldingsprocedure;
- de inschrijvingen voor eventuere vrije praatsen in aanmeldende scholen.

!9or de-i-nschrijvinge.n voor schooljaar 2019-2020 starten die inschrijvingen op29 mei 2019. vanaf.de inschrijvingèn voor schootjaar zo2a-202t is ae"vooïópgl_stelde inschrijvingsdatum.

Artikel IiI.1B

Er wordt een onderafdeling 2 ingevoerd, die de bepalingen bevat rond inschrijvenvoor het eerste leerjaar van de èerste graad in niei aan"meldende scholen.

Artikel IIL19

Voor de scholen/vestigingsplaatsen/structuuronderdelen waarvoor het schoolbe-s,tuur beslist heeft geen leerlingen te zullen. weigeren of basis van capaciteit, zijnde bepalingen die va.n toepassiÀg zijn beperkt. t-tet scr,oótuàstuur moet geen capa-citeiten, noch vrije plaatsen bepálen, organiseert geen voorrangsperiodes voor kin-deren van dezelfde leefentiteit (broers en zussen) of kinderen van personeel. Hetschrijft alle leerlingen die zich aanbieden in, in cÉonorágiicrre uorgóàà, ón ,"gir-treert de inschrijvingen in die volgorde in een inschrijviÁjsregister per'structu"ur-
onderdeel. Het model van dat inschrijvingsregister *oiot 6Àpaato door de VlaamseRegering.

Adikel 253/9 bepaalt ook dat het verloop van de inschrijvingen kan gecontroleerd
worden door de bevoegde diensten van de Vraamse ceóeerischap,

Artikel IiI.20

Voor scholen en vestigingsplaatsen, en eventueel ook structuuronderdelen waar-voor het schoolbestuur besliste geen leerlingen te t unnen weigeren, engageerrhetzich om.alle leerlingen (die aan de toelatiigsvoor*uáiJ.n voldoen, of waarvoorgeen weigeringsgrond bestaat) in te schrijveÀ. Indien zich onvoorziene omstandig-heden voordoen, die ertoe leiden dat een lchootecht in a" on*ïg"iUiiÀ"ii'"àïi.Ë"rt
om nog bijkomende inschrijvingen te organiseren, kan het scnoólbósturr, .ónrài*artikel L53/10, een aanvraag indienen Og ae Cm à* 

"frnog 
.apaciteit omwille vanonvoorziene omstandigheden te bepalen.

De CLR beslist binnen de veertien kalenderdagen of het effectief om onvoorzíeneomstandigheden gaat, en de school dus alsnog''capaciteit omwille van onvoorziene
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omstandigheden'kan bepalen. Eventueel kan de CLR ook specifieke voorwaarden
bepalen voor het bepalen van capaciteit omwille van onvoorziene omstandigheden
(bijvoorbeeld een capaciteit die slechts bepaald kan worden nadat de voorrangs-
gróepen en kinderen van personeel nog een bepaalde periode krijgen om hun recht
óp inschrijving te doen gelden, of die niet lager kan liggen dan het leerlingenaantal
in de voorbije jaren).

Indien de CLR bepaalt dat het schoolbestuur geen capaciteit omwille van onvoor-
ziene omstandigheden kan bepalen, schrijft het eventueel reeds geweigerde leer-
lingen op basisvan capaciteitalsnog in, netals leerlingen die nog willen inschrijven.

Artikel III.21

Onderafdeling 3. Inschrijvingen voor het eerste leerjaar van de eerste graad met
aanmeldingsprocedure, bundelt de bepalingen die van toepassing zijn voor scholen
die leerlingen moeten of willen kunnen weigeren, of die niet moeten kunnen wei-
geren, maar aansluiten bij een aanmeldingsprocedure'

Artikel IIT.22

Artikel 253/tL beschrijft de contouren van een aanmeldingsprocedure:
- ouders kunnen via digitale weg hun intentie tot inschrijven kenbaar maken'

In geval van een aanmeldingsprocedure waar meerdere scholen of vestigings-
plaàtsen aan deelnemen geven ouders één of meerdere keuzes op, en maken
ze de volgorde van hun keuze bekend. Ze doen dat tijdens de door de Vlaamse
Regering bepaalde voorrangsperiode. Voor schooljaar 2019-2020 wordt die pe-

riode decretaal vastgelegd op 1 april tot en met 26 april 2019;
- scholen maken het aantal beschikbare plaatsen voor inschrijving, per structuur-

onderdeel, vestigingsplaats of school bekend;
- na het afsluiten van de aanmeldingsprocedure worden alle aangemelde leerlin-

gen geordend, volgens de decretaal bepaalde ordeningscriteria, en met respect
voor eventuele voorra ngsgroePen ;

- leerlingen die'gunstig gerangschikt zijn', zijnde binnen de beschikbare plaatsen,
verweiven via de aanmeldingsprocedure het recht op inschrijving in die school

- vaak'een ticket voor inschrijving'genoemd;
- leerlingen die 'ongunstig gerangschikt' zijn, zijnde nadat de beschikbare plaat-

sen ingevuld waren, krijgen een plaats toegewezen als geweigerde leerlingen,
op de iweigeringslijst'. Deze leerlingen worden in de volgorde van het aanmel-
dingsregister als geweigerde leerling opgenomen in het inschrijvingsregister.

Paragraaf 2 vermeldt dat de Vlaamse Regering volgende data bepaalt:
- de staft- en einddatum van de aanmeldingen voor de inschrijvingen voor een

bepaald schooljaar; richtdatum voor die periode is de week voor tot en met
de week na de paasvakantie, zodat leerlingen voldoende tijd hebben voor een
weloverwogen studie- en schoolkeuze. Voor de aanmeldingen voor schooljaar
2Ot9-2020 wordt die periode decretaal bepaald op l tot en met 26 april 2019;

- de datum waarop de resultaten van de aanmeldingsperiode uiterlijk worden be-
kendgemaakt. Richtdatum voor deze periode is de tweede helft van mei' Voor
schooljaar 2019 wordt deze datum vastgelegd op 27 mei 2019.

Leerlingen die gunstig gerangschikt werden, en een 'ticket' kregen voor inschrij-
ving diènen dat ticket om te zetten in een inschrijving, binnen de drie weken na de

start van de inschrijvingen'

Inschrijvingen voor het volgende schooljaar zijn onmogelijk vóór en tijdens de

aanmeldingsperiode. De beschikbare plaatsen voor het volgende schooljaar wor-
den immers vrijgegeven via de aanmeldingsprocedure'
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Voor de inschrijvingen voor schooljaar 20L9-202A geldt dat schoolbesturen - in dit
overgangsjaar - nog kunnen beslissen de inschrijvingen voor de voorrangsgroepen
'kinderen van dezelfde leefentiteit' (broers en zusseÀ; en 'kinderen van personeel'
te organiseren vóór de start van de aanmeldingsprocedure. Vanaf de ínschrijvin-
gen voor schooljaar 202A-2027 geldt dat deze leerlingen mee opgenomen worden
(maar bij voorrang gerangschikt) in de aanmeldingsperiode en--procedure voor
alle leerlingen. Scholen die een voorafgaande inschrijvingsperiode organiseren
voor de voorrangsgroepen voor schooljaar 2019-2020, noteren deze leerlingen in
chronologische volgorde in het inschrijvingsregister.

Artikel IIï.23

!991 het overgangsjaar - zijnde voor de aanmerdingen voor schooljaar 2019-
2020 - legt een schoolbestuur (of in geval van een gezamenlijke aanmêldingspro-
cedure de verschillende schoolbesturen samen of het LOP), uiterlijk op 15 jánuari
20L9, een aanmeldingsdossier voor ter goedkeuring aan de CLR. 

-

Dit aanmeldingsdossier bevat in grote lijnen dezelfde onderdelen als bepaald via
het decreet inschrijvingsrecht van B juni 2012, maar wordt vereenvouáigd. een
aantal onderdelen vervallen, gezien de nieuwe decretale bepalingen (zoals?e cen-
trale tijdslijn), of omdat ze al zullen worden ingevuld in het daártoe beschikbaar
gestelde formulier. Een nieuw element in het aanmeldingsdossier is de eventuele
beslissing om voorrang te verlenen (voor maximum 20olofeen ondervertegenwoor-
digde groepen.

De CLR toetst het aanmeldingsdossier aan de doelstellingen, bepaald in arti-
kel253/2 en de bepalingen in Afdelingen 2 en 3 van dit hooidstuk. Voor het over-
gangsjaar geldt dat de aanmeldingsprocedure voor scholen, gelegen binnen het
werkingsgebied van een LoP, door het Lop goedgekeurd dieÀen te worden. Dit
gebeurt conform de bepalingen in het huishoudelijk reglement van het LOp. De
voorwaarde van goedkeuring bij dubbele meerderheid wordt geschrapt.

Bij een negatief besluit van de CLR kan de initiatiefnemer uiterlijk op 22 februari
een aangepast voorstel indienen. De CLR neemt een besluit, uiterlijk op 1 maart
2019,

Paragraaf vijf vermeldt de mogelijkheid voor scholen uit gemeenten, die aan LOp-
gebied grenzen, om aan te sluiten bij de aanmeldingsprócedure van dat LOp. Het
LOP moet hier mee akkoord gaan. De mogelijkheid om aan te sluiten geldt ook
voor gemeenten die grenzen aan gemeenten die aansloten bÍj de aanmeldingspro-
cedure van het LOP. Op die manier wordt mogelijk gemaakt (maar niet verplicht)
dat de rand rond de LOP-gebieden aansluit en wordi vermeden dat deze gemeen-
ten verplicht worden om elk een aanmeldingsprocedure te ontwikkelen. bat ver-
mijdt immers ook dat ouders in verschillende procedures moeten aanmelden en
dus ook verschillende 'tickets voor inschrijving' krijgen, met carrousels van in- en
uitschrijvingen tot gevolg.

Ook gemeenten die grenzen aan LOP Brussel, kunnen aansluiten bij de aanmel-
dingsprocedure van Brussel. De regelgeving en voorrangsgroepen voor scholen
buiten het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad blijven echiei ook dan van toepas-
sing op deze scholen.

De Vlaamse Regering kan middelen ter beschikking stellen voor het ondersteunen
van aanmeldingsprocedures en bepaalt daarvoor de modaliteiten.
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Artikel IIL24

Vanaf de aanmeldingen voor schooljaar 2020-2021, moet een schoolbestuur dat

een aanmeldingsproËádure wil organlseren, dit uiterlijk op 15 januari van het voor-

;i;r;;á; scnoót;aar-áLlden aan?e bevoegde diensten van de Vlaamse Gemeen-

;.Ë;; H"i vermeldt àuuiÉi: voor welke scholen, vestigingsplaatsen of structuur-

onderdelen het wil aa.tmetcíen. De initiatiefnemer moet geen aanmeldingsdossier

meer voorleggen t"i à""Jràuring. De Vlaamse Regering bepaalt het.formulier

waarmee het schoolbeituu'. deze gegevens meldt en bepaalt daarnaast de samen-

stàiting en de opdracht van de disfunctiecommissie'

Artikel III.25

Voor de scholen of vestigingsplaatsen waarvoor het schoolbestuur beslist leerlingen

te willen kunnen *"',ótËn,-Uàpaalt het een capaciteit, voorafgaand aan.de aanmel-

dingsperiode. Capacïtàit ls tret maximaal aantal leerlingen dat het schoolbestuur

als in te schrijven uooiopttuft, Eens die capaciteit bereikt,.moet het schoolbestuur

bijkomende inscrrri:iinóàn-*"ig"t"n, behaive voor de inschrijving van overcapaci-

teitsgroepen (zie artikel IiI.32)'

Het schoolbestuur beslist op welk niveau het capaciteit bepaalt:

- ofwel voor lA 
"áár 

urr"ïestigingsplaatsen samen, en 18 voor alle vestigings-

plaatsen samen;
-ofwelvoorlAenlBsamen,voorallevestigingsplaatsensamen;
- àf*ól voor 1A afzondàrlijk en 18 afzonderlijk, en per.vestigingsplaats;
_ofwelvoorlAenlBsamen/maarpervestigingsplaats.

capaciteitsverhoging na de sta$^v_an de inschrijvingen/aanmeldingsperiode kan

enkel mits goedkeuiinj u"n het Lop wanneer de schóol in LoP-gebied ligt, of mits

mededeling van de cJpaiiieitsuerhoging aan de andere scholen in de gemeente

voor scholen gelegen buiten LoP-gebied'

Een schoolbestuur deelt zijn bepaalde capaciteit(en).q.ee aan alle belanghebben-

den. Schoten ninnei-t-Op-ieUieà melden deze capaciteiten mee aan het LOP'

Artikel TIÍ'26

De voorrangsgroepen 'kinderen van dezelfde leefentiteit' ('broers en zussen') en

.kinderen met een oro"i oi" personeelslid is van de school' hebben bij inschrijving

voorrang op alle uÀàà." leeriingen. Deze voorrang wordt toegekend via de orde-

;i"g i" Ë"i'uun*"riinót.v.i""ti' rt wordt dus geén aparte voorrangsperiode voor

deze voorrangsgroepen meer georgantseerd' De definitie van 'kinderen van perso-

neel' wordt u"ruung;; Ooó.'[inaelen met een ouder die personeelslid is'' Via de

definitie van'ouderTworden ook nieuw samengestelde gezinnen' en meer dan lou-

ter de biologische ouàárr fevat. De definitie ván personeelslid blijft ongewiizigd'

Een uitzondering hierop wordt gemaakt voor het overgangsjaar (inschrijvingen

voor schootjaar ZOïólïOZAl, waár kinderen van dezelfde leefentiteit en kinderen

met een ouder ole'pátsoneálslid is, kunnen worden ingeschreven voor de start van

de aanmeldingsperioáà óp uoor*uurde dat geen enkele le.erling uit deze voorrangs-

;;""È" word-t geweigerd op basis van bereikte capaciteit'

Artikel IÍ1.27

De dubbele contingentering, ingevoerd bij het decreet inzake inschrijvingsrecht

van B juni 2012, ftordt niét langer toegépast in het secundair onderwijs' Arti-

kel 253/16 voert echter een voorrangsregel in: een schoolbestuur kan wel voor-
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rang geven voor een of meerdere onderveftegenwoordigde groepen, voor in totaalmaximaal 20 procent van de capaciteit.

Het LoP kan een voorstel uitwerken rond deze voorrang voor de scholen, gelegenin het werkingsgebied, waarbij de sch_olen uung"uàn-wËrt oeer van hun capaciteitze voorbehouden voor de door het LOp.bepaardl gio"ó"n. schoren g"lágón-in-r_opgebied respecteren. hierover de gemaakte afspraien in À"t Lop. Het Lop legt ditvoorstel voor ter bekrachtiging aàn de gemeenteraad van de gemeente of gemeen_ten waarin de schoren die de voorrang toepassen gelegen zijn. De gemeenteraadkan dit voorstel goed- of afkeuren, rnaar geen inhoudelijke wijzigingen aanbren-gen.

Scholen die deze voorrang toepassen melden dit, via het daarvoor ter beschikkinggestelde formulier, .en u.iterrijk op 15 januari aán de Èàuoegoe diensten van deVlaamse Gemeenschap. Voor scholen bïnnen Lop-gebieá Áera-i r-r"i ioÉï" toËpas-sing van de voorrang - eveneens uiterrijk op t5 iánuaï I'uun de bevoegde dien-sten van de Vlaamse Gemeenschap.

Indien scholen of LoP's dit wensen kunnen ze een voorstel van afbakeníng van deondervertegenwoordigde groep(en) ter advies ;;;ri;g;;;aan de cLR. Ze doen dituiterlijk op 1 december.

De effecten van deze voorrangsregel worden gedurende 4 jaar gemonitord door deLoP's, zowel voor de toepassing binnen ars bJrten o" tOpigebieden.

Artikel IiI.28

Artikèl .253/L7 bepaalt hoe de ordening van de voor schooljaar 2019-2020 aange-melde leerlingen gebeurt: -v-vvu r

scholen die geen aparte voorrangsperiode organiseerden voor de voorrangsgroe-pen 'broers en zussen'en 'kinderen van persóneel'ordenen de aangemelde leer-lingen uit deze groepen bovenaan (eerst de broers 
"n 

iri.*n, dan kinderen vanpersoneel).

Vervolgens komen - wanneer het schoolbestuur deze voorrang toepast - de leer-lingen die behoren tot de voorrangsgroep onderue,tegenwoordigde groep(en).

De overige leerlingen worden geordend aan de hand van de gekozen ordenings_criteria. De mogelijke ordeningscriteria zijn toeval, uooit"u. (= de plaats van deschool op de voorkeurslijst van de oudersf of een iomuinaiL van beiden. ordenenop chronologie is niet meer mogelijk.

vanaf de inschrijvingen voor schooljaar 2}2o-2ozr wordt de voorrang voor.broersen zussen' en 'kinderen van persóneel, verplicht toegÀkena via oiaening-in iuaanmeldingsprocedure' Deze voorrangsgroepen melden dus aan, samen met alleandere leerlingen, maar met vermerdiig van het behoren iái o* voorrangsgroep inde betreffende school of eventueel schóen. op basis daarvan worden deze leerlín-gen bovenaan geordend. Ze kunnen echter ooi< andere ,ir,ol"n opgeven ars hogerekeuzes. op die manier wordt vermeden dat reedinj"n ,-iï áur" voorrangsgroepenzich eerst'voor de zekerheid' gaan inschrijven in oé scnóót w aar ze voorrang heb-ben en daarna arsnog een 'ticriet voor insihrijving; ilJd; 
",u 

de aanmerdingspro-cedure' op die manier ontstaat immers een carrousel van in- en uitschrijvingen,wanneer de plaats van deze leerlingen - gezien dubbele inschrijving"" uitó"uiËËnworden - in een van beide scholeÀ terug wordt vrugegeuón. om meteen tot eenzo definitief mogelijk resultaat te komen, worden óá uior.angsgroepen dus aan_gemeld en mee geordend binnen de aanmeldingsprocàJurá uoor- alle leerlingen.
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Bovendien garandeert het ook voor deze leerlingen evenveel tijd voor een gedegen

school- en studiekeuze.

Na de ordening van de voorrangsgroepen'broers en zussen'en'kinderen Van per-

soneel' wordeÀ de leerlingen die behoren tot de voorrangsgroep(en) onderverte-
genwoordigde groePen geordend.

De overige leerlingen worden geordend volgens een door de Vlaamse Regering ter
|eschikkïng gesteld standaardalgoritme. Dat standaardalgoritme is gebaseerd op

volgende princiPes:
- ó"n leerling krijgt een toevalsnummer voor elke school waarvoor hij werd aan-

gemeld;
- ó"n leerling die in meerdere scholen gunstig gerangschikt is (=5;ppen de capa-

citeit, met-recht op een ticket voor inschrijving) behoudt de plaats in de school

uun áu hoogste keuze, en wordt geschrapt uit de lijst van gunstige of ongunstig
gerangschikte leerlingen van alle scholen van lagere keuze;

- Áa Oe Oefinitieve toewiizing kunnen er geen leerlingen meer zijn die elkaars ho-

gere keuze hebben;
- Áa de definitieve ordening van de wachtlijsten kunnen daar geen leerlingen

meer zijn die een hoger vólgnummer hebben op elkaars hogere keuzeschool.

Als al binnen een van de drie voorrangsgroepen de bepaalde capaciteit bereikt

wordt, moet vanaf de voorrangsgroep waarbinnen de capaciteit bereikt is, de leer-

lingen van die voorrangsgroep geordend worden volgens de volgende stappen'

Paragraaf 3 voegt de mogelijkheid toe om na de aanmeldingsperiode, en voor de

orde-ning van dà 
"angemeld-e 

leerlingen, de capaciteit te verhogen. Het school-

bestuur'krijgt daarvoór inzage in het aantal aanmeldingen voor de eigen school,

eventueel vêrmeldíng van het aantal leerlingen dat de school opgaf als eerste

keuze, Het schoolbeítuur kan beslissen de capaciteit te verhogen voor 1A of 18 of

beiden samen. Het respecteert daarbij de voorwaarde van goedkeuring door.het

LOp voor scholen gelegen binnen LOP-gebied of van kennisgeving aan de schoolbe-

sturen van scholen in ?ezelfde gemeente voor scholen buiten LOP-gebied'

Artikel III.29

Voor elke bepaalde capaciteit - hetzij op niveau van school, vestigingsplaats of

structuuronderdeel, of combinaties daarvan - waarvoor de inschrijvingen worden

georganiseerd via een aanmeldingsprocedure, hanteert het schoolbestuur een aan-

Ëieldïngsregister. Het neemt de volgorde van zowel de gunstig als de niet-gunstig
gerangschikte leerlingen uit het aanmeldingsregister'

paragraaf 2 expliciteert de toewijzing op basis van voorkeur: leerlingen die in meer-

dere-scholen een plaats werd tóegewezen, wordt de school van hoogste voorkeur

daarbinnen toegewezen. In scholén van lagere keuze wordt de leerling verwijderd

uit A" aanmeldi'ngslijst van alle scholen van lagere voorkeur, waardoor in die scho-

len de hoogst geraÁgschikte leerling op de wachtlijst een plaats ('ticket') krijgt
toegewezen-. pit proàes wordt herhaald tot geen enkele bijkomende leerling een
rtic[et, kan worden toegekend. Dan worden de wachtlijsten definitief geordend,

volgens de gekozen ordlningscriteria, of vanaf de aanmeldingen voor schooljaar
2020 -202I het standaa rda I goritme'

De aangemelde leerlingen en hun ouders krijgen - schriftel.ijk of elektronisch - een

bericht-over de school waarvoor ze een 'ticket voor inschrijving' hebben gekre-

óen. Het bericht meldt eveneens de plaats op de weigeringslijst van de eventuele

scholen waarvoor ze ongunstig gerangschikt werden. De periode waarbinnen de

ouders hun .ticket voor inschrSving' kunnen omzetten in een effectieve inschrij-
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ving, bedraagt drie weken. Wanneer tickets niet werden omgezet in een inschrij-
ving binnen die periode, vervalt het recht op inschrijving op basis van dat ticket.

Het recht op inschrijving vervalt eveneens wanneer de leerling onterecht een plaats
verkreeg (op basis van foute, door de ouders opgegeven, infïrmatie)

Een ingeschreven.leerling die alsnog wordt ingeschreven in een school van hogere
keuze, waarvoor hij eerst op de weigeringsliist stond, mag door Ae sifrool van
lagere keuze worden uitgeschreven.

Paragraaf 4 expliciteert dat een niet-gunstige rangschikking in een school wordt
gelijkgesteld met een weigering op basis van bereikte capaciteit. Ouders moeten
hun plaats op de weigeringslijst dus niet meer gaan bevestigen in de school.

De rangschikking van de leerlingen in het aanmeldingsregisteri het toewijzen aan
de school van hoogste voorkeur, en het uitreiken van de-weigeringsdocjmenten,
kunnen gemandateerd worden aan het LOP (voor scholen inlOe-genied) of aan
een daartoe gemandateerd schoolbestuur (voor scholen buiten LOplgebieá).

Artikel IIL30

Artikel 253/tg bepaalt dat een schoolbestuur voor elke capaciteit een inschrij-
vingsregister hanteert, waarin het zowel de inschrijvingen als de weigeringen chro-
nologisch noteert.

De volgorde van de toegewezen leerlingen en van de geweigerde leerlingen uit het
aa n m e! d i n gsreg iqter lvq rdt oveÍ'gengmen i n het in sch r:iSvi n gsreg ister.

De volgorde van de weigeringen wordt gerespecteerd bij het invullen van elke
vrijgekomen of bijgekomen plaatsen, tot de vijfde schoold-ag van oktober van het
schooljaar waarvoor werd ingeschreven. Leerlingen uit de overcapaciteitsgroepen
kunnen eveneens ingeschreven worden,

De Vlaa.mse Regering bepaalt het model van inschrijvingsregister. Het verloop van
de inschrijvingen en weigeringen kan gecontroleerd woraán door de bevoegde
diensten van de Vlaamse Gemeenschap.

Artikel III.31

De Vlaamse Regering bepaalt de startdatum voor de inschrijvingen. Zowel scholen
die.de inschrijvingen organiseren via een aanmeldingsproledure als scholen die
de inschrijvingen zonder aanmeldingsprocedure organiseren, starten op dezelfde
dag met de inschrijvingen. Een niet-àangemelde leáling kan zich vanaf die datum
dus ook bij een school die de inschrijvingen via een aanireldingsproceàrr" oióáni-
seerde, aandienen voor inschrijvíng. Wanneer er geen leerlinien op de *"cf,ïiist
staan, kan ook die school.deze leerling inschrijven èn aldus in èhronologische voig-
orde opnemen in het inschrijvingsregister. Wanneer er wel leerlingen oi O" *u.t1t-
lijst staan, wordt ook deze leerling onderaan op de wachtlijst toegevoegd. LeerlÍng
die zich wel aanmeldden en gunstig gerangschikt zijn, hebben een gegárandeerde
plaats in die school tot op het einde van de periode van geldigheid rá'inun 'tícket,.
Die periode bedraagt drie weken.

Artikel ITL32

Ook wanneer de capaciteit bereikt is, en er nog leerlingen op de weigeringslijst
staan, kunnen leerlingen uit overcapaciteitsgroépen ingeschieven woiden. Arti-
kel 253/21 bepaalt deze overcapaciteitsgroepen.'Het giat om groepen waarvoor
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de vraag naar inschrijving plots kan ontstaan, en nog niet gekend was op het

momenivan de aanmeldingen of start van de inschrijvingen:

- leerlingen die geplaatst zijn door de jeugdrechter;

- láertinóen die áls (semi-)internen verblijven in een (semi*)internaat verbonden

aan de school;
- leerlingen die verblijven in residentiële opvang;

- broers en zussen diá willen inschrijven voor hetzelfde niveau als een ingeschre-

ven broer of zus (bijvoorbeeld meerlingen waarvan een van de kinderen een

plaats kreeg via dè áanmeldingsprocedure, maar het andere kind of de andere

kinderen niet),

Er wordt een nieuwe overcapaciteitsgroep ingevoerd. Bij elke gezamenlijke aan-

Àeldingsprocedure wordt een disfunctiecommissie opgericht' Leerlingen waarvan

de disflnctiecommissie oordeelt dat een inschrijving in overcapaciteit geoorloofd

is, kunnen in overcapaciteit ingeschreven worden'

Een inschrijving in overcapaciteit is steeds een gunst, geen recht' Het is dus het

icfrootUestuur áat beslist àf n"t de leerling inschrijft. Uitzondering daarop zijn de

i*rf i"óÀ" die terugkeren naar de school waarin ze in het lopende, vorige of daar-

aan uóorafgaande schooljaar schoolliepen, na een periode in het buitengewoon

ónOerwijs. óeze leerlingeá worden verplicht ingeschreven in overcapaciteit'

Scholen kunnen geen leerlingen weigeren op basis van capaciteit voor structuur-

onderdelen waarvoorue eenhinimumpakket kregen toegekend voor het lopende

schooljaar.

Onderafdeling 4. Hogere jaren

Artikel iIL33 tot en met artikel III'37

Voor de hogere leerjaren worden de bepalingen uit het decreet Inschrijvingsrecht

van B juni fOtZ onuétanderd overgenomen. Enige wijziging voor de hogere jaren is

het príncipe dat een inschrijving op een later tijdstip een inschrijving op een eerder

iitj"it ("n uoor hetzetfdeichóoljaar en hetzelfde structuuronderdeel) ongedaan

maakt (ingevoegd bij artikel 253/5)'

Afdeling 4. Weigeren.

Artikel IIL38

Dit artikel voegt een afdeling 4in, die de bepalingen over het weigeren van leer-

lingen bevat.

Artikel IIL39

Artikel 253/26 bepaalt de gronden, naast capaciteit, op basis waarvan een leerling

geweigerd kan worden:
1- áà ieerting voldoet niet aan de toelatings-, overgangs- of.instapvoorwaarden (op

het moment van de effectieve start van de lesbijwoning);

- àá teerting schrijft in met de intentie om alternerend school te lopen in verschil-

lende scholen;
- àe leerling werd in het lopende, voorafgaande of daaraan voorafgaande school-

jaar defi nitief uitgesloten ;

- ê"n elders uitgeioten leerling die, na overleg in het LOfl geweigerd kan worden

omwille van druk op de draagkracht van de school'
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Artikel IIL40

Artikel 253/27 bepaalt de procedure die een school dient te volgen wanneer heteen leerling weigert op basis van capaciteit, of bovenstaande weigering.gron-
den' Dit artikel is inhoudel'rjk ongewijzigd ten opzichte u.n Ou bepaliïr9en"uit Àetdecreet inzake inschrijvingsrecht van e luni z0rz, maar vervangt de term .niet-
gerealiseerde inschrijving'door'weigering'. De'mededeling van niet-gerealiseerde
inschrijving' wordt een'weigeringsdócument,.

Inhoudelijk blijft echter behouden dat een schoolbestuur een weigeringsdocument
bezorgt aan de ouders van de geweigerde leerling en aan àà lopluoolzitter (váor
scholen gelegen in LOP-gebied) of de bevoegde dÉnsten van de Vlaamse Gemeen-schap (voor scholen_ b-uiten Lop-gebied), de manier waarop (via aangetekend
schrijven of tegen afgiftebewijs, en via Éet weigeringsooi;ment dat de Vlaamse
Regeríng daartoe bepaart), en met vermelding ván oá ptaaii op de weigeringiiijit
wanneer het om een weigering omwille van càpaciteit gaat.

De termijn waarbinnen dit dient te gebeuren wordt echter - in lijn met de periode
voor de registratie van inschrijvingen - verruimd tot zeven kalenderdagen.'

Afdeling 5. Bemiddelings- en klachtenprocedure

Artikel IIi.41

Er wordt een afdeling 5 ingevoerd met de bepalingen inzake de bemiddelings-procedure bij het LOp en de klachtenprocedure bi3 aá Cf_n.

Artikel IlL42

In artikel 253/28 worden de gronden opgelijst op basis waarvan ouders of andere
belanghebbenden kunnen vragen om UemiOOeling door het LOp, en hetzij daarna,hetzij rechtstreeks, een klachf kunnen indienen fU Ae Cf_n,
1o een weigering op basis van capaciteit of volzetverklaring;
2'9u.n weigering op basis van de weigeringsgronden, veimeld in artikel 253/26(niet voldoen aan de toelatingsvoorwaardln-, alternerend schoollopen, Aennitier

uitgesloten leerlingen of elders defi nitief uitgesloten leerlingen) ;30een.uitschrijvíng op basis van een inschrijv"ing in een anCáre échool ('dubbele
inschrÍjving');

40 een ontbinding van inschrijving van leerlingen met specifieke onderwijsbehoef-
ten, vermeld in artikel 253/6;

50 ee.n wei.gering op basis van capaciteit, omwille van overmacht (weigering in
school die omwille van overmacht alsnog capaciteit bepaalde, na'een".venÍel-procedure'bij de CLR). In dit laatste gevll kunnen ook ouders van gà*"ió"rá"
leerlingen en eventuele andere belanghebbenden, gezamenlijk een kíacht inài"-
nen.

D.e Vlaamse Regering bepaalt de nadere procedure voor deze bemiddelings- enklachtenprocedure, en garandeert de hoorplicht.

Aftikel III.43 en IIL44

De bemiddelingsprocedure, beschreven in artikel 253/29 (klachten ten aanzien van
scholen gelegen binnen LOp) en artikel 253/30 (klachten ten aanzien van scholengelegen buiten LOP) is ongewijzigd ten opzichte van de bemiddelingsproceOurà inhet decreet inzake inschrijvingsrécht van B juni 2012.
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Artikel IIL45 en III.46

Artikel 253/3L bepaalt de klachtenprocedure bij de cLR, van toepassing bij de

klacht op basis van de situaties, vermeld in ariikel 253/28. Het artikel expliciteert
dat ouders ook meteen, zonder voorafgaande bemiddeling door het LOP, een klacht
kunnen indienen. De procedure is ongewijzigd ten opzichte van de procedure, ver-
meld in het decreet inzake inschrijvingsrecht van B juni 2012' Hetzelfde geldt voor
de mogelijke sancties die de Vlaamse Regering kan opleggen op advies van de CLR'
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Artikelsgewijze besPreking voor
onderwijs

het buitengewoon secundair

De artikelen voor het buitengewoon secundair onderwijs worden in deel V van de

Codex Secundair Onderwijs, waarin de specifieke bepalingen zijn opgenomen voor
het buitengewoon secundáir onderwijs. Deze artikelen gelden zowel voor de scho-

len gelegeÁ in het Nederlandse taalgebied als voor scholen gelegen in het tweetalig
gebied Brussel-Hoofdstad.

Artikel IÍ1.47 en III.4B

Artikelen 47 voert een nieuwe afdeling in "Afdeling 2. Recht op inschrijving"' Bin-

nen deze afdeling voert artikel 48 een nieuwe onderafdeling in "Onderafdeling I'
Beginselen".

6

Attikel IIL49

Ook in het buitengewoon onderwijs is het eerste principe van het regelgevend

kader het recht op inschrijving in de school van keuze van de ouder.

Artikel 2gS/t bevat een aantal regels die het recht op inschrijving operationalise-
ren, en die ongewijzigd worden overgenomen uit het decreet inzake inschrijvings-
r".ttt uun A juái Zótí: het principe dat een inschrijving geldt voor de duur van de

volledige schoolloopbaan in de school, over vestigingsplaatsen heen'

Artikel IIL50

Artikel 2gS/2 bevat nieuwe bepalingen in inzake dubbele inschrijvingen' Een school

registreert elke inschrijving binnen 7 kalenderdagen in Discimus' Wanneer de

leàding vroeger start dan Éinnen die 7 kalenderdagen, registreert de school de

inschriJving uiterlijk op de dag waarop de lesbijwoning start. Bij de registratie van

de inschrijving noteert de school:
- de datum ên het tijdstip van de inschrijving, waarmee het moment bedoeld

wordt waarop de ouder de inschrijving realiseert. Ook wanneer een leerling

wordt ingeschreven na toewijzing door het platform geldt het moment waarop

de oudeide inschrijving bevàstigt in de school. Datum en tijdstip zijn cruciaal,

aangezien die in gèval van dubbele inschrijvingen bepalen welke inschrijving
overeind blijft en welke wordt overschreven;

- de datum waarop de leerling zal starten, wanneer het gaat om een schoolver-
ànOering in de loop van het schooljaar. Deze datum is de datum waarop de

inschrijrTing beëindigd mag worden op basis van een inschrijving op een later

tijdstip in een andere school.

Een inschrijving op een later tijdstip in een andere school voor buitengewoon
onderwijs, 

-genóteerd 
als bepaaLd in paragraaf 4, beëindigt een inschrijving die

genomeï'wérd op een eerder tijdstip, van rechtswege. Een leerling kan dus dub-
6el ingeschreven zijn in het gewoon onderwijs en het buitengewoon onderwijs'
Voor láerlingen die áe overstap van het buitengewoon onderwijs naar het gewoon

onderwijs triitten maken, blijft de inschrijving in het buitengewoon onderwijs dus
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behouden tijdens de periode van de inschrijving onder ontbindende voorwaarde,
waarbinnen de afweging van de redelijkheid uan aanpassingen gebeurt.

Als het gaat om een schoolverandering in de loop van het schooljaar noteert de
school de voorziene instapdatum. De oude school kan de leerling fas uitschrijven
vanaf die datum' Bij een schoolverandering naar aanleiding van een verhuis tij-
dens de kerstvakantie, bijvoorbeeld, behoudt de leerling de inschrijving in de oude
school tot na de kerstvakantie. De nieuwe school houdl al een pláatsïrij voor de
nieuwe leerling, die start na de kerstvakantie.

Artikel IIi'51 voert een'Onderafdeling 2. Organísatie van de inschrijvingen'in.

Artikel III.52

Artikel 295/3 bepaalt dat een school vanaf I september van het voorafgaande
schooljaar elke leerling die aan de toelatingsvoorwaarden voldoet (uiterliikïj het
moment van de efíectieve instap), in chronologische volgorde insctriil'ft. Eán school
kan dus in geen geval bijkomende toelatingsvóorwaardàn bepalen o-f hanteren.

Het schoolbestuur registreert elke inschrijving, in die chronologische volgorde, per
lvnq e1 eventueel per vestigingsplaats, in het inschrijvingsregister. Het irodeívan
inschrijvingsregister wordt bepaald door de Vlaamse ftegàring-. Er kan een controle
uitgevoerd worden op,het verloop van de inschrijvingeÁ, voór de bevoegde dien-
sten van de Vlaamse Gemeenschap.

De verplichting om capaciteiten en vrije plaatsen te bepalen en communiceren
vervallen.

Voor de scholen die geen leerlingen moeten weigeren, is zijn deze artikelen de
enige artikelen die van toepassing zijn. Er geldt volr hen dus een bijzonder regel-
luw kader.

Artikel III.53 voert een'Onderafdeling 3. Volzetverklaren en weigeren, in, In deze
afdeling worden de bepalingen opgenomen die enkel van toepaising worden van
zodra een school geen bijkomende leerlingen meer kan inschrijven.

Artikel III.54

Artikel 295/5 bepaalt dat een schoolbestuur dat oordeelt geen bijkomende leer-
lingen meer te kunnen inschrijven in en bepaalde school, 

"vestigingsplaats, 
tyfe,

opleidingsvorm, of binnen opleidingsvorm 3 de opleiding br .o.-Uinátie vaí 
"óËi-dingen, al dan niet per vestigingsplàats, of binnen opleid'ingsvorm 4 het structuur-

onderdeel of de combinatíe van structuuronderdelen, al d'an niet per vestigings-plaats, het betreffende onderdeel volzet.

Het schoolbestuur doet dat via een melding, via een digitaal formulier, aan de
bevoegde diensten van de Vlaamse Gemeenschap. De Vliamse Regering bepaalt
het model van digitale melding van de volzetverklaring.

Aftikel IIi.5s

Artikel 295/6 bepaalt op basis van welke gronden een leerling geweigerd kan wor-
den:
- wanneer een leerling niet aan de toelatingsvoorwaarden voldoet, Een leerling

moet aan de leeftijdsvoorwaarden voldoen en over het verslag voor toegang iot
het buitengewoon onderwijs beschikken op het moment dat h-ii effectief'íÀst"ait;- wanneer het gaat^ om ee.n leerling die in het betreffende schooljaar definitief
werd verwijderd uit de school;
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wanneer het betreffende onderdeel waarvoor de leerling wenst in te schrijven,
volzet werd verklaard'

Artikel IiI.56

Artikel 295/7 bepaalt twee categorieën van leerlingen die niét kunnen worden
geweigerd op basis van caPaciteit:
I 

"en 
leerling die terugkeeft naar de school in het buitengewoon onderwijs na een

periode mét een verslag of gemotiveerd verslag in het gewoon onderwijs;

- een leerling aan wie de school werd voorgesteld door het platformoverleg, als

passend alternatief.

Artikel III.57 voegt een onderafdeling 4 "weigeringsprocedure" in.

Artikel IIL58

Artikel 2gS/B bepaalt dat het schoolbestuur een weigering van een leerling, bin-

nen de zeven kalenderdagen meldt aan de bevoegde diensten van de Vlaamse

Gemeenschap, via het daarvoor ontwikkelde digitale model.

De Vlaamse Regering bepaalt het model van weigeringsdocument' Het document

moet in ieder geval dá nodige informatie bevatten om het platform (zie artikel II.51)
te kunnen samenroePen

Artikel IIL59

Artikel Z5g/g bepaalt de samenstelling van het platform en de manier waarop het
platform wordt geactiveerd.

Wanneer de bevoegde diensten van de Vlaamse Gemeenschap een digitaal wei-

geringsdocument ontvangen, roept ze binnen de eenentwintig kalenderdagen een

fit"tó*ouerleg samen wlarbij alle relevante actoren worden uitgenodigd, zijnde:
1" de schoolbelturen van alle scholen uit de regio die dezelfde opleidingsvorm en

type, en in voorkomend geval de opleiding of het structuuronderdeel, hebben

als waarvoor de betreffende leerling werd geweigerd.
De regio wordt hierbij niet vooraf gedefinieerd, want is afhankelijk van de sprei-

ding iian het betreffende aanbod en de beschikbare vrije plaatsen in de scholen;

2" het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) dat het verslag van de leerling

opmaakte, en indien daarvan verschillend, ook het CLB dat de school begeleidt

die de inschrijving weigerde;
3" ook de oudelof Àun eventuele vertegenwoordige[ en waar mogelijk de leerling

worden uitgenodigd voor het platformoverleg.Ze zijn belangrijke actoren in het

vinden van een pássend alternatief. Ze kunnen het platform meer duiding geven

bij de scholen van voorkeur, al dan niet netgebonden, eventueel het belang van

leêrlingenvervoer en de eventuele nood aan schoolexterne begeleidingsmoge-
lijkheden;

4o v-oor jongeren die eveneens nood hebben aan schoolexterne begeleidings- of
verUtÉfmógelijkheden, worden deze organisaties ook uitgenodigd.

Welke de relevante actoren zijn wordt bepaald op basis van de informatie uit het

weigeringsdocument.

Adikel IIL60

Binnen de dertig kalenderdagen na de weigering door de school formuleert het
platformoverleg een passend alternatief aan de ouders van de geweigerde leerling'
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Het passend alternatief bestaat uit een voorstel tot inschrijving in één of meer
scholen. Bij het formuleren van het passend alternatief houát hát platform reke-
ning met: de vrije schoolkeuze, het onderwijsaanbod, de eventuele noodzaak van
leerlingenvervoer voor de leerling (en het principe dat een alternatief zich steeds
binnen redelijke afstand moet bevinden), eventuele broers en zussen of ouders die
personeelslid zijn in de school. Daarnaast houdt het alternatief, índien nodig, ook
rekening met de nabijheid van schoolexterne begeleidings- of verblijfsmogeiStfre-
den.

Het platform kan ook tot de beslissing komen dat de school die initieel weigerde,
toch de leerling moet inschrijven, of kan beslissen dat de leerling een pa-ssend
alternatief wordt aangeboden in een andere school, maar met begêteiaing vanuit
de school die de leerling geweigerd heeft.

De ouders beslissen binnen de zeven kalenderdagen/ na de beslissing van het
platform, of ze al dan niet ingaan op het passend alternatief. Indien zé akkoord
gaan, schrijven binnen die termijn de leerling in de desbetreffende school in. De
weigering van de oorspronkelijke school wordt door de inschrijving in de school,
voorgesteld door het platformoverleg, omgezet in een definitieve wéigerlng.

Indien de ouders niet akkoord gaan met het passend alternatief, de inschrijving
niet bevestigen binnen de zeven kalenderdagen, of een inschrijving realiserán in
een andere school, vervalt de verplichting van het platformoveÁeg óm een plaats
te garanderen voor de betreffende leerling.

Artikel III.61

Artikèt 2eílrr uepaárt oó oeroápspàceáuró ;;"; il;"* aieliei àr<koorJ guun
met het voorgestelde passend alternatief.

Indien ouders niet akkoord gaan met een weigering of met het passend alternatief
dat wordt voorgesteld door het platform, kunnen ze een schriftelijke klacht indie-
nen bij de Commissie inzake leerlingenrechten (CLR), Enkel klachtán die binnen de
30 kalenderdagen na de weigering of de communicatie rond het passend alterna-
tief zijn ontvankel ijk.

De periode van klachtenprocedure bij de CLR schort de periode op van 7 kalender-
dagen waarbinnen de ouders hun inschrijving in de school die voorgesteld werd als
passend alternatief moeten bevestigen.

De CLR oordeelt binnen een termijn van 21 kalenderdagen vanaf de indiening van
de klacht, over de gegrondheid van de weigering, of orTer de gegrondheid ván de
klacht van de ouder over het passend kara[ter vln het aoor rrét-ptatform voorge-
stelde passend alternatief.

Indien de cLR de klacht gegrond acht, wordt het platform opnieuw bevoegd voor
het formuleren van een passend alternatief. In het andere geval schrijft de ïeerling
zich alsnog in in de school die als passend alternatief werd-voorgesteld.

De samenstelling, bevoegdheden en werkingsprincipes van deze CLR wordt door
de Vlaamse Regering bepaald.

7. Artikelsgewijze bespreking wijziging codificatie sommige bepalingen
voor het onderwijs van 28 oktober 2OL6

De wijzigingen ín de.codificatie wijzigen voor het basisonderwijs niet aan de regel-
geving rond de LOPt. Voor het secundair onderwijs worden wel een aantal w-ijzi-
gingen doorgevoerd in de samenstelling, de bevoégdheden en de regels rond íret
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voorzitterschap voor de LOP's secundair onderwijs. De wijzigingen in de codíficatie

zijn van toepassing op de scholen gelegen in het Nederlandse taalgebied en het

tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad,

Artikel IV.1 beperkt het toepassingsgebied van het bestaande artikel VIII.4, over

de samenstelling van de LOP's in de codificatie tot het basisonderwijs.

Artikel IV.2 voegt een artikel Vlllr{/I in dat de wijzigingen voor de LOP's secundair

onderwijs bevat,

Het totale aantal participanten binnen de onderwijspartners is steeds groter dan

het aantal participanten binnen de niet-onderwijspartners.

Het artikel expliciteert dat de vertegenwoordigers van de representatieve vakor-
ganisaties, erkende ouderverenigingen, en leerlingenraden lokale vertegenwoordi-
gers moeten zijn.

De deelname van de vertegenwoordiging van het Agentschap Integratie en Inbur-
gering is aangepast aan de nieuwe structuur van het agentschap'

Het lokaal bestuur zetelt voortaan als stemgerechtigd lid. De vertegenwoordiger
van het lokaal bestuur kan ook aangeduid worden als LOP-voorzitter.

Artikel IV.3 beperkt het toepassingsgebied van het bestaande artikel VIII'5, over

de bevoegdheden van de LOP'5, in de codíficatie tot het basisonderwijs.

Artíkel IV.4 bepaalt de gewijzigde bevoegdheden voor de LOP's secundair onder-

wijs.

De LOP's krijgen als bijkomende opdracht de monitoring van de toepassing van

de voorrang voor de óndervertegenwoordigde groepen, zoals vermeld in arti-
kel 253/16 Ïn de Codex Secundair Onderwijs, voor de schooljaren 2019-2020 tot
en met 2022-2023.

8. llUijziging decreet basisonderwijs voor de scholen gelegen in het
tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad

Voor scholen in Brussel zijn de bepalingen dezelfde als die voor scholen in Vlaande-

ren (cf. hoofdstuk iI), maar gezien de specifieke context van het tweetalig gebied

Brussel-Hoofdstad is er de bijkomende bepaling dat - na de voorrang voor kinde-

ren van dezelfde leefentiteit ('broers en zussen') en kinderen van een ouder die

personeelslid is van de school - er een voorrang is van 650lo voor leerlingen van wie

minstens een van de ouders het Nederlands in voldoende mate machtig is.

In het decreet betreffende het onderwijs XX werd een nieuwe regeling ingeschre-

ven ten aanzien van de voorrang voor Nederlandstaligen in het tweetalige gebied

Brussel-Hoofdstad. Deze wijziging had in de eerste plaats de bedoeling om het
.Nederlandstalig zijn'te objectiveren. Vandaar de introductie van de diplomavoor-
waarde (of gel'rjkwaardigheden). Aan dit objectief criterium houden we vast. Het

gegeven Oaf eén van dè ouders een Nederlandstalig diploma heeft, geeft echter

óÀóÁ grruntie dat het betrokken kind met die ouder Nederlands spreekt. Dat één

ían Oà ouders een Nederlandstalig diploma heeft, geeft wel een zekere garantie dat
die ouder een zekere betrokkenheid heeft op de Nederlandstalige gemeenschap,

dat die ouder in voldoende mate met de school zal kunnen communiceren (agenda,

rapporten, mededelingen van de school, heen-en-weerschriftjes enzovoort) en in
votàoende mate het Niderlands machtig is om het kind bij het schoolwerk te kun-

nen helpen, Het is aangewezen om dit ook op die wijze op te nemen in het decreet.
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De verhoging van het percentage moet de bescherming van de gelijke onderwijs-
en inschrijvingskansen van Nederlandstaligen en het bèhoud van het Nederlanàs-
talig karakter van het door de Vlaamse Gemeenschap gefinancierd of gesubsi-
dieerd onderwijs in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstaá.

9. wijziging van de codex secundair onderwijs voor de scholen gelegen
in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad

Ook voor het gewoon secundair onderwijs in het tweetalig gebied Brussel-Hoofd-
stad geldt dat het overgrote deel van de bepalingen dezelfdê zijn als die voor het
gewoon secundair onderwijs in het Nederlandse taalgebied, met uitzondering van
enkele bijkomende bepalingen :

a) na de voorrang voor kinderen van dezelfde leefentiteit en kinderen van een
ouder die personeelslid is van de school is er een voorrang van 65Vo voor leer-
lingen van wie minstens een van de ouders het Nederlands in voldoende mate
machtig. Deze verhoging moet de bescherming van de gelijke onderwijs- en in-
schrijvingskansen van Nederlandstaligen en het behoud van het Nederlandstalig
karakter van het door de Vlaamse Gemeenschap gefinancierd of gesubsidieerd
onderwíjs in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstád;

b) 19 de voorrang en vermeld in a) is er een bijkomende voorrang van l5o/o voor
kinderen die 9 jaar Nederlandstalig basisonderwijs hebben gevágd. Deze voor-
rang dient uiterlijk te worden toegepast vanaf de aanmeldingán voor de in-
schrijvingen voor schooljaar 2020-202I. De decreetgever kiest voor deze bij-
komende voorrangsgroep omdat het leerlingen van ouders die het Nederlands
niet in voldoende..mate machtig zijn, maar wel van bij de start school liepen in
het Nederlandstalig basisonderwijs versterkt ín hun inschrijvingsrecht voor het
Nederlandstalig secundair onderwijs in scholen in het tweeialig-gebied Brussel-
Hoofdstad;

c) voor de aanmeldingen voor de inschrijvingen in schooljaar 2OI}-2AZO kan het
LOP Brussel-Hoofdstad een alternatief ordeningsvoorstei indienen bij de Vlaamse
Regering' Deze overgangsmaatregel moet het LOP in staat stellen om haar com-
plexe ordeningssysteem (rekening houdend met de voorrang Nederlands van
650/o, de bijkomende voorrang van 15o/o voor kinderen die 9 jaàr Nederlandstalig
basisonderwijs volgden en de voorrang voor ondervertegenwoordigde groepen
van maximaal 20o/o) aan te passen aan de nieuwe regelgeving; -

d) net zoals voor de scholen in het Nederlandse taátgáUied 
-kan 

de Vlaamse
Regering capaciteitsgebieden bepalen waarbij scholeÀ die gelegen zijn in dit
gebied verplicht zijn voor al hun scholen en vestigingsplaatsán gàramenti3k een
aanmeldingsprocedure te organiseren. Het werkingsgebied van áet LOp Biussel-
Hoofdstad is vanaf het schooljaar 2aLg-2o20 capaciieitsgebied,

1O. Slotbepalingen

Artikel V.II.1 bepaalt dat de ariÍkelen uit voorliggend voorstel van decreet in wer-
king treden op l januari 2019 voor de inschrijvingen voor schooljaar ZOL}-2020
en verder,

Kathleen HELSEN
Kris VAN DIJCK

Jo DE RO
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VOORSTEL VAN DECREET

Hoofdstuk L lnleidende bePaling

Artikel I.1, Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

Art I.2. De bepalingen van dit decreet zijn van toepassing op de scholen gelegen

in het Nederlanse táalgebied en op de icholen gelegen in het tweetalig gebied

Brussel-Hoofdstad, met uitzondering van:
1" de bepalingen van hoofdstuk tI, áfdeling 2, en hoofdstuk,III, afdeling 2, die en-

kel van toápassing zijn op de scholen gelegen in het Nederlandse taalgebied;

2" de bepalingen vaí hóofdstuk V en hoofdstuk VI die enkel van toepassing zijn op

de scholerigelegen in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad'

Hoofdstuk iL Wijziging decreet basisonderwijs

Afdeling 1. OvergangsbePalingen

Art. II.1. In het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, het laatst gewijzigd

bij het decreet van 6 juli 2018, wordt in hoofdstuk IV afdeling 3, onderafdeling A'

eón artikel 37/6/L ingevoegd, dat luidt als volgt:

..Artikel 37/6/7. De bepalingen van hoofdstuk IV afdeling 3, zijn enkel nog vantoe-
puriing uooi de inschrijviígen in het basisonderwijs voor het lopende schooljaar

2018-2019.".

Itrt. II.2. In hetzelfde decreet wordt in hoofdstuk IV afdeling 4, bestaande uit

artikelen 3Tundevicies tot en met 3Tvicies septies, opgeheven.

Afdeling 2. Gewoon basisonderwijs

AÊ. II.3. In hetzelfde decreet wordt een hoofdstuk IV/1 ingevoegd dat luidt als

volgt:

,.Hoofdstuk IV/1. Recht op inschrijving in het gewoon onderwijs voor scholen

gelegen in het Nederlandse taalgebied"'

Art. II.4, In hetzelfde decreet wordt in hoofdstukÍV/I, ingevoegd bij artikel II.3,
een afdeling 1, ingevoegd, die luidt als volgt:

"Afdeling 1. Recht op inschrijving".

Art. II.S. ïn hetzelfde decreet wordt in hoofdstuklV/1, afdeling 1, ingevoegd bij

artikel II.4, een artikel 37/7 ingevoegd, dat luidt als volgt:

"Art.37/7. De gezamenlijke doelstellingen van het inschrijvingsrecht, als instru-

ment van het bèleid op gelijke onderwijskansen, zijn:
1" het waarborgen van àe vrije schoolkeuze van alle ouders en leerlingen;

2" het realiseren van optimalé leer- en ontwikkelingskansen voor alle leerlingen en

dit voor het basisonderwijs, voor zover mogelijk, in een school in hun buurt;

3" het bevorderen van sociale mix en cohesie;
4" het vermijden van uitsluiting, segregatie en discriminatie.".
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Art. rr.6. In hetzelfde decreet wordt in hoofdstukrv/r, afdeling 1, ingevoegd bijartikel IL4, een artikel 37lB ingevoegd, dat luidt als volgt:

"Art' 3718. $1' Elke leerling heeft recht op inschrijving in de school of een vesti-gingsplaats, gekozen door zijn ouders. Is de leerling tá 3aar of ouder, dan gebàurt
de schoolkeuze in samenspraak met de leerling. ai; ae i"ur" van een vestigings-plaats wordt rekening gehouden met het ondeiwijsaanbod in de betreffenoà vós-tigingsplaats.

$2. Voorafgaand aan een inschrijving biedt het schoolbestuur schriftelijk of via
el_ektronische drager het pedagogisch-project als vermeld in artikel 28, gi, i", en47,5L, 10, en het schoolreglemànt, vermeld in artikel 37, aan de ouders en deleerling aan en geeft hierbij, indien de ouders dit wenien, toelichting. lnOien frát
s.choolbestuur het pedagogisch project of het schoolreglement via elektronische
drager ter beschikking stelt, vraagt het de ouders of ze eón fapieren versie wensente ontvangen.

De inschrijving wordt genomen op het moment van ondertekeníng voor akkoord
van de ouders van dit pedagogisch project en dit schoolreglement.

Á1
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Bij elke wijziging van het peda gogisch project of het schoolreglement informeert
het schoolbestuur de ouders schriftelijk of via elektronische drager over die wuzr-ging en geeft hierbij, indien ouders dit wensen, toelichting. Ouders geven op NIEUWschriftelijk akkoord, Ouders die erom verzoeken ontvangen steeds een papieren
versie van het pedagogisch project of het schoolreglement, Indien de ou ders zich
met de wijzigíng niet akkoo rd verklaren, dan wordt aan de insch rijving van het kind
een e qp 31 aqgUstuS van het loperde schooljaar.

, Een wijziging van het.pedagogisch project of schoolreglement kan ten vroegste
uitwerking hebben in het daaropvolgende schooljaar teniij die wijziging l,et ráËht-
streekse gevolg is van nieuwe regelgeving

$3. De inschrijvingen voorde kleuters, die t'rjdens een bepaald schooljaar weltweejaar en zes maanden. worden maar op de láatste instapáatum van dit schooljaarniet meer kunnen instappen, starten op dezelfde dag als de inschrijvingen vààr Oeandere kleuters van hetzelfde geboortejaar.

$4. Een school registreert elke inschrijving binnen zeven kalenderdagen, en uíter-lijk op de eerste dag van de effectievè tesbi3woning, in de administraiieve toàpir-
singen voor het uitwisselen van leerlingengegevens tussen scholen en het Vlaamse
Ministerie van Onderwijs en Vorming, met vàrmelding van:
1" de datum en het tijdstip van de iÉschrijving ;
20 de datum van de voorziene start van áe lósbijwoning in het geval van school-verandering in de loop van het schooljaar.,'.

Art. rr.7. In hetzelfde decreet wordt in hoofdstukïv/L, afdeling 1, ingevoegd bijartikel II.4, een artikel 37/g ingevoegd, dat luidt als votgt:

"Art' 37/9' $1' Behoudens de bij decreet of be,sluit bepaalde gevallen van uitschrij-ving, zoals bepaald in artikel 32,93, artikel 37/8, g), aeràà lid, artiket 37/L0 enartikel 3.7/.II, $3, geldt een inschrijving van een leerïing in een school voor de duurvan de hele schoolloopbaan in dieichóol. '

Het behoud van de inschrijving geldt over de vestigingsplaatsen heen, tenzij decapaciteit van de vestigingsplaats is of wordt ouerscïrre-den of de leerling 
"r 

íi"taan de toelatingsvoorwaarden voldoet. De voortgang van het leerproces, waarbij
een verandering van vestigingsplaats noodzakelijk is, kan niet worden gestuit.
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Het behoud van inschrijving kan, als de vestigingsplaats of het niveau in de

vestigingsplaats(en) van de leerling betrokken is bij een herstructurering en ver-

Owijít uït be school, ook gegarandèerd worden in een andere school betrokken bij

de 
-herstructurering 

of in ien andere school van hetzelfde schoolbestuu; gelegen

op een billijke afsiand. Het behoud van inschrijving wordt, als de school van de

leerling betrokken is bij een fusie, gegarandeerd in de fusieschool of in een andere

school-van hetzelfde sihoolbestuur gelegen op een billijke afstand. In voorkomen-

de situaties informeert het schoolbestuur de betrokken ouders'

52. In afwijking van paragraaf 1 kunnen schoolbesturen van basisscholen waarvan

áe capacitáit ván net tteuteronderwijs groter is dan die van het lager onderwijs,

àpt"ràn voor een nieuwe inschrijving bij de overgang tussen beide onderwijsni-
veaus. Een schoolbestuur dat van deze mogelijkheid gebruikmaakt, neemt dit op

in zijn schoolreglement.

g3. Indien zijn betrokken scholen gelegen zijn binnen eenzelfde of aaneenslui-

íende kadastrale percelen, of gescheiden zijn door hetzij maximaal twee kadas-

tiale percelen hetzij door een weg, kan een schoolbestuur ervoor opteren om bij

de overgang van een leerling van-een autonome kleuterschool naar een lagere of

basisschloolle inschríjvingeívan de ene naar de andere school te laten doorlopen.

Een schoolbestuur dai van deze mogelijkheid gebruikmaakt, neemt dit op in zijn

schoolreglement.

g4. Indien zijn betrokken scholen of vestigingsplaatsen gelegen zijn binnen een-

ielfde of aanêensluitende kadastrale percelen, of gescheiden zijn door hetzij maxi-

maal twee kadastrale percelen hetzij door een weg, kan een schoolbestuur ervoor

àpi"rén om de desbetreffende scholen of vestigingsplaatsen als één geheel te be-

iëf'or*"n en één capaciteit te bepalen voor de verschillende scholen of vesti-

óingspf aatsen, gelegen binnen eenzelfde of aaneensluitende kadastrale percelen,

óf deictreiUen'dóor hetzij maximaal twee kadastrale percelen, hetzij door een weg,

,.á"n. Een schoolbestuur dat van deze mogelijkheden gebruikmaakt, neemt dit
op in zÍjn schoolreglement.".

Art. II.g. In hetzelfde decreet wordt in hoofdstuklV/I, afdeling 1, ingevoegd bij

artikel II.4, een artikel 37/t0 ingevoegd, dat luidt als volgt:

"Art. 37/10. De vaststelling van een recentere inschrijving voor hetzelfde school-

:aár in een andere school, via de administratieve toepassingen voor het uítwisselen

van leerlingengegevens tussen scholen en het Vlaamse Ministerie van Onderwijs en

Vorming, beëindigt een eerdere inschrijving van rechtswege'

Een leerling die reeds in de eigen school schoolloopt en van wie een recentere

inschrijving vóor het volgend schooljaar wordt vastgesteld via de administratie-
ve toepasÍngen voor hel uitwisselen van leerlingengegevens tussen scholen en

het Vlaamse Ministerie van Onderwijs en Vorming, wordt pas uitgeschreven in de

school waar de leerling schoolloopt vanaf 1 juli van het lopende schooljaar'

Wanneer de voorziene startdatum van de meest recente inschrijving verschilt

van 1 september of de voorziene instapdatum voor kleuters van het jongste ge-

boortejaár; wordt de leerling pas uitgeschreven vanaf de datum van de voorziene

start van de lesbijwoning.",

Art. II.g, In hetzelfde decreet wordt in hoofdstuklV/I, afdeling 1, ingevoegd bij

artikel IL4, een artikel 37/Lt ingevoegd, dat luidt als volgt:

"Art, 37l11. 51. Het recht op inschrijving, vermeld in artikel 37bis, $1, geldt on-

verkort voor ïeerlingen die lret gemeenschappelijk curriculum kunnen volgen met

toepassing van gepáste maatregelen, zoals remediërende, differentiërende, com-
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penserende of dispenserende maatregelen, die proportioneel zijn. Leerlingen voor
wie deze aanpassingen worden toegepast, blijven in aanmerking komen*voor degewone studiebekrachtiging toegekend door dè klassenraad.

$2' Leerlíngen die beschikken over een verslag als vermeld in artikel 15 worden
door een school voor gewoon onderwijs onder ontbindende voorwaarde ingeschre-
ven. Dit verslag maakt deel uit van de informatie die ouders bij een uiuág totinschrijving aan de school overmaken. Het ter beschikking stellen van het veíslag
door de ouders gaat samen met de verbintenis van de sciool tot het organiseren
van overleg met de ouders, de klassenraad en het centrum voor leerlinlenbege-
leiding, binnen een redelijke termijn na de inschrijving over de aanpasringen'die
nodig zijn om de leerling mee te nemen in een gómeËnscrrappelijk'curricílum of
om de leerling studievoortgang te laten maken op basis van een ináividueelaange-
past curriculum' ook indien de school pas nadat de inschrijving reeds guràali;eàra
werd, kennis neemt-van een verslag, ten laatste gedateeid oi au aàrí*àái"p-d"
leerling in de betref.felde school insiapt, wordt deinschrijving van de'Íeerling'om-
gezet in een inschrijving onder ontbindende voorwaarde.

Op basis van het overleg met de ouders, de klassenraad en het centrum voor
leerlingenbegeleiding, vermeld in het eerste lid, beslist de school binnen een re-delijke termijn en uiterlijk zestig kalenderdagen na de effectieve start van de les-
bíjwoning of de aanpassingen die de leerlirig nodig heeft proportioneel dan wel
disproportioneel zijn.

Als de school na het overleg de aanpassingen die nodig zijn om de leerling
mee te nemen in het gemeenschappelijk curriculum, proportioneel acht, heft het
CLE het verslag op of maakt het een gemotiveerd vàFslàg op. Als de school nahet overleg de aanpassingen die nodig zijn om de leerlinj mee te nemen in hetgemeenschappelíjk curriculum of studievoortgang te lateir maken op basis van
een individueel aangepast curriculum, dispropórtióneet acht, wordt de inschrijving
ontbonden op het moment dat die leerling in een andere sclrool is ingeschreuón 

"nuiterlijk een maand, vakantieperioden niót inbegrepen, na de kennisleving van de
bevestiging van de disproportionaliteit.

$3.' Wanneer tijdens de schoolloopbaan de nood aan aanpassingen voor een leerling
wijzigt en de.vastgestelde onderwijsbehoeften van die aard z5n dat voor de leer-
ling een verslag dan wel een wijziging van een verslag, als vermeld in artikel 15,
nodig is, organiseert de school eeÀ overleg met de klaïsenraad, de ouders en het
C-LB.en beslist op basis daarvan en nadat het verslag of het gewijzigd verslag werd
afgeleverd, om de leerling op vraag van de ouders sïudievoortgang te laten Fraken
op basis van een individueel aangepast curriculum of om aJinséfrriiving van deleerling voor een daaropvolgend slhooljaar te ontbinden.

$4. Voor leerlingen m.et een inschrijvingsverslag buitengewoon onderwijs dat op-gemaakt werd in het kader van het geïntegreerá onaervii3s, die van schóol veran-
deren binnen het gewoon basisonderwSs, gêtat een onuerkort recht op inschriSving.

Voor leerlingen met een inschrijvingsverslag buitengewoon onderwijs dat opge-
maakt werd met het oog op de toegaÀg tot of de inscírijving in het Ouitengew;on
onderwijs, of met het oog op een individueet aangepast curiiculum in het ó"*óónonderwijs, die van school veranderen binnen hei gewoon basisonderwiií oi aie
overgaan van het buitengewoon naar het gewoon onderwijs, geldt een insctrri3ving
onder ontbindende voorwaarde,,,,

Art. II.10. In hetzelfde decreet wordt in hoofdstuklV/1, ingevoegd b'rj artikel II.3,
een afdeling 2 ingevoegd, die luidt als volgt:

Xfdeling 2. Organisatie van de inschrijvingen,,.
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Art. II.1l. In hetzelfde decreet wordt in hoofdstuklV/L, afdeling 2, ingevoegd bij

artikel IL10, een onderafdeling A ingevoegd, die luidt als volgt:

"Onderafdeling A. Beslissing over kunnen weigeren op basis van capaciteit"'

Art. II.12. In hetzelfde decreet wordt in hoofdstuk IV/l, afdeling 2, onderafde-

iing & ing"voegd bij artikel IL11, een artikel 37112 ingevoegd, dat luidt als volgt:

"Art.37/IZ. g1. Een schoolbestuur beslist jaarlijks, en uiterlijk op 15 november,

voor elk van zijn scholen en vestigingsplaatsen, en eventueel per geboortejaar

oi leer3aar daaibinnen, of het uooi he1 daaropvolgende schooljaar leerlingen wil

kunneÁ weigeren om*ílle van bereikte capaciteit. Een schoolbestuur bepaalt even-

;;;;;;";. ák uun deze scholen en vestigingsplaatsen, en eventueel geboortejaren

ói fáá.jur.n daarbinnen, of het leerlingJn uit Ae voorrangsgroepen, zoals bepaald

in artikel 37122, wil kunnen weigeren.

In afwijking van het eerste lid, neemt het schoolbestuur voor de inschrijvingen

voor schoóljaár 2019-2A20, deze beslissing uiterlijk op 15 januari 2019'

$2. Voor de scholen en vestigingsplaatsen, en eventueel gebooriejaren of leerjaren

daarbinnen, waarvoor het s;hoólbestuur beslist geen leerlingen te zullen weigeren

omwille van capacitàit g;tO"n de regels voor nièt-aanmeldende scholen, vermeld

in onderafdeling B, teniij het schoolbestuur beslist aan te sluiten bij een aanmel-

dingsprocedure. In dat glval zijn de bepalingen uit afdeling C van toepassing'

Voor de scholen en vestigingsplaatsen, en eventueel geboortejaren of leerjaren

daarbinnen, waarvoor het s;hollbestuur beslist te willen kunnen weigeren omwille

van capaciteit, en de scholen, vermeld in 53, tweede lid, die verplicht worden

tot aanmelden worden de inschrijvingen georganiseerd via een aanmeldingspro-

cedure. Hiervoor gelden de regeis vóor áanmeldende scholen, zoals vermeld in

onderafdeling C'

Voor de onderdelen waarvoor het schoolbestuur besliste ook leerlingen uit de

voorrangsgroepen te willen kunnen weigeren, gelden de regels, zoals vermeld in

artikel 37/22'

93. De Vlaamse Regering kan, in afwijking van paragraaf 1, en wanneer er een

Ë"p*it"itrprobleem dreiót of 
'heerst 

d-oordat de vragen tot inschrijving de door

de schoolbesturen bepaáide capaciteit benaderen of overschrijden, waardoor het

ià.f'tt op inschrijvinf vermeld in artikel 37/B niet meer kan worden gegarandeerd'

een schoolbestuur óf meerdere schoolbesturen samen verplichten tot het organi-

seren van een gezamenlijke aanmeldingsprocedure voor hun scholen.

De verplichting tot een gezamenlijke aanmeldingsprocedure geldt in ieder geval

voor alle schoolbèsturen dÉ een schóol hebben binnen het werkingsgebied van het

LOp Antwerpen of LOp Gent, voor hun scholen binnen dat respectievelijke wer-

kingsgebied.".

A,t. II.13. In hetzelfde decreet wordt in hoofdstukTV/L, afdeling 2, ingevoegd bij

artikel II.10, een onderafdeling B ingevoegd, die luidt als volgt:

"Onderafdeling B. Organisatie van de inschrijvingen in niet-aanmeldende scholen".

Art, II.14. In hetzelfde decreet wordt in hoofdstuk IV/1, afdeling 2, onderafde-

iing S;ing"voegd bij artiket IL13, een artikel 37/L3 ingevoegd, dat luidt als volgt:

"Art. 37/13. g1. Inschrijvingen voor een bepaald schooljaar kunnen ten vroegste

starten op dà eerste sc-f,ooldag van september van het voorafgaande schooljaar'
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Het schoolbestuur bepaalt de startdatum van de inschrijvingen en communiceert
deze startdatum aan alle belanghebbenden.

Het schoolbestuur van scholen en vestigingsplaatsen, gelegen in het werkings-gebied van een LoP, respecteert de afspraÈen-over de staftAata van de inschrijvín-gen binnen het LOp.

-, 
De vlaamse Regering kan, in afwijking van het eerste en tweede lid, gebieden

afbakenen waarbinnen een centrale startáatum wordt bepaald voor de ii.ri'c*iiuin-gen in alle scholen.

52' Alle leerlingen worden in chronologische volgorde ingeschreven en genoteerd
in het inschrijvingsregister.

Het verloop van de. inschrijvingen en weigeringen kan onderworpen worden aaneen controle door de bevoegde diensten vaÁ de Vlaamse Gemeenschap.

53' Een niet-aanmeldende school kan anderstalige nieuwkomers, als bedoeld inartikel 3, 4oquateq weigeren, wanneer het aantal anderstalige nieuwkomers in debetreffe-nde vestigingsplaats minstens vier bedraagt in vÀst-igingsplaatsen tot en
me-t 100 leerlingen, en minstens acht bedraagt in ve-stigingspláatseà met meei dán100 leerlingen, op voorwaarde dat de geweigerde anáe.ltalige nieuwkomer, 

"ànplaats gegarandeerd wordt binnen een ichoo[ gelegen óp àenredelijke afstand enrekening houdend met de vrije keuze van de ouaers.

Schoolbesturen
bied van een LOP

n in het werkingsge-

Art' rI.15. In hetzelfde decreet wordt in hoofdstukïv/L, afdeling 2, onderafdeling
B, ingevoegd bij artikel II.13, een artikel 37/14 ingevoegd, oat tíiot ars uorgii

"Att' 37/I4. Een schoolbestuur dat omwille van uitzonderlijke omstandigheden inde onmogelijkheid verkeert om bijkomende inschrijvingenie realiseren in een ofmeerdere scholen,.vestigingsplaatsen, schooljaren of gebooftejaren, moet eenaanvraag indienen bij de CLR om alsnog leerlingen te k-unnen weigeren op basisvan capaciteÍt, omwille van uitzonderlijke omstaÀdigheden.

De cLR beslist, binnen een termijn van veertien kalenderdagen, of en onderwelke voorwaarden weigeringen op bàsís van capaciteit, omwille rTan uitzondertSt<e
omstandigheden, toegestaan worden.

Indien het schoolbestuur reeds leerlingen geweigerd heeft, voorafgaand aan deaanvraag bij de CLR of de beslissing Ooor Ae ClR, ï,vorden deze alsnóg ingeicÉre-ven indien de CLR beslist geen weigeringen op basis van capaciteit, ómrirille vanuitzonderlijke omstandigheden, toe ie stáan.,,. 
'

llrt. II.16. In hetzelfde decreet wordt in hoofdstuklV/1, afdeling 2, ingevoegd bijartikel II.10, een onderafdeling c ingevoegd, die luidt ali volgt: 
*

"Onderafdeling C' Organisatie van de inschrijvingen in aanmeldende scholen,,.

AÉ. II.17. In hetzelfde decreet wordt in hoofdstuklV/t, afdeling 2, onderafde-ling c, ingevoegd bij artiket II.16, een artikel 37/t5 tngeuóe!a, oaItuíotars uotót,

"Art' 37115' Aanmelden is het digitaal kenbaar maken door ouders van een intentietot inschrijven voor.een bepaald schooljaar in één of meerdere scholen oi uu.ii-gingsplaatsen voor de daartoe door het lchoolbestuur uesitrikbuur géri"ta; pË;t-
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sen. Als de betrokken leerling voor meerdere scholen of vestigingsplaatsen wordt
aangemeld, wordt een volgorde van keuze aangegeven.

Na afsluiten van de aanmeldingsperiode worden de aangemelde leerlingen ge-

ordend, conform artikel 37/23,37/24 en 37/25, en in voorkomend geval, volgens
artikel 37/22. De leerlingen die gunstig geordend worden, zijnde binnen de door
het schoolbestuur bepaalde capaciteit, verwerven een recht op inschrijving voor
een beschikbaar gestelde plaats. Binnen gezamenlijke aanmeldingsprocedures
wordt slechts eén gunstige ordening weerhouden, zijnde de gunstige ordening in

de school van hoogste keuze van de betreffende leerling. Leerlingen die niet gun-
stig geordend worden, worden in de volgorde zoals in het aanmeldingsregistet
opgenomen als geweigerde leerlingen in het inschrijvingsregister.".

Art, II.1A. In hetzelfde decreet wordt in hoofdstuk IV/1, afdeling 2, onderafde-
ling C, ingevoegd bij artikel II.16, een artikel 371L6 ingevoegd, dat luidtals volgt:

"Art. 37116. 91. Een schoolbestuur meldt uiterlijk op 15 november van het vooraf-
gaande schooljaari via het daartoe ontwikkelde formulier, aan de bevoegde dien-
sten van de Vlaamse GemeenschaP:
1o voor welke scholen en vestigingsplaatsen, en eventueel geboortejaren of leer-

jaren daarbinnen, het de inschrijvingen zal organiseren via een aanmeldings-
procedure;

20 voor welke scholen en vestigingsplaatsen, en eventueel geboortejaren of leer-
jaren daarbinnen, het leerlingen uit de voorrangsgroepen, vermeld in arti-
kel 37 122, leerlingen wil kunnen weigeren;

30welk standaarddossieq als vermeld in artikel 37/LB, het zal hanteren bij de

organisatie van de aanmeldingsprocedure, of van welk standaarddossier het
scÉoolbestuur of het LOP wenst af te wijken. Een standaarddossier is een dos-
sier waarin de verschillende stappen van een aanmeldingsprocedure concreet
worden uitgewerkt.

Voor de inschrijvingen voor schooljaar 2019-2020 geldt 15 januari 2019 als ui-
terste datum voor het melden van de beslissingen uit het eerste lid.

52. De Vlaamse Regering bepaalt het model van ieder standaarddossier en het
formulier voor de meldingen, vermeld in paragraaf 1"'.

Art. II.19. In hetzelfde decreet wordt in hoofdstuk TV/I, afdeling 2, onderafde-
ling C, ingevoegd bij artikel II.16, een artikel 37/L7 ingevoegd, dat luidtals volgt:

^Art.37/17. $1. Voor aanmeldende scholen, gelegen in het werkingsgebied van

een LOP, moet de aanmeldingsprocedure bij dubbele meerderheid door het LOP

zijn goedgekeurd.

De dubbele meerderheid is bereikt wanneer de goedkeuring verleend wordt
dooq enerzijds meer dan de helft van de participanten, bedoeld in artikel VIII.4,
51, 1o, 2" en 3o, en anderzijds, meer dan de helft van de participanten, vermeld
in artikeMll4, 5L, 4" tot en met 12o, telkens van de Codificatie sommige bepa-
lingen voor het onderwijs.

g2. Voor scholen, gelegen buiten het werkingsgebied van een LOP, kan een school-
Éestuur of kunnen meerdere schoolbesturen samen na kennisgeving aan de school-
besturen van de andere scholen actief binnen die gemeenten een aanmeldingspro-
cedure instellen.

In gemeenten buiten, maar grenzend aan het werkingsgebied van een LOR kan

een sèhoolbestuur, mits akkoord van het betrokken LOfl aansluiten bij de door dat
LOp goedgekeurde aanmeldingsprocedure. Ook schoolbesturen van scholen in ge-
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meenten die grenzen aan gemeenten die aansluiten bíj de aanmeldÍngsprocedure
van een LOP' kunnen aansluiten bij die aanmeldingsprocedure, mits akkoord van
het betrokken LOP.

In het geval van aansluiting bij de door het LOP goedgekeurde aanmeldingspro-
cedure van het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad, blljven de respectievJorAe-
ningscriteria, vermeld in artikel 37/22, artikel 37/23 en artíkel 37/24 onverminderd
gelden.

53. De Vlaamse Regering kan binnen de beschikbare begrotingskredieten middelen
voorzien ter ondersteuning van het instellen van een aanmeldingsprocedure en
bepaalt hiervoor de nadere modaliteiten.',.

Itrt. II.2O. In hetzelfde decreet wordt in hoofdstuk IV/I, afdeling 2, onderafde-
ling C, ingevoegd bij artikel II.16, een artikel 37/tB ingevoegd, aaÍ tuiat als volgt:

"Art. 37118. $1. Uiterlijk op 15 november van het schooljaar voorafgaand aan het
schooljaar waarvoor de inschrijvingen gelden, legt een schoolbestlur, meerdere
schoolbesturen samen of het LOP, wanneer ze wensen af te wijken van een stan-
daarddossier; de betreffende afwijkingen voor aan de CLR.

De CLR toetst de afwijkingen van een standaarddossier aan de bepalingen, ver,
meld in afdelingen 2 en 3 van dit Hoofdstuk, en aan de doelstellingen, vàrmeld in
artikel 37/7, en neemt hierover een besluit, uiterlijk twee maanden na de indie-
ning, en in ieder geval voor 24 december.

$2. !1{y!j!i1o ygq{e gqstq pqqgqqlqqqr{en yoqr de inschrrjvrnsen voor scboot:jaài 2019:2020 de afwijkingeí vin een stanaááruoósiieiuitei'tUii Górgétegí áan
!e CLR op 15 januari 2A19, en neemt de CLR hierover een bêsluit, uiteiiilt< op
31 januari 2019.'.

Art. II.21. In hetzelfde decreet wordt in hoofdstuk IV/L, afdeling 2, onderafde-
ling C, ingevoegd bij artikel Iï.16, een artikel 37/19 ingevoegd, aai tuiOt als volgt:

"Art. 37119' 91. Bij een negatief besluit van de CLR over de afwijkingen van een
standaarddossier kan het betrokken schoolbestuur, de meerdere bátro[t<en school-
besturen samen of het betrokken LOP voorafgaand aan het schooljaar waarvoor de
inschrijvingen gelden, een van volgende ínitiatieven nemen:
1o melden de aanmeldingen te zullen organiseren conform een standaarddossier;
20 aangepaste afwijkingen indienen bij de CLR. in dat geval toetst de CLR de aan-

gepaste afwijkingen aan de doelstellingen, vermeld in artikel 37/7 en de bepa-
lingen van Afdelingen 2 en 3 van dit hoofdstuk en neemt het een besluit, uiter-
lijk dertig kalenderdagen volgend op de dag van de indiening ervan;

30 het voorstel van afwijkingen van het standaarddossier, verméld in artíkel 37/16
voorleggen aan de Vlaamse Regering. in dat geval toetst de Vlaamse Regering
het voorstel aan de doelstellingen, vermeld in artikel 37/7 en de bepalingen
van afdelingen 2 en 3 van dit hoofdstuk. De Vlaamse Regering neemt over het
voorstel van aanmeldingsprocedure een besluit uiterlijk dertig kalenderdagen
volgend op de dag van de indiening ervan. De vlaamse Regéring bepaalíde
nadere regelingen inzake het verloop van de procedure.

52. Bij een negatief besluit van de cLR over de, overeenkomstig paragraaf !,2o,
voorgelegde aangepaste afwijkingen van een standaarddossieri kan hei betrokken
schoolbestuur, meerdere betrokken schoolbesturen samen of het betrokken LOp
beslissen de aanmeldingsprocedure te organiseren volgens een standaarddossier,
of uiterlijk tien kalenderdagen na ontvangst van het negatief besluit het aangepast
voorstel van afwijkingen van een standaarddossier, vermeld in artikel 37/L6, v'oor-
leggen aan de Vlaamse Regering.
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De Vlaamse Regering toetst de voorgestelde afwijkingen van het standaarddos-

sier aan de doelstéllingán uit artikel 37/7 en de bepalingen van afdelingen 2 en 3
van dit hoofdstuk, en neemt een besluit uiterlijk dertig kalenderdagen volgend op

aà Oàg van de indiening ervan. De Vlaamse Regering bepaalt de nadere regelingen

inzake het verloop van de procedure'

S3. Bij een negatief besluit van de Vlaamse Regering over de, overeenkomstig

óaragiaaf l, 3i voorgelegde voorstel van afwijkingen van een standaarddossier,

uegield in artikel 37/í6, Èan het betrokken schoolbestuur, de meerdere betrokken

schoolbesturen samen of het betrokken LOP beslissen de aanmeldingsprocedure
ie oó"niseren volgens een standaarddossier, of uiterlijk tíen kalenderdagen na

ontva"ngst van het negatief besluit, en eenmalig/ een aangepast voorstel van af-

wijkingán van een staidaarddossier voorleggen aan de CLR' In dat geval toetst de

Cin frét aangepast voorstel aan de doelstellingen, vermeld in artikel 37/7 en de

bepalingen van afdelingen 2 en 3 van dit hoofdstuk'

De CLR neemt over het voorstel van afwijkingen van een standaarddossier een

besluit uiterlijk dertig kalenderdagen volgend op de dag van de indiening ervan'

g4. In afwijking van 951, 2 en 3, kan voor de inschrijvingen voor schooljaar 2019-

|OZO, het betrókken schoolbestuu4 de meerdere betrokken schoolbesturen samen

of hei betrokken LOB bij een negatief besluit van de CLR een van volgende initia-

tieven nemen:
1" melden de aanmeldingen te zullen organiseren conform een standaarddossier;
2" eenmalig aangepaste áfwiSkingen indienen bij de CLR. In dat geval toetst de CLR
- 

á" uungépasté áfwijt<ingen aan de doelstellingen, vermeld in artikel 37/7 en de

bepalingen van afdálinglen 2 en 3 van dit hoofdstuk, en neemt het een besluit,

uiterlijk op 15 februari 2019.

Bij een negatief besluit van de CLR over de aangepaste afwijkingen van een

stanáaarddosiier kan het betrokken schoolbestuur, de meerdere betrokken school-

ààsturen samen of het betrokken LOP besluiten de aanmeldingen te organiseren

conform een standaarddossieri en dit te melden aan de CLR'

g5. Voor de toepassing van de termijnen bepaald ín dit artikel worden zaterdagen,

iondagen, wettelijke èn reglementaire feestdagen en de door de regeríng, over-

àànkoí'stig artikel 50, bepàalde vakantieperioden niet meegerekend"''

Art. II.22. In hetzelfde decreet wordt in hoofdstuk IV/1, afdeling 2, onderafde-

iing C, ingevoegd bij artikel II.16, een artikel 37/20 ingevoegd, dat luidt als volgt:

"Art".37/20. g1. Een schoolbestuur bepaalt uiterlijk op 15 november van het voor-

afóàande scliooljaar voor elke school en vestigingsplaats, en eventueel geboor-

iáí"ur of leerjaai daarbinnen, waarvoor het de inschrijvingen organiseeft via een

àánÀefOingsirocedure, een capaciteit. Dit is het totaal aantal leerlingen dat het

schoolbestuur voor de betreffende scholen, vestigingsplaatsen, en eventueel ge-

boortejaar of leerjaar daarbinnen, als het maximaal aantal leerlingen ziet'

Voor schooljaar 2019-2020 bepaalt een schoolbestuur de capaciteiten, bedoeld

in de eerste páragraaf, uiterlijk op 15 januari 2019'

g2. Een schoolbestuur maakt uiterlijk op 15 november van het voorafgaande

íchooljaar alle door haar bepaalde capaciteiten bekend aan alle belanghebbenden.

In afwijking van het eerste lid maakt het schoolbestuur de capaciteiten voor

schooljaai 20í9-2020 uiterlijk bekend op 15 januari 2gt9'
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Een schoolbestuur deelt aan alle belanghebbenden en, indien gelegen in het
werkingsgebied van een LOp, aan dat Lop zijn vastgelegde capaciteiten mee.

$3. Daarnaast maakt het schoolbestuur de resterende vrije plaatsen, zijnde hetaantal plaatsen waarin een inschrijving gerealiseerd kan worden, desgevaílend per
contingent, zoals vermeld in artikel 37/24, minstens bekend op volge-nd" *oÀ"n-
ten:
10 voor de starL van de inschrijvingen of, in voorkomend geval, de aanmeldingen

van de voorrangsgroepen, vermeld in artikel 37/22, SSi en á;
20 voor de start van de aanmerdingsperiode, zoats bepaálo in artikel 37/2L;
30 voor de start van de vrije inschrijvingsperiode, zoals vermeld in artikel áZ n-, .

.Voo,r scholen gelegen in het werkingsgebied van een LOP communiceert het
schoolbestuur de resterylde vrije plaatien minstens aan het loq en ràsóàcleert
daarbij de binnen het LOp gemaakte afspraken,

54' Een schoolbestuur kan de capaciteit verhogen na de start van de inschrijvin-gen, mits toepassing van de volgens artíkel 37lz+ te bepalen contingenten.

Voor scholen gelegen in het werkingsgebied van een LOp moet de capaciteits-
verhoging door het LOP zijn goedgekeurd. Schoolbesturen van scholen, gelegen ingemeenten buiten het werkingsgebied van een Lofl delen de capaciteiisíàrfr-óing
ter kennisgeving mee aan de schoolbesturen van de andere schoien, gelegen in-diegemeente.

55. Een schoolbestuur weigert elke bijkomende inschrijving wanneer de capaci-teit, als vermeld in parqg1qrl1.qq4, qv96E!-rp{en v!/ardt e-n alseen bljkomànde
insch-iiving na de itart vèn ae iÀsthri:vi-rn tóor tótgËÁa schootjaar ér roe-zou
leiden dat de capaciteit voor dat volgeÁde 

-schooljaar 
orTerschreden zou worden.

$6. Een aanmeldende school kan anderstalige nieuwkomers, als bedoeld in arti-
kel 3, 4oquateq weigeren, wanneer het aantai anderstalige nieuwkomers in de be-treffende vestigingsplaats minstens vier bedraagt in vestígingsplaatsen tot en met
een capaciteit van 100, en minstens acht bedraagt in veJtigïngsplaatsen n1"t 

"uncapaciteit hoger dan 100, op voorwaarde dat de géweigerdelnáerstalige nieuwko-
mers een plaats gegarandeerd wordt binnen eeÀ schoól, gelegen op 

"én 
r"jáiUf."

afstand en rekening houdend met de vrije keuze van de'oïdeis.

Schoolbesturen met scholen of vestigingsplaatsen gelegen in het werkingsge-
bied van het Lop maken hierover afsprakeÀ binnen treit-oÈ.,1

Art. II.23. In hetzelfde decreet wordt in hoofdstuklV/L, afdeling 2, onderafde-
ling C, ingevoegd bij artíkel IL16, een artikel 37/2l ingevoegd, dat luidtals volgt:

"Art' 37/21. 51. Elk schoolbestuur respecteert de volgende door de Vlaamse
Regering bepaalde periodes en data:
1o de start' en de einddatum van de aanmeldingsperiode voor een bepaald school-jaar;
2" 9".datum waarop de resultaten van de aanmeldingsprocedure uiterlijk worden

bekendgemaakt aan ouders;
3" de inschrijvingsperiode voor de gunstig gerangschikte leerlingen;
40 de startdatum van. de vrije inschrijvingsperioàe, zijnde de période voor de in-

schríjvingen voor de eventuele restereÁde vrije plaátsen.

In-afwtjking hierop starten de aanmeldingen voor inschrijvingen in het school-jaar 2019-2020 op 1 maart 2019 en eindigeÀ de aanmeldingen óp 29 maart 2019.
De resultaten van deze.aanmeldingsproceáure worden uiteíiit bekendgemaa* óp29 april 2019. De inschrijvingen van de gunstig gerangschikte leerliniàn riaÀèn
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op 6 mei 2019 en eindigen op 24 mei 2019. De vrije inschrijvingsperiode voor de

eventueel resterende vrije plaatsen start op 28 mei 2019'

g2. Voorafgaand aan en tijdens de aanmeldingsperiode voor het volgende school-
jaar kunnen geen inschrijvingen voor het volgende schooljaar gebeuren'

Voorafgaand aan de aanmeldingsperiode kunnen er inschrijvingen gebeuren

voor het 
*huidige 

schooljaar. Tijdens de aanmeldingsperiode kan een inschrijving
voor het huidige schooljaar gebeuren, op voorwaarde dat:
1" op het moment van de vraag tot inschrijving nog een vríje plaats is;

20 de inschrijving gemeld wordt aan het LOP of voor scholen buiten het werkings-
gebied van een LOP aan de schoolbesturen van scholen in dezelfde gemeente;

lo átte leerlingen die gunstig gerangschikt werden tijdens de aanmeldingsperiode

ook effectief worden ingeschreven,"'

Art. II.24. In hetzelfde decreet wordt in hoofdstuklVlL, afdeling 2, onderafde-

ling C, ingevoegd bij artikel IL16, een artikel 37/22 ingevoegd, dat luidt als volgt:

"Art. 37/22. 51. Leerlingen uit de voorrangsgroepen, vermeld in paragraaf 2 en 3,

worden bij voorrang ingeschreven'

Een schoolbestuur dat besliste geen leerlingen uit de voorrangsgroepen' ver-

meld in paragraaf 2 en 3, te weigeren, schrijft de leerlingen uit beide voorrangs-
groepen in chronologische volgorde in en kan deze leerlingen niet weigeren op

basis van bereikte caPaciteit'

Een schoolbestuur dat besliste leerlingen uit de voorrangsgroepen, vermeld in
paragraaf 2 en 3, te willen kunnen weigeren, respecteert bij de inschrijving van

deze voorrangsgroepen volgende regels:
1o het communÈee* aan alie belanghebbenden de periode waarbinnen en de wijze

waarop de leerlingen, behorend tot deze voorrangsgroepen, hun vraag tot in-

schrijving dienen bekend te maken;
2" ordent dèze leerlingen, zoals bepaald in paragraaf 4;
3" wijst de leerlingen áie'gunstig geordend zijn, zijnde binnen de door het school-- 

n"ïturr bepaaláe capaáiteit,loè, en noteert de niet-gunstig geordende leerlin-
gen, in de volgorde zoals bepaald in 20, op de weigeringslijst'

Scholen gelegen in het werkingsgebied van een LOP respecteren eventuele af-

spraken binnen het LOP over de organisatie van de inschrijvingen van de voor-
rangsgroepen, vermeld in paragraaf 2 en 3.

g2. Elke leerling die tot dezelfde leefentiteit behoort als een reeds ingeschreven

ieerling, heeft 6ij voorrang op alle andere leerlingen, recht op inschrijving in de

betrolá'en schooiof de betiok'ken scholen die de inschrijvingen van de ene naarde
andere school laten doorlopen, op basis van artikel3T/9'

53. Na de leerlingen, vermeld in paragraaf 2, geeft een schoolbestuur voor zijn

ócholen voorrang aan kinderen met een ouder die personeelslid is van de school

of van de scholen die de inschrijvingen van de ene naar de andere school laten

doorlopen op basis van artikel 37/9, op voorwaarde dat er op het ogenblik van de

inschr'Ljving sprake is van een lopende tewerkstelling voor meer dan 104 dagen.

Met personeelslid wordt bedoeld:
10 een personeelslid als vermeld in artikel 2 van het decreet van 27 maart

1991 betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het

Gemeenschapsonderwijs en in artikel 4 van het decreet van 27 maart 1991 be'
treftende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd
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onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding, voor zover ze

-- 
geaffecteerd zijn aan of aangesteld zijn in de school;

2o een personeelslid die via een arbeidsovereenkomst werden aangeworven door
een schoolbestuur en tewerkgesteld worden in de school.

$4. Een schoolbestuur dat besliste leerlingen uit de voorrangsgroepen, vermeld inparagrafen 2 en 3, te willen kunnen weigeren op basis van cápaciteit, ordent de
leerlingen uit de voorrangsgroepen in deze volgorde:
1o leerlingen die behoren tot beide voorrangsgroepen;
20 leerlingen die behoren tot de voorrangsgroep, vermeld in paragraaf 2;
30 leerlingen die behoren tot de voorrangsgroep, vermeld in paragraaf 3,

Indien de vooraf bepaalde capacíteit, als vermeld in artikel 37/20, reeds bereikt
wordt binnen de leerlingengroep, bedoeld in 1o, 20 of 3o, worden de leerlíngen
binnen die betreffende leerlingengroep, geordend volgens het ordeningscriteri-um
of de combinatie van ordeningscriteria, en met toepaJsing van artikel í7/24, uer-
meld in het door het schoolbestuur onderschreven stanáaarddossier of de'door
!e CLR goedgekeurde afwijkingen op het standaarddossier, zoals vermeld in arti-kel37/t6;'.

Art' II.25. In hetzelfde decreet wordt in hoofdstuk IV/7, afdeling 2, onderafde-
ling c, ingevoegd bij artikel ïI.16, een artikel 37/23 ingevoegd, uaÍtuiatals volgt:
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"Art. 37/23' 51. Op het einde van de door de Vlaamse Regering bepaalde aanmel-
dingsperiode ordent het schoolbestuur of, mits akkoord ván de beirokken school-
besturen het LOP voor elk van zijn scholen alle aangemelde leerlingen, aan de hand
van één of een combi4atq4r vql trqlgende ordeningicriter:ia:
átaÍstand van het dom'cÍiáaiàJJan àe teertingiot de schoot of vestigingsptaats;
b) afstand van het werkadres van één van beide-ouders tot de school oíve-stïgings-

plaats;
c) toeval; dit ordeningscriterium kan enkel gekozen worden in combinatie met

minstens ordeningscriterium a), b) of d);
d) de plaats van de school of vestigingspiaats binnen de rangorde in keuze ge-

maakt door de ouders. Dit ordeningscriterium kan enkel gekozen worden- in
combinatie met minstens ordeningscliterium a), b) of c).

Het schoolbestuur, de schoolbesturen samen of het LOP hanteren bij het orde-
nen van de aangemelde leerlingen het ordeningscriterium of de combinatie van
ordeningscriteria uit het door bij hen onderschreven standaarddossier of de even-
tuele afwijkingen daarop, zoals goedgekeurd door de cLR, en met toepassing van
artikel 37/Zq.

$2' Indien de voorrang voor de voorrangsgroepen, vermeld in artikel 37/22, niet
werd toegekend voorafgaand aan de aanmeldingsprocedure, worden alle aange-
melde leerlingen geordend als volgt:
1o gept !e leerlingen die behoren tot beide voorrangsgroepen, vermeld in arti-

kel37/22;
2" 99n de leerlingen die behoren tot dezelfde leefentíteit, vermeld in artikel 37/22,

E2;
20 dan de kinderen met een ouder die personeelslid is, zoals bepaald in arti-kel37/22, 93;
3o dan de overige kinderen aan de hand van één of een combinatie van volgende

orden ingscriteria:
a) afstand van het domicilieadres van de leerling tot de school of vestigings-

plaats;
b) afstand van het werkadres van één van beide ouders tot de school of vesti-

gingsplaats;
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c) toeval. Dit ordeningscriterium kan enkel gekozen worden in combinatie met
minstens ordeningscriterium a), b) of d);

d) de plaats van de ichool of vestigingsplaats binnen de.rangorde in keuze 9e-' 
maakt door de ouders. Dit ordeningscriterium kan enkel gekozen worden in

combinatie met minstens ordeningscriterium a), b) of c)"''

Art. II.26. In hetzelfde decreet wordt in hoofdstuklV/I, afdeling 2, onderafde-
ting C, ingevoegd bij artikel II.16, een artikel 37/24 ingevoegd, dat luidt als volgt:

"Art.37/24. g1. Een schoolbestuur bepaalt minstens voor de kleuters, geboren in

de twee meest recente kalenderjaren waarvoor inschrijvingen voor het betrokken
schooljaar mogelijk zijn, en voor het eerste jaar van het lager onderwijs van al zijn

scholen of vestigingsplaatsen waarvoor het de inschrijvingen organiseert via een

aanmeldingsproieOuie, twee contingenten die worden vooropgesteld voor de ge-

lijktijdige iÁschrijving van leerlingen die ofwel voldoen aan één of meer indicatoren

ofwet niet voldoén aan de indicatoren, vermeld in paragraaf 3'

Indien de school geen capaciteit bepaalt voor de twee meest recente kalender-
jaren waarvoor inschrijvingen voor het betrokken schooljaar mogelijk zijn en voor
-het 

eerste jaar van tret tager onderwijs moeten de contingenten bepaald worden

op niveau van het kleuteronderwijs en het lager onderwijs'

De vooropgestelde contingenten zijn gericht op het verkrijgen van een even-

redige verdeling van de leerlingen vermeld in het eerste en het tweede lid in de

scho-len in het werkingsgebied van het LOP of, voor scholen gelegen buiten het
werkingsgebied van eèn LOP, in de betrokken gemeente. De twee contingenten
samen vormen 100 Procent.

De contingenten, en de vrije plaatsen per contingent, worden voor de start van

de aanmeldingsperiode door het schoolbestuur bekendgemaakt aan alle belang-

hebbenden.

De reeds ingeschreven leerlingen en leerlingen uit de voorrangsgroepen, ver-

meld in artikelSl/ZZ, worden op basisvan hetvoldoen aan één of meerof op basis

van het niet voldoen aan de indicatoren, vermeld in paragraaf 3, opgenomen in

hun respectieve contingent.

De aangemelde leerlingen worden op basis van het voldoen aan één of meer van

de indicatóren of op basil van het voldoen aan geen van de indicatoren, vermeld
in paragraaf 3, opgenomen in respectievelijk het contingent indicatorleerlingen of

niet-indicatorleerlingen, zolang het contingent niet bereikt is.

Indien bij het ordenen van de aangemelde leerlingen, na afsluiten van de aan-

meldingspeiiode, de capaciteit binnen een van beide contingent niet bereikt is,

worden d'e openstaande plaatsen opgevuld met de, conform de bepalingen in ar-

tikel3T/23, hoogst gerangschikte leerlingen op de lijst van de ongunstig gerang-

schikte leerlingen uit het andere contingent.

g2. Het LOB of buiten het werkingsgebied van een LOP de schoolbesturen die een

iezamenlijke aameldingsprocedure organiseren, maken voor de start van de in-

schrijvingen afsPraken over:
1. dá be;ekening van de relatieve aanwezigheid in het werkingsgebied of deelge-

bieden ervan, zijnde de procentuele verhouding tussen het aantal leerlingen dat
beantwoordt aan één of meerdere indicatoren als vermeld in paragraaf 3, en het

totaal aantal leerlingen van alle scholen binnen het werkingsgebied of deelge-

bieden ervan, eventueel tot op de niveaus vermeld in artikel 37/20;
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20 de berekening van de relatieve aanwezigheid in vestigingsplaatsen en scholen,
zijnde de procentuele verhouding tussen het aantal leerlingen dat beantwoordt
aan één of meerdere van de indicatoren, vermeld in paragraaf 3, en het totaal
aantal leerlingen in de vestigingsplaatsen en scholen en dit evenfueel tot of Oe
niveaus vermeld in artikel 37/20;

30de niveaus, vermeld in artikel 37/20, van de school waarop de contingenten be-
paald zullen worden en de verschillen die er eventueel tussen de verschillende
deelgebieden gemaakt worden;

4" de wijze waarop de contingenten bepaald zullen worden;
5" de wijze waarop enerzijds andere actoren betrokken rrílen worden bij de wer-

ving, toeleiding en ondersteuning van ouders en anderzijds de ondeisteuning
van scholen zal gebeuren.

, Voor scholen gelegen buiten het werkingsgebied van een Lop is:
10 de relatieve aanwezigheid in de school oivestigingsplaats de procentuele ver-

houding tussen het aantal leerlingen dat beantwooïdt aan één of meerdere ván
de indicatoren, vermeld in paragraaf 3, en het aantal leerlingen in een school of
vestigingsplaats;

20 de relatieve aanwezigheid in de gemeente de procentuele verhouding tussen
het aantal leerlingen dat beantwóordt aan één of meerdere indicatoËn, uer-
meld ín paragraaf 3, en het totaal aantal leerlingen van alle scholen binnen degemeente,
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Als een schoolbestuur er om vraagt, stelt de bevoegde dienst van de Vlaamse
Gemeenschap gegevens over het al dan niet voldoen aan één of meerdere indica-
toren als vermeld in paragraaf 3, van elk van zijn leerlingen ter beschikki ng van dat
schoolbestuur. Daarn
ln voorkóména gèvát

aast steLt de bevoegde dienst va n de Vlaamse Gerneensehap,
I, gegevens ter beschikking van het LOP over het al dan niet

voldoen aan één of meerdere indicatoren als vermeld in paragraaf 3 , van de leer-
lingen van de schol en gelegen in het werkingsgebied van het LOp Deze gegevens
zijn afkomstig van de meest recente jaarlijkse centraal georgan iseerde telling.

53. De indeling van de aangemelde leerlingen in een van beide contingenten ge-
beurt op basis van volgende indicatoren:
lohetgezÍn, vermeld in artikel 3, S1, 17o, van hetdecreet van27 apríl20lBtotre-

geling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid, heeft in het iiÁ"of:uut
dat voorafgaat aan het schooljaar waarop de inschrijving van de leerling betiek-
king heeft, of in het daaraan voorafgaande schooljáaq 

-minstens 
één séteciieve

participatietoeslag leerling ontvangen, of het gezin heeft een beperkt inkomen.
Voor de schooljaren 2AI9-202A en 2020-202i komen eveneens-in aanmerking
voor voorrang; de leefeenheid als vermeld in artikel 5,zlo, van het decreet van
B juni 2007 betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap,
heeft in het schooljaaf 99t voorafgaat aan heischooljaar waarop de inschrijving
van de leerling betrekking heeft, of in het daaraan voorafgaande schoo'ljaar;
minstens één schooltoelage zoals bedoeld in het decreet van b 5uni 2007 be-tref-
fende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap, ontvangen, of hetgezin heeft een beperkt inkomen;

2o de moeder ís niet in het bezit van een diploma van het secundair onderwijs of
van een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad uan h"t
secundair onderwijs of van een daarmee gelijkwaardig studiebe*ijs.

54. De Vlaamse Regering kan de wijze waarop het voldoen aan de indicatoren,
vermeld in paragraaf 3, aangetoond wordt, bepalen en kan hiervoor een procedure
vastleggen.

Voor de indicator; vermeld in 53, 10, gelden dan de inkomensgrenzen van de
regeling inzake schooltoelagen of de selectieve participatietoeslag Éerling als rich-
tinggevend.".
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Art. II.27. In hetzelfde decreet wordt in hoofdstuklV/I, afdeling 2, onderafde-

iiÁg c, ingevoegd bij artikel IL16, een artikel 37/25 ingevoegd, dat luidt als volgt:

-Art. 37/25. 51. Een schoolbestuur hanteert voor elke, overeenkomstig arti-

kel 3l/20 bepáalde capaciteit betrokken bij de aanmeldingsprocedure' een aan-

meldingsregister'

Een schoolbestuur komt, per aanmeldingsregister, met toepassing van grti-
kel 37 /22 tot en met artikel 37124, tot een gunstige of niet-gunstige rangschikking

uàn alie aangemelde leerlingen en neemt die rangschikking op in het aanmeldings-

iugiri"i MitË akkoord van 
-de 

betrokken schoolbesturen, kan het LOP of buiten

6ei wàrr<ingsgebied van een LOP het daartoe gemandate.erde schoolbestuur de

*"SrÀikLi;{van de aangemelde leerlingen in het aanmeldingsregister uitvoeren'

$2. Voor aanmeldingsprocedures voor meerdere scholen en vestigingsplaatsen

ó"iar Aut het schooldestuur of, mits akkoord van de betrokken schoolbesturen het

iOp, of buiten het werkingsgebied van een LOP het daartoe gemandateerde school-

bestuur; de aangemàtO" Ï"áning toewijst aan de school of vestigingsplaats van de

f1Àogtté keuze àie Oe ouders nïj Oe aánmelding opgaven en waarvoor de leerling

gunstig geordend is,

Deze leerling wordt vervolgens verwijderd uit het aanmeldingsregister van de

verschillende sóholen en vestgingsplaatsen waarvoor de ouders een lagere keuze

gómiaLt hebben. De daardoor vri3gekomen plaatsen in de aanmeldingsregisters

worden, voor zover mogelijk, ingenomen door de op basis van dezelfde combinatie

van ord'eningscriterii, iouír'u"i*eld in artikel 37/22 tot en met 37/24, eerstvol-

gend gerangschikte leerling'

Het innemen van vrijgekomen plaatsen in het aanmeldingsregister wordt h-er-

haald totdat geen toewiízingen als vermeld in het eerste lid meer mogelijk zijn'

Daarna wordàn de niet-ioeg-u*"."n leerlingen geordend volgens de ordeningscri-

teria, zoals opg"no*èn in 
-het 

onderschreven standaarddossier, of in de door de

CLR goedgekeurde afwijkingen daarop.

53. De ouders krijgen uiterlijk op de door de Vlaamse Regering bepaalde datum

iàr..,rirt"rUr. of via éíektronische drager melding over de school of vestigingsplaats

waaraan de aangemelde leerling iJtoegewezàn, met vermelding van de door de

tÈ;;;" Regerin-g bepaatde perióde waárbinnen de ouders de aangemelde leerling

kunnen lnsJfrrijvén. Indien d'e ouders geen gebruikmaken van de mogelijkheid tot
inschrijving binnen de daartoe door dê Vlaamse Regering bepaalde periode, dan

vervalí heí recht op inschrijving dat ze via de aanmeldingsprocedure hebben ver-

worven,

Aan de ouders wordt tevens meegedeeld welke plaats bij de niet-toegewezen

leerlingen in het aanmeldingsregistei van de verschillende scholen of vestigings-

plaatsen waarvoor de ouderl eeÁ hogere keuze gemaakt hadden dan de toegewe-

len school of vestigingsplaats, de aangemelde leerling heeft ingenomen'

Indien bij de inschrijving blijkt dat de leerling niet voldoet aan de door de ouders

opó"ó"u"n orOeningsËriteiia óf indicatoren die aanleiding gaven tot de gunstige

iáíg;.f ikLing en toïwijzing, dan vervalt het recht op inschrijving dat.ze-via de

aanmeldingsprocedure trenben verworven, tenzij de behandeling van disfuncties

àn eerstelilnsklachten, zoals vermeld in het standaarddossier, leidt tot een andere

beslissing.

Wanneer een via de aanmeldingsprocedure ingeschreven leerling alsnog wordt

ingeschreven in een school van hogere keuze, mag de sclrool van lagere keuze de

eerdere inschrijving beëindigen.

Vlaams Parlement



56 L747 {2478*2019) * Nr. 1

53. Indien de leerling in geen enkele school of vestigingsplaats gunstig gerang-
schi.kt kan worden, krijgen de ouders uiterlijk op de ao"or áe Vlaamie n"glÍng b"_paalde datum, schriftelijk of via elektroniscÉe drager melding over het niet kunnentoewijzen van de aangemelde leerling aan een dóor de oud-ers gekozen school ofvestigingsplaats.

Aan de ouders wordt. tevens meegedeeld welke plaats bij de niet-toegewezen
leerlingen in het aanmeldingsregistei van de verschillende icholen or uÀifigingr-plaatsen waarvoor de ouders hadden gekozen, de aangeÀàlde teerling Ireáft inó"-nomen.

$4. Een niet-gunstige rangschikking wordt gelijkgesteld met een weigering op ba-sis van bereikte capaciteit, overeenkomstig-artikËt 37 /20. Binnen f,"i*erËinfrgà-
bied van het LoP kan het uitreiken van dÀ weigeringsdàcumenten gemandateerd
worden aan het Lofl buiten het werkingsgebiéd uin een Lop aan een daartoegemandateerd schoolbestu u r.,,.

Art. II.28. in hetzelfde decreet wordt in hoofdstuk lV/I, afdeling 2, onderafde-ling c, ingevoegd bij artiket II.16, een artiket 37/26 ingór;eàa, oaItuíotui, uïtói,

"Art" 37/26' $1. Een schoolbestuur hanteert voor elke door het schoolbestuur be-paalde capaciteit een inschrijvingsregister waarin het alle inschrijvingeÀ en *eióà-ringen chronologisch, in voorkomend gevar per contingent, noteert,

O.vereenkomstig artikel 37/25 wordt de volgorde
en de volgorde van de niet-toegewezen leerli-ngen
vingsregister.

52' Met uitzondering Y1l leerlingen die. werden ingeschreven in overcapaciteit,
zoals bepaald in artikel 37/28, wórdt bij het invulleívan vri3gekomen ptaàtsán ofbijkomende plaatsen door verhoogde capaciteit als vermelá*in artikel ZziO, aevolgorde van de we.igeringen gereJpecteerd en dit tot en met de vijfde schooldagvan oktober van het schooljaar waarop de inschrijving betrekking hid, vooi r.rËr-ters geboren in het meest recente kalenderjaar Oat mógeti;k is vo-or Oe inicÀr6vin-gen van het betrokken schooljaar, wordt dáze volgorOá gérespecteerd tot en met30 juni van het schooljaar wáarop de inschrijvindUetreËr<ing'had. Uiterli3[ vanar
1 juli geldt de volgorde van de weigeringen van Éleuters vaÀ hetzelfde gËooort"-jaar voor het volgende schooljaar.

Ouders van leerlingen die alsnog een plaats wordt toegewezen krijgen daar bin-nen de zeven kalenderdagen schriftelijk of via elektronilche drageiinerainó van.
Deze meldíng bevat informatie over de periode waarbinnen de ouders de betrokkenleerling kunnen inschrijven. Die periode duurt minimaal zeven kalenderdage;. 

'

s3. De Vlaamse Regering bepaalt het model van inschríjvingsregister.

$4' Het verloop van de inschr'rjvingen en weigeringen kan onderworpen worden
aan een controle door de bevoegde diensten ván dJvlaamse Gemeenschap.,,. 

-'

Art. Ir.29' Ïn hetzelfde decreet wordt in hoofdstuklV/L, afdeling 2, onderafde-ling c, ingevoegd bij artikel IL16, een artikel 37/27 ingeËego, oaituíat ui,,àÉt,
"Art' 37/27' Het schoolbestuur noteeft eventuele bijkomende inschrijvingen na destart van de door de Vlaamse Regering bepaalde vrije inschrijvingsperioí" uooi J*resterende vrije plaatsen in chronologische volgordó in het iÀsctriilvingsregistàr.;l

van de toegewezen leerlingen
overgenomen in het inschrij-
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Art. II.3O. In hetzelfde decreet wordt in hoofdstuklV/t, afdeling 2, onderafde-

ling C, ingevoegd bij artikel II.16, een artikel 37/28 ingevoegd, dat luidt als volgt:

"Art.37/ZB, g1. In afwijking van artikel 37/2A, $5, kan een schoolbestuurvolgende
leerlingen toch inschrijven :

1o een anderstalige nieuwkomer in het gewoon onderwijs;
20 leerlingen die;

a) hetzij geplaatst zijn door de jeugdrechter;
U) netzij áls (semi-)internen verblijven in een (semi-)internaat verbonden aan

de school;
c) hetzij opgenomen zijn in een voorziening van residentiële opvang;

3" léerlingón dle verblijven in een centrum voor kinderzorg en gezinsondersteu-
ning;

+" leerlingen die behoren tot dezelfde leefentiteit, indien de ouders deze leerlingen
wensen in te schrijven in hetzelfde niveau, en slechts één van de leerlingen in-
geschreven kan worden omwille van de capaciteit;

5o leerlingen van scholen, gelegen in een gemeente waar alle scholen de inschrij-
vingen laten voorafgaan door een aanmeldingsprocedure, wiens continuïteit van

de lchoolloopbaan niet gegarandeerd kan worden omwille van het feit dat de

enige school van een schoolbestuur ophoudt te bestaan, waarbij dit niet kadert
in àen herstructurering, op voorwaarde dat alle leerlingen van de betrokken
school een plaats in andere scholen aangeboden wordt;

6" leerlingen waarvoor de disfunctiecommissie, zoals bepaald in het standaarddos-
sieq toestemming heeft verleend voor een inschrijving in overcapaciteit.

g2, In afwijking van artikel 37/20, paragraaf 5, moet een schoolbestuuti ook wan-
Áeer de capaciieit overschreden werd of wordt, een leerling die in het lopende, het

voorafgaande of het daaraan voorafgaande schooljaar in de school ingeschreven
*ur, e-n die met toepassing van artikel 15 of 16 terugkeert uit het buitengewoon

onderwijs, inschrijven 
""

Art. ILg1. In hetzelfde decreet wordt in hoofdstuklV/L, ingevoegd bij artikel II.3,
een afdeling 3 ingevoegd, die luidt als volgt:

"Afdeling 3. Weigeren van inschrijvingen".

Art. II.g2. In hetzelfde decreet wordt in hoofdstuk IV/1, afdeling 3, ingevoegd bij

artikel ïI.31, een artikel 37/29 ingevoegd, dat luidt als volgt:

*Art.37/29. 91. Een schoolbestuur weigert de inschrijving van een onderwijszoe-
kende die niát voldoet aan de toelatingsvoorwaarden, vermeld in hoofdstuk IV
afdeling 1.

Een inschrijving in de loop van het voorafgaande schooljaar is mogelijk onder de

opschortende-voorwaarde dat de onderwijszoekende op de dag van de effectieve
instap aan de toelatingsvoorwaarden voldoet.

g2, Een schoolbestuur weigert de inschrijving van een leerling die in de loop van

fletzelfde schooljaar van school verandert, als deze inschrijving tot doel heeft of er
in de feiten toe leidt dat de betrokken leerling in dat schooljaar afwisselend naar

verschillende scholen zal gaan.

53. Een schoolbestuur kan de inschrijving weigeren in een school waar de betrok-
fen leerling het lopende, het vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar defi-
nitief werd verwijderd, overeenkomstig artikel 32 en 33.".
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Art. II'33. In hetzelfde decreet wordt in hoofdstukïV/1, afdeling 3, ingevoegd bij
artikel IL31, een artíkel 37/3O ingevoegd, dat luidt als volgt:

"Art' 37l30' $1' Een schoolbestuur dat een leerling weigert, deelt haar beslissing
binlen een termijn van zeven kalenderdagen en bii aangótekend schrijven of tegen
afgiftebewijs, mee aan de ouders van de leerling en volgens afspraaklan de volor-
zitter van het lokaal overlegplatform. Indien de school óf vestigingsplaats gelegen
is buiten het werkgebied van een LOP, meldt het schoolbestuul d*e'weigeíng áun
de bevoegde diensten van de Vlaamse Gemeenschap.

5?. Dg.Vlaamse Regering bepaalt het modelvan weigeringsdocument waarmee het
schoolbestuur de weigering meedeelt aan de ouders en ln voorkomend geval het
LOP of de bevoegde diensten van de Vlaamse Gemeenschap.

. Het weigeringsdocument, vermeld in het eerste lid, bevat zowel de feitelijke als
de juridische grond van de beslissing tot weigering en bevat de melding Aatie or-
ders voor informatie of bemiddeling een beroep kunnen doen op een tóp of klacht
kunnen indienen bij de CLR en de wijze waarop men met een van beide in contact
kan treden.

. .I1!ien de weigering gebeurde op basis van bereikte capaciteit, vermeld in arti-
kel 37/20 of op basis van capaciteit, omwille van uitzonderlijke omstandigheden,
vermeld in artikel 37/14, deelt het schoolbestuur mee op w-elke plaats oider de
gew.eigerde leerlingen, desgevallend in het betreffende contingeni, de betrokken
leerling staat in het inschrijvingsregister.

93.!g qldql9 Kriirn qp huitLe{Zaektoeliehting bU de beslissing van het schoot.
bestuur.",

Art. II.34. In hetzelfde decreet wordt in hoofdstuklV/1, ingevoegd bij artikel II.3,
een afdeling 4 ingevoegd, die luidt als volgt:

"Afdeling 4. Bemiddelings- en klachtenprocedure,,.

AÉ. II.35. In hetzelfde decreet wordt in hoofdstuklV/t, afdeling 4, ingevoegd bij
artikel II.34, een artikel 37/3I ingevoegd, dat luidt als volgt:

"Art. 37131' $1' Ouders en alle belanghebbenden kunnen vragen om bemiddeling
door het LOP, zoals bepaald in artikel 37/32 of een klacht indieÀen bij de CLR, zoals
bepaald in artikel 37/33, wanneer ze niet akkoord zijn met:
loeen weigering op basis van bereikte capaciteit, zoals vermeld in artikel 37/20;
2" ee1 weigering van inschrijving, op basis van de weigeringsgronden, vermeld in

artikel 37/29;
3o een uitschrijving op basis van een inschrijving in een andere school, zoals ver-

meld in artikel 37/L0;
4" 9"1 ontbinding van inschrijving van een leerling met specifieke onderwijs-

behoeften, zoals vermeld in artikel 37/It;
5" 9"1 weigering op basis van capaciteit, omwille van uitzonderlijke omstandig-

heden, vermeld in artikel 37/I4.

In-geval van weigeringen, die niet behoren tot de weigeringen bepaald in 20, 3o
en 40, door een school die eerderi conform artikel 37/11, bestiste geen leerlingen
te zullen weigeren, kunnen ouders van geweigerde leerlingen en eventueel andere
belanghebbenden gezamenlijk een klacht indienen.

$2' Voor de toepassing van de bemiddelingsprocedure, vermeld in artikel3T/32
duidt de Vlaamse Regeríng per provincie, een LOP-deskundige en een onderwijs-
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inspecteur aan die voor de gemeenten buiten het werkingsgebied van een LOP de

taken van het LOP oPnemen.

Voor de toepassing van de bemiddelingsprocedure, vermeld in artikel 37/32 en

de klachtenprocedurè, vermeld in artikel 37/33, bepaalt de Vlaamse Regering de

nadere procedureregelen' Zij garandeert daarbij de hoorplicht""

Art. II.96. In hetzelfde decreet wordt in hoofdstuk IV/1, afdeling 4, ingevoegd bij

artikel II.34, een artikel 37/32 ingevoegd, dat luidt als volgt:

"Art.37/32. S1. Het LOP start wanneer de ouders er uitdrukkelijk om verzoeken

een bemiddeling in situaties, als vermeld in artikel 37/3t.

52. Het LOp bemiddelt binnen een termijn van tien kalenderdagen, die ingaat op de

á"g nu de betekening of afgifte van het weigeringsdocument tussen de leerling en

zijÀ ouders en de schoolbesturen van de scholen binnen het werkingsgebied, met

trát oog op een definitieve inschrijving van de leerling in een school.

De bemiddeling schort de termijn op van dertig kalenderdagen voor de behan-

deling van klachten door de cLR, zoals vermeld in artikel3T/33.

$3. Wanneer de bemiddeling van het LOP binnen de termijn, als vermeld in $2,
áiet resulteert in een definitieve inschrijving, wordt de CLR gevat om haar oordeel

uit te spreken over de gegrondheid van de weigeringsbeslissing of de uitschrijving'
conform artikel 37133, 92'

Voor de toepassing van de termijnen bepaald in dit artikel worden zaterdagen,

zondagen, wettelijke èn reglementaire feestdagen en de door de Vlaamse Regering'

overeànkomstig artikel 50, bepaalde vakantieperioden niet meegerekend'"'

Art. II.37. In hetzelfde decreet wordt in hoofdstuklV/t, afdeling 4, ingevoegd bij
artikel IL34, een aÉikel 37/33 ingevoegd, dat luidt als volgt:

"Art. 37/33. 51. Ouders en andere belanghebbenden kunnen in de situaties, ver-
meld in a*ikel 37/3I, al dan niet na een bemiddelingsprocedure door het LOP, als

vermeld in artíkel 37/32, een schriftelijke klacht indienen bij de CLR'

Klachten die na de termijn van dertig kalenderdagen na de vaststelling van de

betwiste feiten ingediend worden, zijn onontvankelijk.

g2, De CLR oordeelt binnen een termijn van eenentwintig kalenderdagen, die in-

iaat de dag na die van betekening of van poststempel van de schriftelijke klacht,

óver de gegrondheid van de weigering of de uitschrijving'

Het oordeel van de CLR wordt uiterlijk binnen een termijn van zeven kalender-
dagen bij aangetekend schrijven verstuurd naar de betrokkenen en de voorzitter
van het LOP.

g3. Indien de CLR de weigering, de ontbinding van een inschrijving of de uitschrij-
íing gegtond acht, schrijven de ouders de leerling in een andere school in'

Indien het om een ontbinding van inschrijving van een leerling met specifieke

onderwijsbehoeften gaat omwille van onredelíjkheid van de aanpassingen, schrij-
ven de óuders de leáding uiterlijk vijftien kalenderdagen na de schriftelijke ken-

nisgeving van het oordeel van de CLR in een andere school in'

Op vraag van de ouders worden zij bij het zoeken naar een andere school bij-
gestaan doór het LOP, inzonderheid door de CLB's die deel uitmaken van dat LOP.
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$4. Indien de CLR de weigering of de ontbinding van de inschrijving niet of niet
afdoende gemotiveerd acht of de uitschrijving onterecht acht, kan dà leerling zijn
recht op inschrijving in de school laten geldeÀ,

55. Voorde toepassing van.de termijnen bepaald in dit artikel worden zaterdagen,
zondage.n, wettelijke en reglementaire feestdagen en de door de Vlaamse Regerïng,
overeenkomstig artikel 50, bepaalde vakantieperioden niet meegerekend.,,.

Art. II.38. In hetzelfde decreet wordt in hoofdstuk IV/1, afdeling 4, ingevoegd bij
artikel IL34, een artikel 37/34 ingevoegd, dat luidt als volgt:
*Art' 37134' $1. De CLR kan, wanneer het een weigering of ontbinding van inschrij-
ving onvoldoende gemotiveerd acht of een uitschrijving onterecht ach-t, de Vlaamie
Regering adviseren een bedrag op de werkingsmiddelán van het school3aar waarop
de inschrijving betrekking had van de schoof terug te vorderen of in te houden.

De cLR stelt de Vlaamse Regering onverwijld in kennis van dit advíes.

$2. Binnen een termijn van veertien kalenderdagen, die ingaat de dag na de ont-
vangst van het advies, beslist de Vlaamse Regàring over het opleggen van een
financiële sanctie die kan bestaan uit een terugvordóring of introuOiió op de wer-
kingsmiddelen van de school.

Voorafgaandel'rjk aan het opleggen van een sanctie gaat de vlaamse Regering
na of de betrokken leerling alsnog in de betrokken schoól werd ingeschreveá.
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53. De of inhoudin en 2:
nn meer dragen dan tien procent van het werkingsbudget va

20 kan er niet toe Ieiden dat het aandeel in de werkingsmiddelen dat
voor personeelsaangelegenheden in absolute cijfers kleiner wordt d
de maatregel niet zou zijn getroffen.

n de school;
bestemd is

an wanneer

$4. onverminderd de toepassing van paragraaf 1 tot 3, kan de cLR het dossier
aanhangíg maken bij het orgaan dat in toepassing van artikel 33, 92, van het VN-
verdrag van 13 december 2006 inzake de Rechten van Personen met een Handicap
en .in toepassing van artikel 40 van het decreet van 10 juli 2008 houdende een
kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehande-lingsbeleid het mandaat
heeft van onafhankelijk mechanisme.,,.

Att. Ir'39. De bepalingen van deze afdeling zijn van toepassing voor scholen van
het gewoon onderwijs, vanaf de inschrijvíng1n voor het schooljàar 2019-2020.

In afwijking van artikel V.1 worden de bepalingen in artikel II.1, artikel II.11,
$1, tweede lid, artikel Tr.r7, g1, tweede lid, artikel II.19, g2, artikel rr.2o, 94,artikel II'21, 51, tweede lid, en g2, tweede lid, en artikel r-ï.22, St, tweede Íd,
opgeheven op 1 september 2019.

Afdeling 3. Buitengewoon basisonderwijs

Art. II.4O. In hetzelfde decreet wordt een hoofdstuklV/2 íngevoegd dat luidt als
volgt:

"Hoofdstuk IV/2. Recht op inschrijving in het buitengewoon onderwijs,,.

Art.II.41, In hetzelfde decreet wordt in hoofdstuk lV/2,ingevoegd bij artikelII.4O,
een afdeling 1 ingevoegd, die luidt als volgt:

"Afdeling 1. Recht op inschrijving,,.
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Art. II.42, In hetzelfde decreet wordt in hoofdstuklV/2, afdeling 1, ingevoegd bij

artikel IT.41, een artikel 37/35 ingevoegd, dat luidt als volgt:

"Art. 37l35. 51. Elke leerling heeft recht op inschrijving in de school of vestigings-
plaats, gekozen door zijn ouders, onder de opschortende voorwaarde dat de on-

derwilsáekende op de àag van de effectieve instap aan de toelatingsvoorwaarden
voldoêt voor het onderwijsaanbod in de betreffende vestigingsplaats'

g2. Voorafgaand aan een inschrijving biedt het schoolbestuur schriftelijk of via

ólektroniscÉe drager het pedagogisch project als vermeld in artikel 28, $1,20, en

47, g!, 1o, en hót schoolreglement, vermeld in artikel 37, aan de ouders en de

leedlng aan en geeft hierbij, indien de ouders dit wensen, toelichting. Indien het

schoolóestuur hát pedagogisch project of het schoolreglement via elektronische

drager ter beschikking stelt, vraagt het de ouders of ze een papieren versie wensen

te oïtvangen. De insèhrijving wordt genomen na ondertekening voor akkoord van

de ouders van dit pedagogisch project en dit schoolreglement'

Bij elke wijziging van het pedagogisch project of het schoolreglement infor-
.eert het schboibestuur de ouders schriftelijk of via elektronische drager over die

wijziging en geeft hierbij, indien ouders dit wensen, toelichting' Ouders die erom

verzóekên ontvangen stêeds een papieren versie van het pedagogisch project of

het schoolreglement. Ouders geven opnieuw schriftelijk akkoord. Indien de ouders

zich met ae wijziging niet akkóord verklaren, dan wordt aan de inschrijving van het

kind een einde gesteld op 31 augustus van het lopende schooljaar.

Een wijziging van het pedagogisch project of schoolreglement kan ten vroegste

uitwerking frenUen in het daaropvolgende schooljaar tenzij die wijziging het recht-

streekse gevolg is van nieuwe regelgeving."'

Art. II.43. In hetzelfde decreet wordt in hoofdstuklV/2, afdeling 1, ingevoegd bij

artikel IT,.47, een artikel 37/36 ingevoegd, dat luidt als volgt:

"Art, 37136. 91. Behoudens de bij decreet of besluit bepaalde gevallen van uit-
schrijving, geldt een inschrijving van een leerling in een school voor de duur van

de hele schoolloopbaan in die school'

Het behoud van de inschrijving geldt over de vestigingsplaatsen heen, tenzij
de leerling er niet aan de toelatingsvoorwaarden voldoet. De voortgang van het

leerprocei, waarbij een verandering van vestigingsplaats noodzakelijk is, kan niet
worden gestuit.

g2. Een school registreert elke inschrijving binnen zeven kalenderdagen, en uiter-
Íjt op de eerste dag van de effectieve lesbijwoning, in de administratieve toepas-

síngen voor het uitwisselen van leerlingengegevens tussen scholen en het Vlaamse

Ministerie van Onderwijs en Vorming, met vermelding van:
10 de datum en het tijdstip van de inschrijving;
20 de datum van de voorziene start van de lesbijwoning in het geval van school-

verandering in de loop van het schooljaar.

53. De vaststelling van een recentere inschrijving voor hetzelfde schooljaar in een

ándere school voor buitengewoon onderwijs, via de administratieve toepassin-
gen voor het uitwisselen van leerlingengegevens tussen scholen en het Vlaamse

Ítinisterie van Onderwijs en Vorming, beëindigt een eerdere inschrijving van

rechtswege.

Een leerling die reeds bij haar schoolloopt en van wie een recentere inschrijving
voor het voljend schooljáar in een school voor buitengewoon onderwijs wordt
vastgesteld vja de administratieve toepassingen voor het uitwisselen van leerlin-
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Het verloop van de inschrijv ingen kan onderwo rpen worden aan een controle
door de e dlqnsten van de Vlaamse Gemeenschap.l.

gengegevens tussen scholen en het Vlaamse Ministerie van Onderwijs en Vorming,
wordt pas uitgeschreven vanaf 1 juli van het lopende schooljaar.

Wanneer de voorziene startdatum van de meest recente inschrijving verschilt
van 1 september of de voorziene instapdatum voor kleuters van trêt iolngste ge-
boortejaar, wordt de leerling pas uitgeschreven vanaf de datum van dê vóorziàne
start van de lesbijwoning.".

Art. II.44. In hetzelfde decreet wordt in hoofdstuk IY/2, ingevoegd bij artikel II.40,
een afdeling 2 ingevoegd, die luidt als volgt;

"Afdeling 2. Organisatie van de inschrijvingen,,.

llrt. II.45. In hetzelfde decreet wordt in hoofdstuklV/2, afdeling 2, ingevoegd bij
artikel IL43, een artikel 37/37 ingevoegd, dat luidt als volgt:

"Art, 37/37. $1. Inschrijvingen voor een bepaald schooljaar, kunnen ten vroegste
starten op de eerste schooldag van het voorafgaande schooilaar.

$2' Een schoolbestuur hanteert voor elk van zijn scholen een inschrijvingsregíster
waarin het alle inschrijvingen chronologisch nóteert, per type en, in voórkoËrend
geva l, per vestigingsplaats.

De Vlaamse Regering bepaalt het model van inschrijvingsregisten

AÉ. II.46. In hetzelfde decreet wordt in hoofdstuk IVl2, ingevoegd bij artikel II.40,
een afdeling 3 ingevoegd, die luidt als volgt:

"Afdeling 3. Volzetverklaren en weigeren,,.

Att.lT.47.In hetzelfde decreet wordt in hoofdstuklV/2, afdeling 3, ingevoegd bij
artikel TT..46, een artikel 37/35 ingevoegd, dat luidt als volgt:

"Art' 3238. $1. Een schoolbestuur dat in de onmogelijkheid verkeert om een bijko-
mende leerling in te schrijven in een bepaald typó, vêrklaart het betreffende íype
of de betreffende vestigingsplaats of school, voizet.

Het schoolbestuur meldt de volzetverklaring, via een digitaal formulieq aan de
bevoegde diensten van de Vlaamse Gemeenschap.

$2. De Vlaamse Regering bepaalt het model van digitale melding van volzet-
verklaring,".

Art. II.48. In hetzelfde decreet wordt in hoofdstuklV/2, afdeling 3, Íngevoegd bij
artikel IL46, een artikel 37/39 ingevoegd, dat luidt als volgt:

'Art' 37/39. $1' Een schoolbestuur kan geen verzoek tot inschrijving weígeren,
behoudens in volgende gevallen:
10 wanneer het gaat om een leerling die niet voldoet aan de toelatingsvoorwaar-
_, den, zoals bepaald in hoofdstuk IV afdeling 1, onderafdeling A, e en c;
20 wanneer het gaat om een leerling die in het lopende schooTiaar definiiief werd

verwijderd uit de b-etrokken school, overeenkomstig artikel i2 en 33;
3o wanneer de betrefíende school, vestigingsplaats, niveau of type reeds volzet

werd verklaard door het schoolbestuur, overeenkomstig artikel 37/37.,.
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Art. II.49. In hetzelfde decreet wordt in hoofdstuklV/2, afdeling 3, ingevoegd bij

artikel IL46, een artikel 37/40 ingevoegd, dat luidt als volgt:

Arl.37/40. Een schoolbestuur kan geen verzoeken tot inschrijving weigeren' op

basis van bereikte capaciteit, van leerlingen:
1o die terugkeren in het buitengewoon onderwijs die in het lopende of de twee

voorafga-ande schooljaren in de school ingeschreven waren en die met toepas-
sing ván artikel 15 óf 16, in een school voor gewoon onderwijs ingeschreven

waren;
20 voor wie de school door het platformoverleg werd voorgesteld als passend alter-

natief, zoals bepaald in artikel 37/42.".

Art. ILSO. In hetzelfde decreet wordt in hoofdstuklV/2, afdeling 3, ingevoegd bij

artikel IT.46, een artikel 37/41ingevoegd, dat luidt als volgt:

"Art.37/4L. $1. Het schoolbestuur meldt, in geval van een weigering van het

verzoek tot inschrijving, zoals vermeld in artikel 37/39,51, 2o en 30, de weige-

ring binnen de zeven [alenderdagen aan de bevoegde diensten van de Vlaamse

Gemeenschap.

g2. De Vlaamse Regering bepaalt het digitale model van het weigeringsdocument'".

Art. II.S1. In hetzelfde decreet wordt in hoofdstuklV/2, afdeling 3, ingevoegd bij

artikel 11.46, een artikel 37/42 ingevoegd, dat luidt als volgt:

'Att.37/42. 91. De bevoegde dienst van de Vlaamse Gemeenschap roept, op basis

van de inforÀatie in de digitale melding van weigering, alle relevante actoren sa-

men voor een Platformoverleg.

$2, Voor het platformoverleg worden uitgenodigd:
1o de schoolbesturen van allL scholen uit de regio met een aanbod voor het betref-

fende type;
20 afgevaardigden van het CLB dat voor de betreffende leerling het verslag voor- 

tóégang toï iret buitengewoon onderwijs opmaakte, en van de school voor bui-

tenlewóon onderwijs die het verzoek tot inschrijving weigerde;
3" de óuders of hun eventuele vertegenwoordiger, en waar mogelijk de leerling;

40 vedegenwoordigers van organisaties die schoolexterne begeleidingsmogelijkhe-
den bieden voor jongeren met bijkomende zorgbehoeften, of verblijfmogelijk-
heden voorzien, wanneer het weigeringsdocument een vraag naar deze begelei-

ding of verblijfsmogelijkheid bevat.".

Art. II.52. In hetzelfde decreet wordt in hoofdstuklV/2, afdeling 3, ingevoegd bij

artikel TI.47, een artikel 37/43 ingevoegd, dat luidt als volgt:

-Art..37i43. g1. Het platformoverleg formuleert, binnen een termijn van dertig ka-

lenderdagen na de weigering van de leerling, een passend alternatief voor de leer-

ling waarïan het verzoék toi inschrijving niet werd gerealiseerd, aan de ouders.

Het passend alternatief bestaat uit een voorstel tot inschrijving in één of meer-

dere scholen, Het platformoverleg houdt daarbij rekening met de vrije school-

keuze, het onderwijsaanbod, de aistand tussen de woon- of verblijfplaats van de

i"àding en de school, in voorkomend geval kinderen uit dezelfde leefentiteit die

reeds lchoollopen in de school of ouders die personeelslid zijn in de betrefÍende
school, en desgevallend de nood aan schoolexterne begeleidingsmogelijkheden of

verbl ijimogel i3[heden voor jongeren met bijkomende zorg behoeften'

Het passend alternatief kan ook bestaan uit de beslissing om alsnog in te schrij-
ven in de school waarin de inschrijving initieel niet gerealiseerd werd. Het pas-
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send alternatief kan eveneens een voorstel ínhouden tot inschrijving in een andere
school, mits ondersteuning van de school waarin de inschrijving niet gerealiseerd
werd.

$2. Ouders beslissen binnen de zeven kalenderdagen of ze al dan niet ingaan op
het passend alternatief dat wordt voorgesteld dooihet platformoverleg. Iridien de
ouders akkoord gaan met de voorgestelde school, schrijven ze hun kind er binnen
die termijn van zeven kalenderdagen in.

Indien de ouders de inschrijving niet bevestigen binnen de zeven kalenderda-
gen, of indien de ouders een inschrijving realiseren in een andere school, vervalt
de verplichting van het platformoverleg om een plaats te garanderen voor de be-
trefíende leerling.".

Art. II.53. In hetzelfde decreet wordt in hoofdstuklV/2, afdeling 3, ingevoegd bij
artikel II.47, een artikel 37/43/r ingevoegd, dat luidt als volgt:

"Art.37/4311. 51. Ouders en andere belanghebbenden kunnen naar aanleiding van
een weigering, of wanneer ze niet akkoord gaan met het door het platform uoó.g"-
steld passend alternatief, een schriftelijke Élacht indienen bij de CLR. De VlaarÀse
Regering bepaalt de samenstelling, bevoegdheden en de werkingsprincipes van
deze Commissie voor deze klachten.

$2' Klachten die worden ingediend na de termijn van dertig kalenderdagen na de
vaststelling van de betwíste feiten of nadat het passend altárnatief aan áe ouders
werd gecommuniceerd, zijn onontvankelijk,

$3.. Een klacht bij de CLR schort de termijn van zeven kalenderdagen, waarbinnen
ouders de inschrijving in de school die door het platform wordt vooïgesteld ati pas-
send alternatief, zoals bepaald in artikel 37/42;g1, moeten bevestlgen,

54. De CLR oordeelt binnen een termijn van eenentwintig kalenderdagen, die in-gaat de dag na die van betekening of van poststempel van de schrÍfteÍjke klacht,
over de gegrondheid van de weigering.

Het oordeel van de CLR wordt uiterlijk binnen een termíjn van zeven kalender-
dagen bij aangetekend schrijven verstuurd naar de betrokkenen en de voorzitter
van het LOP.

$5. Indien de cLR de klacht gegrond acht, wordt het platform opnieuw bevoegd
voor het formuleren van een passend alternatief.

Indien de CLR de klacht ongegrond acht, schrijft de leerling zich alsnog in in de
door het platform voorgestelde school, binnen dê termijn van zeven kalenderda-
gen.",

Art. rr.54. De bepalingen van dit hoofdstuk zijn van toepassing op het buitenge-
woon basisonderwijs, vanaf de inschrijvingen vóor schooljaar ZOíS-ZAzO en verdlr.
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Hoofdstuk III. Wijziging Codex Secundair Onderwijs

Afdeling 1. Gemeenschappelijke bepalingen

Art. III.1, In artikel 2 van de codex secundair onderwijs van 17 december 2010,

bákrachtigd bij het decreet van 27 mei 2011 en het laatst gewijzigd bij het decreet

van 15 iuii ZOf e, worden volgende wijzigingen aangebracht:

10 in paragraaf 1, tweede lid, 30, wordt de zinsnede "110/1 tot en met 110/18"

opgeheven;

2" in parag raaf 2 wordt een lid toegevoegd dat luidt als volgt:

,'De artikelen 253/22 tot en met253/37 gelden ook voor het deeltijds beroeps-

secundair onderwijs en de leertijd.";

30 in paragraaf 3 wordt na het eerste lid, een lid ingevoegd dat luidt als volgt:

"De artikele n295/l tot en met 295/9 zijn van toepassing op het door de Vlaamse

Gemeenschap erkend, gefinancierd of gesubsidieerd buitengewoon secundair

onderwijs, met uitzondering van de ziekenhuisscholen'"'

Art. IIL2, in dezelfde Codex wordt in deel iII, titel 2, in hoofdstuk 1/1, een afde-

ling 0 ingevoegd, die luidt als volgt:

"Afdeling 0. Overgangsregeling"'

Art. III.3. In dezelfde Codex wordt in deel III, titel 2, hoofdstuk L/1, afdeling 0,

een artikel 110/0 ingevoegd, dat luidt als volgt:

"Art. 110/0. De bepalingen van hoofdstuk t/t zijn nog enkel van toepassing voor

Ae inscnii3vingen als relelmatige leerling in heJ secundair onderwijs voor lesbij-

woning Oiá stárt tijdens het schooljaar 2018-2019 en treden buiten werking met

ingang van 1 sePtember 20L9.".

Art. III.4. In dezelfde Codex wordt in deel iil, titel 2, het hoofdstuk 1/2, bestaan-

de uit de artikelen 110/19 tot en met IIO/27, opgeheven'

Afdeling 2. Gewoon secundair onderwijs.

Art. III.S. In dezelfde Codex wordt in deel IV titel 2, een nieuw hoofdstuk 1/1

ingevoegd, dat luidt als volgt:

..Hoofdstuk 1/1. Inschrijvingsrecht voor scholen gelegen in het Nederlandse taal-
gebied",

Art. III.6, In dezelfde Codex wordt in deel iV titel 2, hoofdstuk I/1, ingevoegd bij

artikel ïII.5., een afdeling 1 ingevoegd, die luidt als volgt:

"Afdeling 1. Inwerkingtreding".

Art. IIL7. ïn dezelfde Codex wordt in deel IV titel 2, hoofdstuk 1/1, afdeling 1,

ingàvoegO bij artikel IIL6, een artikel 253/L ingevoegd, dat luidt als volgt:

"Art. 253/1. De bepalingen van dit hoofdstuk zijn van toepassing voor de inschrij-

uingen aís regelmatige ïeerling in het..gewoon secundair onderwijs voor lesbijwo-

ninó vanaf het schooljaar 2019-2020;"
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Art' III.8. In dezelfde Codex wordt in deel IV, titel 2, hoofdstukL/L, ingevoegd bijartikel III.5, een afdeling 2 ingevoegd, die luidt als volgt:

"Afdeling 2. Recht op inschrijving,,.

Art. rrr.9. In dezelfde codex wordt in degl IV, titel 2, hoofdstuk L/r, afdeling 2,ingevoegd bij artikel III.8, een artikel 2s3/2 ingevoegá, dat luidt als volgt:

"Art" 253/2' De gezamenlijke doelstellingen van het inschrijvingsrecht als instru-
ment van een beleid op gelíjke onderwijskansen zijn:
1o het waarborgen van de vrije school[euze uan áe betrokken personen en leer-

lingen;
2" het realiseren van optimale leer- en ontwikkelingskansen voor alle leerlingen;
3" het vermijden van uitsluiting, segregatie en discliminatie.,'.

Art. IIr.1O. In dezelfde Codex wordt in deel IV titel 2, hoofdstukt/t, afdeling 2,
ingevoegd bij artikel III.B, een artíkel ZS3/3 ingevoegd, dat luidt als volgt:

"Art.253/3. 91. Met behoud van de toepassing van artikel 111, g1bis, 10, heeft
elke leerling recht op inschrijving in de school oi een vestigingsplaals ervan, geko-
zen doorde betrokken personen. Is de leerling twaalf jaaróràuàe'; aan geneóÀae
schoolkeuze in samenspraak met de leerling. fi; Oe keuze oun 

""n 
vestigingsplaats

wordt rekeníng gehouden met het aldaar iÀgerichte onderwijsaanbod.

5?' ï9.n school registreert elke inschrijving binnen de zeven kalenderdagen, enuiterlijk op de eerste dag van de efreltieve lesbijwoning, in de administratieve
iqepassiqgel vQor het uitwisselen van leerlingengág*,renï tussen scholen en hetVlaams Ministerie van onderwijs en Vorming, lreivàrmelding van:
1o het structuuronderdeer waarvoor de leerÍng is ingeschreven;
20 de datum en het tijdstip van de inschrijvin{;
30 de datum van de voorziene start van ae tesóilwoning in het geval van schoolver-

andering in de loop van het schooljaar.,,.

Art. III.11. In dezelfde Codex wordt in deel iV, titel 2, hoofdstukL/t, afdeling 2,ingevoegd bij artikel IILB, een artikel zs3/4 ingevoegd, dat luidt ats ubtgr: "

"Art' 253/4. $1. Behoudens de bij decreet of besluit bepaalde gevallen van uit-schrijving, geldt een inschrijving van een leerling in een school rloor de duur van
de hele schoolloopbaan in die school. Het behoud van de inschrijving geldt overdevestigingsplaatsen, rekening houdend met het aldaar ingerichtionà'eiwiisaanbod,
en de structuuronderdelen heen, tenzij in geval uan ouelschrijding uun áu capaci-teit of volzetverktaring ats vermeld in á*ikèten 2s3/L4, 2s3/i3 eí zsz/zg.

Indien de voortgang van de schoolloopbaan, met inachtname van de toelatings-
voorwaarden, het behoud of de verandering van vestigingsplaats of structuurón-
derdeel noodzakelijk maakt, dan kan de kèuze van dé b-etrokken personen nietworden gestuit.

Het verworven recht van inschrÍjving blijft als van de school een deel wordt af-gesplitst en ondergebracht in een nieuwe Jchool van hetzelfde schoolbestuur.

$2. Voor zover scholen of centra van eenzelfde school- of centrumbestuur gele-
gen zijn binnen eenzelfde of aaneensluitende kadastrale percelen, of gescháden
zijn door hetzij maximaal twee kadastrale percelen hetzij door een weg, kan het
schoolbestuur ervoor opteren om, binnen die gebiedsomschriiuing,
10 hetzij de inschrijvingen te laten doorlopen Og de overgang-van een leerling van

de ene secundaire naar de andere secundairé school;
20 hetzíj die scholen of centra als één school of centrum te beschouwen.
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Een school- of centrumbestuur dat van een 1o of 2" gebruikmaakt, neemt dit op

in zijn school- of centrumreglement'"'

Art. III.12. In dezelfde Codex wordt in deel IV, titel 2, hoofdstuk I/L, afdeling 2,

ingevoegd bij artikel III.B, een artikel 253/5 ingevoegd, dat luidt als volgt:

"Art. 253/5. Elke inschrijving vóór 1 september voor het daaropvolgend schooljaar
voor eenzelfde structuuronderdeel in een bepaalde school maakt de daaraan voor-
afgaande inschrijving voor datzelfde structuuronderdeel in een andere school van
rechtswege ongedaan.

Elke inschrijving vóór 1 februari voor een structuuronderdeel, ingericht als

Se-n-Se dat op 1 februari start, in een bepaalde school maakt de daaraan voor-
afgaande inschrijving voor datzelfde structuuronderdeel in een andere school van

rechtswege ongedaan.

Elke inschrijving in de loop van het betrokken schooljaar voor een bepaald struc-
tuuronderdeel, maakt de daaraan voorafgaande inschrijving voor hetzelfde of een

ander structuuronderdeel voor datzelfde schooljaar ongedaan vanaf de start van
de effectieve, tenzij gewettigde afwezigheid, lesbijwoning'".

Art. III.13. In dezelfde Codex wordt in deel IV titel 2, hoofdstuk IlL, afdeling 2,

ingevoegd bij artikel IILB, een artikel 253/6 ingevoegd, dat luidt als volgt:

*Art. 253/6. 51. Het recht op inschrijving geldt onverkort voor leerlingen die een
gemeenschappelijk curriculum kunnen volgen met toepassing van gepaste maat-
iegelen, zoais remediërende, differentiërende, compenserende of dispenserende
máatregelen, die proportioneel zijn. Leerlingen voor wie deze aanpassingen wor-
den toegepast, blijven in aanmerking komen voor de gewone studiebekrachtiging.

g2. Leerlingen die beschikken over een verslag, als vermeld in artikel 294, worden
áoor een sèhool voor gewoon onderwijs onder ontbindende voorwaarde ingeschre-
ven. Dit verslag maakt deel uit van de informatie die ouders bij een vraag tot
inschrijving aan de school overmaken. Het ter beschikking stellen van het verslag
door de ouders gaat samen met de verbintenis van de school tot het organiseren
van overleg mei de ouders, de klassenraad en het centrum voor leerlingenbege-
leiding, binnen een redelijke termijn na de inschrijving over de aanpassingen die
nodíg-zijn om de leerling mee te nemen in een gemeenschappelijk curriculum of
om de leerling studievoortgang te laten maken op basis van een individueel aange-
past curricutum. Ook indien de school pas nadat de inschrijving reeds gerealiseerd

werd, kennis neemt van een verslag, ten laatste gedateerd op de dag waarop de

leerling in de betreffende school instapt, wordt de inschrijving van de leerling om-
gezet in een inschrijvíng onder ontbindende voorwaarde.

Op basis van het overleg met de ouders, de klassenraad en het centrum voor
leerlingenbegeleiding beslist de school binnen een redelijke termijn na de inschrij-
ving en uiteililt< binnen zestig kalenderdagen na de effectieve start van de les-
bijwoning of de aanpassingen die de leerling nodig heeft proportioneel dan wel
disproportioneel zijn.

Als de school na het overleg de aanpassingen die nodig zijn om de leerling mee
te nemen in een gemeenschappelijk curriculum, proportioneel acht, heft het cen-
trum voor leerlingenbegeleiding het verslag op of maakt het een gemotiveerd ver-
slag, als vermeld in artikel 352, op, Als de school na het overleg de aanpassingen
die nodig zijn om de leerling mee te nemen in een gemeenschappelijk curriculum
of studievoortgang te laten maken op basis van een individueel aangepast curri-
culum, disproportioneel acht, wordt de inschrijving ontbonden op het moment dat
die leerling in een andere school is ingeschreven en uiterlijk een maand, vakantie-
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perioden niet inbegrepen, na de kennisgeving van de bevestiging van de dispro-
portionaliteit.

$3. Wanneer tijdens de schoolloopbaan de nood aan aanpassingen voor een leerling
wijzigt en de vastgestelde onderwijsbehoeften van die aard zijn dat voor de leer-
ling een verslag dan wel een wijziging van een verslag, als vermeld in artikel 294,
nodig is, organiseert de school een overleg met de klassenraad, de ouders en het
C_LB en beslist op basis daarvan en nadat het verslag of het gewijzigd verslag werd
afgeleverd, om de leerling op vraag van de ouders studievoortgang te laten maken
op basis van een individueel aangepast curriculum of om de inschrijving van de
leerling voor een daaropvolgend schooljaar te ontbinden.

54. In afwijkíng op paragraaf 2 en 3 is studíevoortgang op basis van een individu-
eel aangepast curriculum niet mogelijk in de leertijd.

$5. Voor leerlingen met een inschrijvingsverslag buitengewoon onderwijs dat op-
gemaakt werd in het kader van het geïntegreerd onderwijs, die van school ver-
anderen binnen het gewoon secundair onderwijs, geldt een onverkort recht op
inschrijving.

Voor leerlingen met een inschrijvingsverslag buitengewoon onderwijs dat opge-
maakt werd met het oog op de toegang tot of de inschrijving in het buitengewoon
onderwijs, of met het oog op een individueel aangepast curriculum in het gewoon
onderwijs, die van school veranderen binnen het gewoon secundair ondeiwijs of
die overgaan van het buitengewoon naar het gewoon onderwijs, geldt een insihri3-
ving onder ontbindende voorwaarde.".

AÉ. III.14. In Codex wordt in deel IV, titel 2, hoofdstuk 1/1 , ingevoegd
bij artikel IIL5, een afdeling 3 ingevoegd, die luidt als volgt:

"Afdeling 3. Organisatie van de inschrijvingen,,.

Art. III.15' In dezelfde Codex wordt in deel IV titel 2, hoofdstukl/L, afdeling 3,
ingevoegd bij artikel rrl.L$, een onderafdeling 1 íngevoegd, die luidt als volgt:

"Onderafdeling 1. Inschr'rjvingen voor het eerste leerjaar van de eerste graad:
gemeenschappelijke bepalingen,,.

Art. rrr.16. in dezelfde codex wordt in deel IV, titel 2, hoofdstukL/L, afdeling 3,
onderafdeling 1, ingevoegd bij artikel III.15, een artikel 253/7 ingevoegcl, Oat luiat
als volgt:

"Att.253/7' $1. Een schoolbestuur beslist jaarlijks en uiterlijk op 15 januari per
school, per vestigingsplaats of per structuuronderdeel, of hel voor het-daaropvol-
gende schooljaar leerlingen wil kunnen weígeren omwille van bereikte capaciteit.
In bevestigend geval gelden de bepalingen van onderafdeling 3, in het andere ge-
val gelden de bepalingen van onderafdeling 2, Ook indien helschoolbestuur beslist
voor het daaropvolgende schooljaar niet te weigeren omwille van capaciteit, kan
het zich aansluiten bij een aanmeldingsprocedure. In dat geval zijn de bepalíngen
van onderafdeling 3 van toepassing.

Voor de inschrijvingen voor schooljaar 2019-2020 beslist het schoolbestuur
daarnaast per school, per vestigingsplaats, en eventueel per structuuronderdeel,
of het de leerlingen uit de voorrangsgroepen, vermeld in artikel 253/IS, wenst te
kunnen weigeren. In dat geval organiseert het schoolbestuur de inschrijvingen via
een aanmeldingsprocedure, zoals bepaald in onderafdeling 3. Scholen gelégen in
het werkingsgebied van een LOP respecteren eventuele af-praken binnen nàt lOp
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over de organisatie van de inschrijvingen van de voorrangsgroepen/ vermeld in

artikel 253/t5.

$2. De Vlaamse Regering kan, in afwijking van paragraaf 1, capaciteitsgebieden

àfbuken"n op basis ian dreigende of bestaande capaciteitsproblemen wanneer de

vragen tot inschrijving de dóor de schoolbesturen bepaalde capaciteit benaderen

of o"verschrijden, *aaidoo. het recht op inschrijving vermeld in artikel 253/3, niet

meer kan worden gegarandeerd. In capaciteitsgebieden zijn schoolbesturen ver-
plicht voor al hun sctróten en vestigingsplaatsen, gelegen in het capaciteitsgebied,
om gezamenlijk een aanmeldingsprocedure te organiseren'

Zijn vanaf de inschrijvingen voor schooljaar 2019-2020 capaciteitsgebieden:
het werkingsgebied van het LoP Antwerpen en van het LoP Gent.".

AÉ. III.17. In dezelfde Codex wordt in deel IV, titel 2, hoofdstuk 7/1, afdeling 3,

onderafdeling 1, ingevoegd bij artikel III.15, een artikel 253/B ingevoegd, dat luidt
als volgt:

"Art. 253/8. De Vlaamse Regering bepaalt de startdatum voor de inschrijvingen. In

afwijking hiervan starten dó inschrijvingen voor het eerste leerjaar van de eerste

graáO vóor het schooljaar 20L9-2020 op 29 mei 2019."'

Art. III.18. In dezelfde Codex wordt in deel iV titel 2, hoofdstukl/t, afdeling 3'

ingevoegd bij artikel lll.14, een onderafdeling 2 ingevoegd, die luidt als volgt:

..Onderafdeling 2. Inschrijvingen voor het eerste leerjaar van de eerste graad

zonder aanmeldingsProcedure"'

Art, III.19. In dezelfde Codex wordt in deel IV titel 2, hoofdstuk LlL, afdeling 3,

onderafdeling 2, ingevoegd bij artikel III.18, een artikel 253/9 ingevoegd, dat luidt

als volgt:

"Art. 253/9. Een schoolbestuur hanteert per structuuronderdeel een inschrijvings-
àgister waarin het alle inschrijvingen en weigeringen chronologisch noteert. Het

u"iloop van inschrijvingen en weigeringen kan onderworpen worden aan een con-

trole door de bevoegde diensten van de Vlaamse Gemeenschap.

De Vlaamse Regering bepaalt het model van het inschrijvingsregister.".

Art. III.20. In dezelfde Codex wordt in deel IV titel 2, hoofdstukL/L, afdeling 3,

onderafdeling 2, ingevoegd bij artikel III'18, een artikel 2fi/fi ingevoegd, dat

luidt als volgt:

"Art. 253/10. Een schoolbestuur dat door uitzonderlijke omstandigheden in de on-

mogelijkheid verkeert om bijkomende inschrijvingen te realiseren in een of meer

scnóteÁ, vestigingsplaatsen of structuuronderdelen, moet een aanvraag indienen

Oij Ae iln orn-atinog leerlingen te kunnen weigeren op basis van capaciteit, om-

wille van uitzonderlijke omstandigheden'

De CLR beslist binnen een termijn van veertien kalenderdagen of en onder wel-

ke voorwaarden weigeringen op basis van capaciteit, omwille van uitzonderlijke

omstandigheden, toegestaan worden'

Indien het schoolbestuur reeds leerlingen geweigerd heeft, voorafgaand aan de

aanvraag bij de CLR of de beslissing door de CLR, worden deze alsnog ingeschre-

ven indián áe CLR beslist geen weigeringen op basis van capaciteit, omwille van

uitzonderlijke omstandigheden, toe te staan"',
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Art. III.21. In dezelfde Codex wordt in deel IV, titel 2, hoofdstuk L/L, afdeling 3,
ingevoegd bij artikel IIL14, een onderafdeling 3 ingevoegd, die luidi ais uóigti

"onderafdeling 3. Inschrijvingen voor het eerste leerjaar van de eerste graad met
aa n meld in gsprocedu re".

Art. rII'22. In dezelfde Codex wordt ín deel IV titel 2, hoofdstukl/I, afdeling 3,
onderafdeling 3, ingevoegd bij artikel III.21, een artikel 2s3/rt ingevoegd, datluidt als volgt:

*Art. 253/11. 51'Aanmelden is het digitaal kenbaar maken door de betrokkenpersonen van een intentie tot inschrijven voor een bepaald schooljaar in één of
meerdere scholen of vestigingsplaatsen voor de daartoe door het schoolbestuur
beschíkbaar gestelde plaatsen in het eerste leerjaar A of B. Als de betrokken-per-
sonen zich voor meerdere scholen of vestiginglplaatsen aanmelden, wordt een
volgorde van keuze aangegeven,

Na afsluiten u"l.ge.aanmeldingsperiode worden de aangemelde leerlingen ge-
ordend, volgens artikel 253/L7. De leerlingen die gunstig gáordend worderi zijnde
binnen de door het.schoolbestuur bepaaldl c"pacit"it, u-ei*"ruen een recht oi in-
schrijving voor een beschikbaar gestelde plaats. Binnen gezamenlijke aanmeldings-procedures wordt slechts.één gunstige ordening weerhïouden, zijnde Ae gu;itige
ordening in de schoolvan hoogste keuze van de Éetreffende leerling. t-eertiígeÀ oie
niet gunstig geordend worden, worden in de volgorde zoals in het-aanmeldíngsre-
gister, opgenomen als geweigerde leerling in hef inschrijvingsregister.

52- Pe Vlaêmse Regering bepaalt de stad-en de einddatum vaR de aanrneldingen
voor inschrijvingen voor een bepaald schooljaar en de datum waarop de resuliaten
van de aanmeldingsprocedure uiterlijk worden bekendgemaakt.

In afwijking hierop starten de aanmeldingen voor inschrijvingen in het school-jaar 2019-2020 op 1 april 2019 en eindigen op 26 april 2019. be resultaten van
deze aanmeldingsprocedure worden bekend gemaakt'op 27 mei 2019.

De periode waarbinnen de betrokken personen de gunstig gerangschikte leer-
ling kunnen inschrijven bedraagt drie weÈen vanaf de itartdátum va-n de inschrij-
vingen, zoals bepaald in artikel 253/5.

Voorafgaand aan en tijdens de aanmeldingsperiode kunnen geen inschrijvingen
gebeuren voor het volgende schooljaar.

In afwijking van het eerste lid, geldt voor de inschrijvingen voor het school-jaar 20t9-2020 dat schoolbesturen voorafgaand aan de áanireldingsperiode voor
alle andere leerlingen, en op voorwaarde ?at geen leerlingen gewéigerd worden
op basis van capaciteit, een inschrijvingsperiode, kunnen vooriien vóor de voor-
rangsgroepen, vermeld in arlikel 253/75. Het schoolbestuur noteert deze inschrij-
vingen in chronologische volgorde in het inschrijvingsregister, zoals bepaald in
artikel 253/19. Het schoolbestuur communiceert aán alte U-etangnebbenden de be-
treffende i nsch rijvi n gsperiode.,,.

Art. III.23. In dezelfde Codex wordt in deel IV, titel 2, hoofdstukl/1, afdeling 3,
onderafdeling 3, ingevoegd bij artikel rTr.2r, een artikel 253/72 ingevoegd, ?at
luidt als volgt:

"Aft' 253/12. g1' Voor de aanmeldingen voor de inschríjvingen voor het schooljaar
2019'2020 legt een schoolbestuur, meerdere schoolbósturen samen of het Lop,
uiterlijk op 15 januari 201-9, een voorstel van digitale aanmeldingsprocedure tergoedkeuring voor aan de CLR.
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Het voorstel bevat ten minste de volgende onderdelen:
1o de wijze waarop de capaciteit, het aantal plaatsen waarin een inschrijving ge-

realisLerd kan worden en het aanmeldingsmiddel, door het betrokken school-

bestuur of de betrokken schoolbesturen worden bekendgemaakt;
Zo de manier waarop de mogelijkheid om een leerling in één aanmeldingsdos-

sier voor verschilíende sclrolen of vestigingsplaatsen tegelijk te kunnen laten

aanmelden, indien de aanmeldingsprocedure geldt voor meerdere scholen en

vestigingsplaatsen, waarbij tegelijkertijd vermeden wordt dat voor eenzelfde

leerliíg 
-meerdere 

aanmeldingsdossiers aangelegd kunnen worden binnen het

eigen aanmeldingssYsteem ;

30 in geval van eeÀ aanmeldingsdossier voor meerdere scholen of vestigings-
plaátsen: een regeling waarbii de aanmeldingen van leerlingen uit eenzelfde

ieefentiteit, vetnreld in artikel 253/15, aan elkaar gekoppeld kunnen worden,

of een motivering om deze regeling niet te voorzien;
40 een regeling waárbij ouders of leerlingen bij verschíllende scholen of vesti-

gingsplaatsen een duidelijke voorkeurorde kunnen opgeven;

50 áen regeling voor de communicatie naar de ouders of de leerlingen;
6. een relelin! voor het bijhouden van een aanmeldingsregister per school of

vestigiÀgspÉats en de overdracht van de informatie over de aangemelde leer-

lingen aan het schoolbestuur;
70 de verdere concretisering van de ordeningscriteria. Dit bestaat uit:

a) het hanteren van de plaats van de school of vestigingsplaats binnen de

rangorde in keuze, bedoeld in artikel 253/L7, gemaakt door de ouders of

de leerling bij de ordening en de toewijzing;
b) het hanteren-van toeval, bedoeld in bedoeld in artikel 253/L7;
cÍ f'"t bepalen van de verhouding tussen en de volgorde van de verschillende' gekozen ordeningscriteria en de ordeningscriteria die gehanteerd worden

Uij Ue rangschikking van de niet-toegewezen leerlingen;
go beslissingen 

-aangaanáe de wijze waarop zal omgegaan worden met de be-

handeling van dilfuncties bij en eerstelijnsklachten over het verloop van de

aa nmeldingsProcedu re;
90 de wijze wàarop over de aanmeldingsprocedure en alle genomen beslissingen

daarin gecommuniceerd wordt aan alle belanghebbenden;
10" het al dan niet door de schoolbesturen mandateren aan het LOB of buiten het

werkingsgebied van een LOP aan het daartoe aangeduide schoolbestuur, van:

a) de rangschikking van de aangemelde leerlingen;
nj net uitieiken van de melding van de definitieve toewijzing of van de mel-

ding over het niet kunnen toewijzen van de leerling aan een door de ouders
gekozen school of vestigingsplaats;

c) de weigeringsdocumenten;
tt" indien van toepassing, hoe het schoolbestuuti de schoolbesturen, of het LOP,

voorrang zal geven aán maximum 2Ao/o van de ondervertegenwoordigde groe-
pen.

g2. De CLR toetst het voorstel van aanmeldingsprocedure aan de bepalingen ver-

ireld in afdelingen 2 en 3 van dit hoofdstuk en aan de doelstellingen vermeld arti-
kel ZS3/Z en náemt hierover een besluit uiterlijk op 15 februari 2019'

S3. Bij een negatief besluit van de CLR, kan het schoolb-estuur, meerdere school-

[estuien samen of het LOP, uiterlijk op 22 februari 2019 een aangepast voorstel

indienen bij de CLR, In dat geval toetst de CLR het aangepast voorstel aan de be-

fàting"n vérmeld in afdelingen 2 en 3 van dit hoofdstuk en aan de doelstellingen
uermËld in artikel ZS3/Z.pá Cm neemt over het aangepaste voorstel een besluit

uiterlijk op 1 maart 2019.

g4. In gemeenten waar een LOP aanwezig is, moet de. aa.nmeldingsprocedure voor

áe inscÍrijvingen voor het schooljaar 2019-2020 goedgekeurd zijn door het LOP.
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55' In gemeenten buiten maar grenzend aan het werkingsgebied van een LOp, kan
een schoolbestuuq mits akkoord van het betrokken LOfl aànsluiten bij de door dat
LOP goedgekeurde aanmeldingsprocedure. Ook schoolbesturen van scholen in ge-
meenten die grenzen aan gemeenten die aansluiten bij de aanmeldingsprocedure
van een LOP, kunnen aansluiten bij die aanmeldingspiocedure, mits átí<oord van
het betrokken LOP.

In het geval van aansluiting bij de door het LOP goedgekeurde aanmeldingspro-
cedure van het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstid, UÍ3ven de respectieu""oia"-
ningscriteria, vermeld in artikel 2s3/17, onverminderd gêlden.

56. De Vlaamse Regering kan binnen de beschikbare begrotingskredieten míddelen
voorzien ter ondersteuning van het instellen van een aanmeldingsprocedure en
bepaalt hiervoor de nadere modaliteiten.,,.

Art. IrI.24. In dezelfde Codex wordt in deel IV titel 2, hoofdstukL/L, afdeling 3,
onderafdeling 3, ingevoegd bij artikel III.21, een artikel 2s3/r3 ingevoegd, 

-dat
luidt als volgt:

"Art. 253/13. Voor de aanmeldingen voor de inschrijvingen vanaf het schooljaar
202A-2021meldt een schoolbestuur, meerdere sctroótoeituren samen of het Lop,
uiterlijk op 15 januari voorafgaand aan het schooljaar waarvoor de inschrijvingen
gelden, voor welke scholen, vestigingsplaatsen of itructuuronderdelen de íÁsch"rij-
vingen zullen worden voorafgegaan door een digitale aanmeldingsprocedure, con-
f,orm artikel 253/17,91, tweede lid, aan de bevoegde diensten van de Vlaamse
Gemeenschap.

De Vlaamse Regering bepaalt het model waarmee deze melding dient te gebeu-
ren, en de nadere bepalingen betreffende de samenstelling en ópdracht ian de
disfu nctiecom m issie.".

Art. III.25. In dezelfde Codex wordt in deel iV titel 2, hoofdstukl/L, afdeling 3,
onderafdeling 3, ingevoegd bij artikel trr.zL, een artikel 2s3/14 ingevoegd, iat
luidt als volgt:

"Art' 253/14. 51. Voorafgaand aan de aanmeldingsperiode moet een schoolbestuur
voor al zijn scholen of vestigingsplaatsen waarvoorhet de inschrijvingen laát uÀàr-
afgaan door een aanmeldingsprocedure een capaciteit bepalen op volgend niveau:
a) hetzij het eerste leerjaar A afzonderlijk en het eerste ieeriaar B afionderlijk en
. - vooralle vestigingsplaatsen van de schoot samen;
b) hetzij het eerste leerjaar A en het eerste leerjaar B samen en voor alle vesti-gingsplaatsen van de school samen;
c) hetzij het eerste leerjaar A afzonderlijk en het eerste leerjaar B afzonderlijk en
.. per afzonderlijke vestigingsplaats van de school;

d) hetzij het eerste leerjaar A en het eerste leerjaar B samen en per afzonderlijke
vestigingsplaats van de school.

, Onder capaciteit wordt het maximaal aantal leerlingen verstaan dat het school-
bestuur als in te schrijven vooropstelt, waardoor bij h;t overschrijden van die ca-paciteit elke bijkomende inschrijving wordt geweigêrd, behoudeni in de gevàtÈn
vermeld in artikel 253/2L

$2. Een schoolbestuur kan na de start van de aanmeldingsperiode inschrijvingen
steeds een capaciteit verhogen/ op voorwaarde van:
a) goedkeuring door het LOP in het geval de school is gelegen in een gemeente die

behoort tot het werkingsgebied van een LOp;
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b) mededeling aan de schoolbesturen van de andere scholen en centra gelegen in

die gemeeát" indien de school of het centrum is gelegen buiten het werkingsge-

bied van een LOP.

93. Een schoolbestuur deelt aan alle belanghebbenden en, indien gelegen in het

irerkingsgebied van een LOB aan dat LOP zijn bepaalde capaciteiten mee'"'

Art. III.26. In dezelfde Codex wordt in deel IV, titel 2, hoofdstuk I/1' afdeling 3,

onderafdeling 3, ingevoegd bij artikel III'2L, een artikel 253/15 ingevoegd, dat

luidt als volgt:

"Art. 253/15. S1. Elk schoolbestuur verleent bij het ordenen van de aangemelde

leerlingen voor een bepaald structuuronderdeel, voorrang aan:

1o kinàeren die tot dezelfde leefentiteit behoren als een reeds ingeschreven leer'

ling in de school of de scholen die de inschrijvingen van de ene naar de andere

school laten doorlopen, als vermeld in artikel 253/4,
2" met behoud van de toepassing van punt 1", kinderen met een ouder die perso-

neelslid is van de schooi of van de scholen die de inschrijvingen van de ene naar

de andere school laten doorlopen, als vermeld in artikel 253/4, op voorwaarde

dat er op het ogenblik van de ínschrijving sprake is van een lopende tewerkstel-

ling voor meer dan 104 dagen'

Met personeelsleden als vermeld in het eerste lid, 2o, wordt bedoeld:

10 personeelsleden als vermeld in artikel 2 van het decreet van 27 maarl
1991 betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het

Gemeenschapsonderwijs en in artikel 4 van het decreet van 27 maart 1991 be-

treffende de rechtspositi" uan sommige personeelsleden van het gesubsidieerd

onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding, voor zover ze

geaffectlerd zijn aan of aangesteld zijn in een school;
2" f,ersoneelsleden die via een arbeidsovereenkomst werden aangeworven door

een schoolbestuur en tewerkgesteld worden in de school'

92, In afwijking op paragraaf 1 kan een schoolbestuur voor de inschrijvingen voor

Ëàt sctrootja ar-zotg-2}i0 oe leerlingen als vermeld in paragraaf 1, 1_191 ?'in-
ri1tr6u"n voor de start van de aanmeldingsperiode, vermeld in artikel 253/1I,92,
óó uóor*""rde dat geen van deze leerlingen geweigerd wordt op basis van bereikte

capaciteit.".

Att.';Tt,27. In dezelfde Codex wordt in deel IV titel 2, hoofdstukL/1, afdeling 3,

onàerafdeling 3, ingevoegd bij artikel III.21, een artikel 253/t6 ingevoegd, dat

luidt als volgt:

"Art. 253/16. 51, Een schoolbestuur kan ervoor kiezen om voor een of meer van

zijn schoien pel bepaalde capaciteit, als vermeld in artikel 253/L4, voorrang te ver-

leïen aan een of meer ondervertegenwoordigde groepen voor, in geval van meer

ondervertegenwoordigde groepen in totaal, maximum 20 procent van de bepaalde

capaciteit.

Het LOp kan een voorstel uitwerken met betrekking tot de voorrang van onder-

vertàgenwoordigde groepen in de scholen gelegen in het werkingsgebied, waarbij

de scholen aangevei wetk deet van hun capaciteit ze vooÓehouden voor de door

nèt UOp bepaalàe groepen, De scholen gelegen in het werkingsgebied van een LOP

respecteren hierover d'e gemaakte afspraken in het LOP. Het LOP legt dit voorstel

ter bekrachtiging voor aán de gemeenteraad van de gemeente - of van de ge-

meenten - wáarin de scholen die de voorrang toepassen gelegen zijn.

52. Scholen die deze voorrang toepassen, melden dit steeds, en uiterlijk op 15 ja-

óuari, aan de bevoegde dieÀsten van de Vlaamse Gemeenschap' Voor scholen
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gelegen in het werkingsgebied van een Lop, meldt het Lop de toepassing van
d_eze voorrang steeds, en uiterlijk op 15 januari, aan de bevoegde diensten ván de
Vlaamse Gemeensch ap. Zij gebruiken hiàrvoor het model zoalJvastgelegd door àe
Vlaamse Regering, als vermeld in artikel 253/t3,laatste lid,

Scholen en LoP kunnen hun voorstel van afbakening van de lokaal gekozen
ondervertegenwoordigde groepen ook voor advies voorléggen aan de CLR en dituiterlijk op I december voorafgaand aan de aanmeldingenl-

$3' De effecten van de toepassing van deze voorrang van ondervertegenwoordigde
groepen worden gedurende 4 jaar gemonitord door de LOp.,,.

Art. III.28. In dezelfde Codex wordt in deel IV titel 2, hoofdstuklll, afdeling 3,
onderafdeling 3, ingevoegd bij artikel rrr.2r, een artiiel zs3/17 ingevoegd, iátluidt als volgt:

"Art' 253/17. S1. Voor de inschrijvingen voor het schooljaar 2019-2020 ordent het
schoolbestuur, of, mits akkoord van de betrokken schoólbesturen het daartoe ge-
mandateerde schoolbestuur of het LOP, op het einde van de aanmeldingsperioáe,
voor zijn school of voor elk van zijn scholen alle aangemelde leerlingun áÉ"orói'
1o Índien geen inschrijvingsperiode georganiseerd werd, als veimelA in árti-kel253/II, $2, vijfde lid, eerst de ieerlingen die tot dezelfde leefentiteit UóÀo-

ren als een reeds ingeschreven leerling, als vermeld in artikel zs3,/Ls, Sr, ij;2 !u!, indien geen inschrijvingsperiode georganiseerd werd, als vermeld'in arti-
kel 253/11,92, vijfde lid, in voorkomend glval, de kinderen van personeelsle-
den van de school, als vermeld in artikel ZÉg/tÉ, S!,2"i

30 dan, in voorkomend geval, de leerlingen behorená iot áe ondervertegenwoor-
digde groep, vermeld in artikel 253/16;

40 dan de overige leerlingen aan de hand van één of een combinatie van volgende
orden ingscriteria:
a) toeval;
b) de plaats van de school of vestigingsplaats binnen de rangorde in keuze ge-

maakt door de ouders of de leerlingen.

. Voorde inschrijvingen vanaf het schooljaar 2020-2021 ordent het schoolbe-
stuu6 of, mits akkoord van de betrokken sthoolbesturen, het daartoe gemanda-
teerde schoolbestuu.r of het Lop, op het einde van de aanmeldingrperóà", uào1.
zijn school of voor elk van zijn scholen alle aangemelde leerlingen áti volgt:
1o ge1{_!9 leerlíngen die tot dezelfde leefentiteit behoren, àls vermelá in artÍ-

kel 253/15, 51, 1o;
2" dan de kinderen met een ouder die personeelslid is, als vermeld in 253/15, g1,

)o'

3" in voorkomend geval,. de leerlingen behorend tot de ondervertegenwoordigde
groep, vermeld in artikel 253/16;

40 dan de overige leerlingen aan de hand van een door de Vlaamse Regering ter
beschikking gesteld standaardalgoritme, gebaseerd op volgende princ'ípes:"
a) een leerling krijgt een toevalsnummer per school *aa,.7oo, tri3: freeit ,.ngu_

meld;
b) een leerling die voor meerdere scholen gunstig gerangschikt is, krijgt de

hoogste school van voorkeur toegewezen en woiCf verwi3derd in de sóÉolen
van lagere keuze;

c) na de definitieve toewijzing kunnen er geen leerlingen zijn die elkaars hogere
keuze hebben;

d) na de definitieve ordeníng van de niet gunstig gerangschikte leerlingen kun-
nen er geen leerlingen zijn met een hoger voígnumher op elkaari hogere
keuzeschool.
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g2. Indien de vooraf bepaalde capaciteit, vermeld in artikel 253/!4, bereikt wordt

i-n 
""n 

te ordenen groep, dan wordt binnen die groep aangemelde leerlingen geor-

áeÀO uotgens de riolgende stappen binnen de procedure en in de aldus bekomen

volgorde opgenomen in het aanmeldingsregister'

S3. Nadat de aanmeldingsperiode is beëindigd en voor de ordening van de aange-

i.r"fU" leerlingen, kunneÀ de aanmeldende scholen op basis van het aantal aanmel-

dingen - en àventueel het aantal leerlingen dat de school als eerste keuze opgaf -
Àuícapaciteit voor het eerste leerjaar A, of het eerste l,eerjaar B, dan wel samen,

verhogen, conform de bepalingen in artikel2S3/14, 52'"'

Art. III.29. In dezelfde Codex wordt in deel IV titel 2, hoofdstuk IlL, afdeling 3,

onderafdeling 3, ingevoegd bij artikel lIl'zL, een artikel 253/IB ingevoegd, dat

luidt als volgt:

"Art, 253/18. 51. Een schoolbeStuur hanteert voor elke, overeenkomstig arti-

kel2S3/L4 bepáalde, capaciteit betrokken bij de aanmeldingsprocedure/ een aan-

meldingsregister.

Een schoolbestuur komt, per aanmeldingsregister, op basis van artikel 253/L7,

tot een gunstige of niet-gunstige rangschikking van alle aangemelde leerlingen

en neemt die rangschikkiÁg op in het aanmeldingsregister. Mits akkoord van de

betrokken schoolbêsturen, Ían het LOP of buiten het werkingsgebied van een LOP

het daartoe gemandateerde schoolbestuur de rangschikking van alle aangemelde

leerlingen in het aanmeldingsregister uitvoeren'

g2. Van de scholen of vestigingsplaatsen waar de aangemelde leerling een gunsti-

iá rangsctrikking heeft gekiegên, wijst het schoolbestuur, of mits akkoord van de

Ëetrok[en schoábesturén, het LOP of buiten het werkingsgebied van een LOP het

áaartoe gemandateerde schoolbestuur; de aangemelde leerling toe aan de school

of vestigingsplaats van de hoogste keuze die de ouders of de leerling bij de aan-

melding opgaven'

Deze leerling wordt vervolgens verwijderd uit het aanmeldingsregister van de

versihillende séholen en vestigingsplaatsen waarvoor de ouders of de leerling een

lagere keuze gemaakt hebbeÀ. óe'daardoor vrijgekomen plaatsen in de aanmel-

OËóri.gi;ters-worden, voor zover mogelijk, ingenomen door de op basis van de-

zelf?e cómbinatie van ordeningscriteria eerstvolgend gerangschikte leerlingen.

Het innemen van vrijgekomen plaatsen in het aanmeldingsregister wordt her-

haald totdat er geen toéilijzingen als vermeld in het eerste lid meer mogelijk zijn.

Daarna worden de niet-toógewezen leerlingen geordend volgens de daartoe geko-

zen ordeningscriteria.

De aangemelde leerling en zijn ouders krijgen uiterlijk op de door de Vlaamse

Regering fepaalde datum schriftelijk of via elektronische drager melding over de

schiool jf vestigingsplaats waaraan de aangemelde leerlin,g.is toegewezen en over

de periode, alJvermeld in paragraaf 253/LL,52, tweede lid'

Indien de aangemelde leerlíng en zijn ouders binnen de periode, vermeld in het

vieráe lid, geen glbruikmaken ván de mogelijkheid tot inschrijving, dan vervalt het

recht op ínlchri3ving dat ze via de aanmeldingsprocedure hebben verworven'

Aan de aangemelde leerling en zijn ouders wordt tevens meegedeeld welke

plaats bij de niét-toegewezen leerlingen de aangemelde leerling heeft ingenomen

in het aïnmeldingsrágister van de verschillende scholen of vestigingsplaatsen

waarvoor de aangêmeïde leerling of zijn ouders een hogere keuze gemaakt had-

den dan de toegewezen school of vestigingsplaats'
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Indien bij de inschrijving blijkt dat de leerling niet voldoet aan door de ouders
opgegeven voorrangsgroepen die aanleiding gaven tot de gunstige rangschikking
en toewijzing, dan vervalt het recht op inschrijving dat ze via ae áanmeÍAingspro-
cedure hebben verworven, tenzij de nenanoetinf van disfuncties en À"ritËii,jnr-
klachten, vermeld in artikel 2s3/12, s1, Bo en artr:kel 2s3/13,leidt tot 

""n 
uná"r"

beslissing.

Wanneer een via een aa.nmeldingsprocedure ingeschreven leerling alsnog wordt
ingeschreven in een school van hogere keuze, mag oe school van lJgere f<óuiÀ oe
eerder gerealiseerde inschrijving beëindigen.

53. Indien de leerling in geen enkele school of vestigingsplaats gunstig gerang-
s.chikt kan worden, krijgen de aangemelde leerling 

"í rÉn'ouderi uiteríiiË op o"
door de Vlaamse Regering bepaaldè datum, schriftátiit< oivia elektronische dragermelding over het niet kunnen toewijzen van de aangêmelde reeiring 

""n ""n 
ááo1.

de ouders of leerling gekozen school of vestigingsplàats.

. Aan de aangemelde leerling en zÍjn ouders wordt tevens meegedeeld welkeplaats bij de niet-toegewezen leerlingên de aangemelde leerling neórt ingeno*"nin het aanmeldingsregister van de verschillenáe scholen of lestigingJptaatien
waarvoor de aangemelde leerling of zijn ouders hadden gekozen.

$.4' Een niet-gunstige rangschikking wordt gelijkgesteld met een weigering op ba-
sis van bereíkte capaciteit, overeenkomstig ártikei 2s3/L4. Binnen neíwer[injsfe-
bied van een LoP kan het uitreiken van dé weigeringidocumenten gemandateerd
worden aan het LOP, buiten het werkingsgebiéd uán een LOp aaÀ een daartoe
gema ndateerd school bestu u r.,,.

Art. III.3O. In dezelfde Codex wordt in deel IV, titel 2, hoofdstukL/L, afdeling 3,onderafdeling 3, ingevoegd bij artikel III.21, een artikel 2sg/tg ingevoegd, "dat
luidt als volgt:

"Art. 253/19. $1' Een schoolbestuur hanteert voor elke overeenkomstig arti-kel 253/t4, bepaalde capacíteit een inschrijvingsregister waarin het alle in-schrij-
vingen en weigeringen chronologisch noteert.

., overeenkomstig artikel 2s3l17, wordt de volgorde van de toegewezen leer-lingen en de volgorde van de niet-toegewezen leàrlíngen overgenomen in het in-
schrijvingsregister.

9Z'.ugl uitzondering van de inschrijvingen, vermeld in artikel 253/ZI, wordt voor
inschrijvingen door vrijgekomen plaatsen of door verhoogde capaciteit als vermeld
in adikel 253/14, 92, de volgorde van de weigeringen, iekening houdend met devoorrangsgroepen, gerespecteerd en dit tot en met de vijfde schooldag van okto-
ber van het schooljaar waarop de inschrijving betrekkingïÀa.

Ouders van leerlingen die alsnog een plaats wordt toegewezen krijgen daar bin-nen de zeven kalenderdagen schriftelijk of via elektroniiche drageiírelding van.
Deze melding bevat informatie over de periode waarbinnen de ouders de betiokken
leerling kunnen inschrijven. Díe periode duuÉ minimaal zeven kalenderdagen.

93' De Vlaamse Regering bepaalt het model van inschrijvingsregÍster.

$4. Het verloop van inschrijvingen en weigeringen kan onderworpen worden aan
een controle door de bevoegde diensten van de Vlaamse Gemeenschap.,,.
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Art. III.31, In dezelfde Codex wordt in deel IV, titel 2, hoofdstuk L/L, afdeling 3,

onderafdeling 3, ingevoegd bij artikel III'21, een artikel 253/20 ingevoegd, dat
luidt als volgt:

"Art. 253/20. De inschrijvingen en eventuele weigeringen van leerlingen die zich

niet hebben aangemeld worden vanaf de door de vlaamse Regering bepaalde

startdatum van d! inschrijvingen, als vermeld in artikel 253/8 in chronologische

volgorde opgenomen in het inschrijvingsregister.".

Art, III.32. In dezelfde Codex wordt in deel IV titel 2, hoofdstuk 7/t, afdeling 3,

onderafdeling 3, ingevoegd bij artikel III.21, een artikel 253/2L ingevoegd, dat

luidt als volgt:

"Art. 253/21.S1.Een schoolbestuur kan, ook bij overschrijding van een vastge-

legde capaciteit toch in volgende situatíes overgaan tot een inschrijving:
lo-voor àe toelating van leerlingen in het secundair onderwijs die:

a) hetzij geplaatst zijn door de jeugdrechter;
Ui tretzij áls (semi-)internen verblijven in een (semi-)internaat verbonden aan

de school;
c) hetzij opgenomen zijn in een voorziening van residentiële opvang;

2" voor ae tóáating van leerlingen die behoren tot dezelfde leefentiteit, indien

de ouders deze Éedingen wensen in te schrijven in hetzelfde niveau, vermeld

artikel ZS3/L4, naargelang van hetgeval, en slechts een van de leerlingen inge-

schreven kan worden omwille van de capaciteit;
3o van leerlingen waarvoor de disfunctiecommissie, zoals bepaald bij de melding

van de intàntie tot inschrijven, toestemming heeft verleend voor een inschrij-
ving in overcaPaciteit.

g2. Een schoolbestuur moet, ook bij overschrijding van een vastgelegde capaciteit
in volgende situaties toch overgaan tot een inschrijving voor de terugkeer van

leerlin-gen in het gewoon secundair onderwijs die in het lop.ende, het voorafgaande

schooljaar of daaiaan voorafgaande schooljaar in de school ingeschreven waren en

die geáurende die periode in tret buitengewoon secundair onderwijs ingeschreven

waren.

g3. In geen enkel structuuronderdeel van het voltijds gewoon secundair onderwijs
dat behoort tot een graad of onderwijsvorm waarvoor aan de school een minimum-
pakket is toegekenà, kan tijdens het schooljaar van toekenning de inschrijving
van een leerling worden geweigerd op basís van capaciteit als vermeld in arti-
kel253/14;'.

Art. IIL33. In dezelfde Codex wordt in deel IV titel 2, hoofdstuk I/1, afdeling 3,

ingevoegd bij artikel LTirL4, een onderafdeling 4 ingevoegd, die luidt als volgt:

.,Onderafdeling 4. Inschrijvingen voor andere leerjaren dan het eerste leerjaar
van de eerste graad".

Art. III.34. In dezelfde Codex wordt in deel IV titel 2, hoofdstuk Llt, afdeling 3'

onderafdeling 4, ingevoegd bij artikel IIL33, een artikel 253/22 ingevoegd, dat

luidt als volgt:

"AÍt.253/22. Inschrijvingen voor een bepaald schooljaar kunnen ten vroegste star-

ten op de eerste scËoolàag na de paasvakantie van het voorafgaande schooljaar,

met uitzondering van de leertijd'

Een school- of centrumbestuur maakt de start van de inschrijvingen bekend aan

alle belanghebbenden. Een school- of centrumbestuur dat deel uitmaakt van een

LOC maaklt de start van de inschrijvingen alleszins via het LOP bekend.".
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Art. III.35. In dezelfde Codex wordt in deel IV, titel 2, hoofdstuk L/I, afdeling 3,
onderafdeling 4, ingevoegd bij artikel IIL33, een artikel zs3/23 ingevoegd, 

"dat
luidt als volgt:

"Aft' 253/23. Een school- of centrumbestuuri met uitzondering van het eerste leer-jaar va.n de eerste graad van het voltijds gewoon secundair onderwijs, kan steeás
voor al zijn scholen, centra voor deeltijds beroepssecundair onderwijs en centra
voor vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemlngen volzet
verklaren op een of meer van volgende niveaus:
a) per school;
b) per centrum voor deeltijds beroepssecundair onderwijs of centrum voor vorming
. van zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen;

c) per vestigingsplaats;
d) per structuuronderdeel of combinatie van structuuronderdelen, al dan niet per

vestigingsplaats.

Onder volzet verklaren, wordt verstaan cjat een school- of centrumbestuur elke
bijkomende inschrijving weigert, behoudens de gevallen vermeld in artikel 253/25,
wanneer ze het vooropgestelde maximaal aantal leerlingen heeft ingeschreven.

Het school- of centrumbestuur meldt de volzetverklaring of de eventuele ophef-
fing ervan aan:
a) le! LOP in het geval de school of het centrum is gelegen in een gemeente die

behoort tot het werkingsgebied van een LOp;
b) aan de school- en centrumbesturen van de andere scholen en centra gelegen in

die gemeente indien de school of het centrum is gelegen buiten tret ïer[ings-
9eql9! yqqe€r' LQP.'1

Att' III.36. In dezelfde Codex wordt in deel IV, titel 2, hoofdstuk L/I, afdeling 3,
onderafdeling 4, íngevoegd bij artikel III.33, een artikel 2s3/24 ingevoegd, "dat
luídt als volgt:

"Art' 253/24. 51. Een schoolbestuur hanteert voor elke overeenkomstig arti-
kel253/23 bepaalde níveaus waarop volzet verklaard wordt een inschrijvingíregis-
ter waarin het alle inschrijvingen en weigeringen chronologisch noteer[.

Met uitzondering .van de inschrijvingen, vermeld in 2s3/25, g1 en g2, wordt
voor inschrijvíngen door het opheffen van de volzetverklaring d'e volgoráe'van de
geweigerde leerlingen gerespecteerd en dit tot en met de vijfáe schoJldag van ok-
tober van het schooljaar waarop de inschrijving betrekking Lad.

$2' De Vlaamse Regering bepaalt het model van inschrijvingsregister.

53' Het verloop van de inschrijvingen en weigeringen kan onderworpen worden
aan een controle door de bevoegde diensten van de vlaamse Gemeenschap.".

Art. rrr,37. In dezelfde codex wordt in deel IV titel 2, hoofdstukUL, afdeling 3,
onderafdeling 4, ingevoegd bij artikel IIi.33, een artikel 2s3/zs ingevoegd,iàt
luidt als volgt:

"Art' 253/25. 91. Een schoolbestuur kan ook na volzetverklaring, vermeld in para-
graaf 1, toch in volgende situaties overgaan tot een inschrijvíng :
1o voor de toelating van leerlingen in het secundair onderwlis die:

a) hetzÍj geplaatst zijn door de jeugdrechter;
b) hetzij als (semi-)internen verblijven in een (semi-)internaat verbonden aan

de school;
c) hetzij opgenomen zijn in een voorziening van residentiële opvang;
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2o voor de toelating van leerlingen die behoren tot dezelfde leefentiteit, indien de

ouders deze leeilingen wensen in te schrijven in hetzelfde structuuronderdeel,
naargelang van heí geval, en slechts een van de leerlingen ingeschreven kan

worden omwille van de volzetverklaring'

g2. Een schoolbestuur moet ook na volzetverklaring als vermeld in paragraaf 1,

íoch overgaan tot een inschrijving voor de terugkeer van leerlingen in het gewoon

secundaiionderwijs die in het lopende of de twee voorafgaande schooljaren in de

school ingeschrevón waren en die gedurende die periode in het buitengewoon se-

cundair onderwijs ingeschreven waren.

53. In geen enkel structuuronderdeel van het voltijds gewoon secundair onderwijs
áat behoort tot een graad of onderwijsvorm waarvoor aan de school een minimum-
pakket is toegekenO, t<an tijdens het schooljaar van toekenning de inschrijving van

een leerling worden geweigerd op basis van volzetverklaring.".

Art. III.38. In dezelfde Codex wordt in deel IV titel 2, hoofdstukL/1, ingevoegd

bij artikel IIL5, een afdeling 4 ingevoegd, die luidt als volgt:

"Afdeling 4. Weigeren van inschrijving".

Art. III.39. In dezelfde Codex wordt in deel iV, titel 2, hoofdstuk Ilt, afdeling 4,

ingevoegd bij artikel III.38, een artikel 253/26 ingevoegd, dat luidt als volgt:

"Art. 253/26. 51. Een schoolbestuur kan de inschrijving van een onderwijszoeken-
de die niet voláoet aan de bij decreet of besluit bepaalde toelatings-, overgangs- of

instapvoorwaarden weigeren'

Een inschrijving in de loop van het voorafgaande schooljaar of in het lopende

schooljaar vinOt plaats onder de opschortende voorwaarde dat de onderwijszoe-

kende hetzij bij de effectieve start van de lesbijwoning hetzij bij beslissing van de

toelatingsklássènraad, aan desbetreffende toelatings-, overgangs- of instapvoor-
waarden voldoet.

g2. Een schoolbestuur weigert de inschrijving van een leerling die in de loop van

[etzelfde schooljaar van school verandert, als deze inschrijving tot doel heeft of er

in de feiten toe jeidt dat de betrokken leerling in dat schooljaar afwisselend naar

verschillende scholen zal gaan.

g3. Een schoolbestuur kan de inschrijving weigeren in een school waar de betrok-
[àn leerllng het lopende, het vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar werd

uitgeschreien als gevolg van definitieve uitsluiting als tuchtmaatregel. Dergelijke

*eígéring van insc-hrijving kan eveneens in een school waar de inschrijving van de

enJnaaide andere school doorloopt op basis van artikel 253/4.

54. Een schoolbestuur van een school voor gewoon secundair onderwijs waarvan

áe draagkracht onder druk staat, kan slechts na overleg en goedkeuring binnen

het LOp-de inschrijving in de loop van het schooljaar weigeren van een leerling die

àtà"rr werd uitgeschráven als gevolg van definitieve uitsluiting als tuchtmaatregel.
Deze weigering moet gebaseeid zijn op en conform zijn aan vooraf door het LOP

bepaalde criteria.

Voor het bepalen van deze criteria wordt ten minste rekening gehouden met de

volgende elementen:
1o Ëet aantal leerlíngen met een begeleidingsdossier in het kader van problemati-

sche afwezigheden;
2" het aantal áerder in de loop van het schooljaar ingeschreven leerlingen die in

hetzelfde schooljaar elders werden uitgesloten""

Vlaams Parlement



80 L747 {?078-2019) * Nr. 1

Art. III.4O. In dezelfde Codex wordt in deel IV, titel 2, hoofdstukL/t, afdeling 4,
ingevoegd bij artikel III.3B, een artikel 2s3/27 ingevoegd, dat luidt als volgt: 

-

"Art' 253/27' 51' Een schoolbestuur dat.een leerling weigert, deelt zijn beslissingbinlen een termijn van zeven kalenderdagen bij aángetátend schrijven ói i"g"nafgiftebewijs mee aan de ouders van de leérling ên uigens afspraak-aan de voïr-zitter van het LOP' indien de school of vestigingsplaats-gelegen is buiten het wer-
kingsgebied van een LOfl meldt het schoolbest-uur de *Ëigeilng aan de bevoegde
diensten van de Vlaamse Gemeenschap.

52' De Vlaamse Regering bepaalt het model waarmee het schoolbestuur de wei-gering meedeelt aan de ouders en in voorkomend geval het LOp of de bevoegde
diensten van de Vlaamse Gemeenschap.

Het model, vermeld in het eerste lid, bevat zowel de feitelijke als de juridische
grond van de beslissing tot weigering en bevat de melding dat de oulers uoor-
informatie of bemiddeling een beroep kunnen doen op een lop of klacht kunnen
indienen bij de CLR en de wijze waarop men met één van beide in contact kan
treden.

. indien de weÍgerin-g gebeurde op basis van bereikte capaciteit, zoals vermeldin artÍkel 253/r0, 253./L4, zs3/23, deelt het schoolbestuur mee op welke plaats
onder de geweigerde leerlingen opgenomen in het inschrijvingsregister de betrok-
ken leerling staat.

53. De o-uders krijgen op hun verzoek toelichting bij de beslissing van het school-
bestuur.".

AÈ. III.41. In dezelfde Codex wordt in cjeel IV, titel 2, hoofdstukl/I, ingevoegd
bij artikel III.5, wordt een afdeling 5 ingevoego, oie luidt als volgt: r '-:

"Afdeling 5. Bemiddelings- en klachtenprocedure,,.

Art. III.42. In dezelfde Codex wordt in deel IV, titel 2, hoofdstukL/I, afdeling 5,ingevoegd bij artikel rrr. l, een artikel zs3/28 ingevoegd, dat luidt ati votjt: '

"Art. 253/28' 91. Ouders en alle belanghebbenden kunnen vragen om bemiddeling
door het LOP, zoals bepaald in artikel ZSZ/ZS en artikel 253/30, of een klacht indie-
nen bij de CLR, zoals bepaald in artikel 253/31, wanneerze nietakkoord zijn met:
1o een weigering op basis van bereikte capaciteit of volzetverklaring;
20 eeL weigering van inschrijving, op basís van de weigeringsgrondén, vermeld in

artikel 253/26;
3o een uitschrijving op basis van een inschrijving in een andere school, zoals ver-

meld in artiket 253/3;
4'9"1 ontbinding van inschrijving van een leerling met specifieke onderwijs-
_- behoeften, zoals vermeld in artikel 253/6;
5'9"1 weigering op basis van capaciteit, omwille van uitzonderlijke omstandig-

heden, vermeld in artikel 253/IO.

-^In geval van weigeringen die niet behoren tot weigeringen bepaald,20,3o en40 door een school die eerder, conform artikel 2fi/g; besÍste geen leerlingen tezullen weigeren, kunnen ouders van geweigerde leellingen en eventueel andere
belanghebbenden gezamenlijk een klalht ináienen.

$.2. Voor de toepassing van artikel 253/29 tot en met artikel 2s3/32 bepaalt deVlaamse Regering de nadere procedure. Zij garandeert daarbij de hoorpliiÈt.".
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Art. III.43. In dezelfde Codex wordt in deel IV titel 2, hoofdstuk L/I, afdeling 5,

ingevoegd bij artikel IIL41, een artikel 253/29 ingevoegd, dat luidt als volgt:

"Art. 253/29. 91. In geval van een weigering op basis van artikel 253/26, $4, start
het LOP een bemiddeling om een oplossing voor de geweigerde leerling te zoeken.
Het LOP organiseert daartoe een bemiddelingscel, waarvan het de samenstelling
en de werkingsprincipes bepaalt. Bij een weigering op basis van andere bepalingen
dan deze van artikel 253/26 start het LOP een bemiddeling wanneer de ouders er
uitdrukkelíjk om verzoeken.

g2. Het LOP bemiddelt binnen een termijn van tien kalenderdagen, die ingaat op

áe dag na die van de betekening of afgifte, vermeld in artikel 253/26, $1, tus-
sen de leerling en zijn ouders en de schoolbesturen van de scholen binnen het
werkingsgebied, met het oog op een definitieve inschrijving van de leerling in een

school. De bemiddeling schort de termijn van dertig kalenderdagen, vermeld in

artikel 253/31,51, op.

$3. Wanneer de bemiddeling van het LOP binnen de termijn, vermeld in para-
graaf 2, niet resulteert in een definitieve inschrijving, wordt de CLR gevat om haar
óordeel uit te spreken over de gegrondheid van de weigeringsbeslissing. De CLR

formuleert dit oordeel binnen een termijn van eenentwintig kalenderdagen die in-
gaat de dag na het verstrijken van de termijn, vermeld in paragraaf 2'

Het oordeel van de CLR wordt uiterlijk binnen een termijn van zeven kalender-
dagen bij aangetekend schrijven verstuurd naar de betrokkenen en de voorzitter
van het LOP.

g4. Indien de CLR de weigeringsbeslissing gegrond acht, schrijven de ouders de

leerling in een andere school in. Indien het gaat om een weigering op basis van

artikel 253/26, g3 of $4, schrijven de ouders de leerling in een andere school in

uiterlijk vijftien kalenderdagen na de schriftelijke kennisgeving van het oordeel van

de CLR, vermeld in paragraaf 3, tweede lid. De ouders kunnen bij het zoeken naar
een andere school bijgestaan worden door het LOP, inzonderheid door de centra
voor leerlingenbegeleiding die deel uitmaken van dat LOP'

55. Indien de CLR de weigering niet of niet afdoende gemotiveerd acht, kan de

leerling zijn recht op inschrijving in de school laten gelden.

56. Voor de toepassing van de termijnen bepaald in dit artikel worden zaterdagen,
iondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen en de door de Vlaamse Regering,
overeénkomstig artikel 12, bepaalde vakantieperioden niet meegerekend.".

Art. III.44. In dezelfde Codex wordt in deel IV titel 2, hoofdstuk \/t, afdeling 5,

ingevoegd bij artikel 11L41, een artikel 253/30 ingevoegd, dat luidt als volgt:

"Art. 253130. Voor de toepassing van de bemiddeling, vermeld in artikel253/29,
duidt de Vlaamse Regering per provincie een LOP-deskundige en een onderwijs-
inspecteur aan die voor de gemeenten buiten het werkingsgebied van een LOP de

taken van het LOP oPnemen'".

Art. III.45. In dezelfde Codex wordt in deel IV titel 2, hoofdstuk Il1, afdeling 5,

ingevoegd bij artikel IiL41, een artikel 253/3t ingevoegd, dat luidt als volgt:

*Art. 253/31. 91. Ouders en andere belanghebbenden kunnen naar aanleiding van

een weigering of uitschrijving op basis van artikel 253/5, al dan niet na een be-

middelingsprocedure door het LOR een schriftelijke klacht indíenen bij de CLR.

Klachten die na de termijn van dertig kalenderdagen na de vaststelling van de

betwiste feiten ingediend worden, zijn onontvankelijk.
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$2' De CLR oordeelt binnen een termijn van eenentwintig kalenderdagen, die in-
gaat de dag na die van betekening of van poststempel van de schriftelijke klacht,
over de gegrondheid van de weigering.

Het oordeel van de CLR wordt uiterlijk binnen een termijn van zeven kalender-
dagen bij aangetekend schrijven verstuurd naar de betrokkenen en de voorzitter
van het LOP.

$3. Indien de CLR de weigering gegrond acht, schrijven de ouders de leerling in
een andere school ín.

_ Indien het gaat om een weigering op basis van artikel 253/6, schrijven de ou-
ders de leerling in een andere school in uiterlijk vijftien kalenderdagen Àa de schrif-
!,"]ij!e kennisgeving van het oordeel van de cLR, vermeld in paragraar 2, tweede
lÍd' Op vraag van de ouders worden zij bij het zoeken naar een andere school
bijgestaan door het LOP, inzonderheid door de CLB die deel uitmaken van het LOp.

$4. Indien de CLR de weigering niet of niet afdoende gemotiveerd acht, kan de
leerling zijn recht op inschrijving in de school laten geldèn.

$5. Voor de toepassing van de termijnen bepaald in dit artikel worden zaterdagen,
zondage.n, wettelijke en reglementaire feestdagen en de door de Vlaamse Regerlng,
overeenkomstig artikel 12, bepaalde vakantieperioden niet meegerekend.,,.

AÉ. III.46. In dezelfde Codex wordt in deel IV, titel 2, hoofdstukL/t, afdeling 5,
ingevoegd bij artikel IIL4I, een artikel 253/32 ingevoegd, dat luidt als volgt: -

"Art.253/32.S1.De cLR kan in een situatie als vermeld in artikel 2s3/zg, 55, de
Vlaamse Regering adviseren een bedrag op de werkingsmiddelen van'het'slhool-
jaar waarop de iÀschrijving betrekking ïad van de scliool terug te vorderen of in
te houden.

De cLR stelt de Vlaamse Regering onverwijld in kennis van dit advies.

$2' Binnen een termijn van veertien kalenderdagen, die ingaat de dag na de ont-
vangst van het advies, beslist de Vlaamse Regering over het opleggen van een
financiële sanctie die kan bestaan uit een terugvordáring of introuOinó op de wer-
kingsmiddelen van de school.

Voorafgaandelijk aan het opleggen van een sanctie gaat de Vlaamse Regering
na of de betrokken leerling alsnog in de betrokken schoól werd ingeschreveÀ.

53. De terugvordering of inhouding, vermeld in paragraaf 1 en 2:
10 kan niet meer bedragen dan tien procent van het werkingsbudget van de school;
2" kan er niet toe leiden dat het aandeel in de werkingsmiaaetén dat bestemd is

voor personeelsaangelegenheden in absolute cijfers kleiner wordt dan wanneer
de maatregel niet zou zijn getroffen.

$4, onverminderd de toepassing van paragraaf 1 tot 3, kan de cLR het dossier
aanhangig maken bij het orgaan dat in toepassing van aÉikel 33,92, van het VN-
verdrag van 13 december 2006 inzake de Rechten van Personen met een Handicap
en in toepassing van artikel 40 van het decreet van 10 juli 2008 houdende een ka-
der voor het Vlaamse gelijke- kansen- en gelijkebehandelingsbeleid het mandaat
heeft van onafhankelijk mechanisme.".
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Afdeling 3. Buitengewoon secundair onderwijs

Art. IIL47, In dezelfde Codex, wordt in deel V titel 2, hoofdstuk 2, een afdeling 2

ingevoegd, die luidt als volgt:

"Afdeling 2. Recht op inschrijving"'

Art. III.48. In dezelfde Codex, wordt in deel V titel 2, hoofdstuk 2, afdeling 2,

ingóvoega bij artikel IIÏ.47, een onderafdeling 1 ingevoegd, die luidt als volgt:

"Onderafdeling 1. Beginselen".

Art. III.49. In dezelfde Codex wordt in deel V titel 2, hoofdstuk 2, afdeling 2,

onderafdeling 1, ingevoegd bij artikel III'48, een artikel 295/I ingevoegd, dat luidt

als volgt:

"Art, 29511. S1. Elke leerling heeft recht op inschrijving in de school of vestigings-
ptáàts, gekoien door zijn o=uders, op voorwaarde dat de leerling voldoet aan de

ioelatinisvoorwaarden, vermeld in de artikelen 291 tot en met 294, voor het on-

derwijsaanbod in de betreffende vestigingsplaats'

g2. Behoudens de bij decreet of besluit bepaalde gevallen van uitschrijving, geldt

Ëen inschrijving van een leerling in een school voor de duur van de hele schoolloop-

baan in diJschbol. Het behoud van de inschrijving geldt over de vestigingsplaatsen

en de structuuronderdelen heen.

Indien de voortgang van het leerproces, met inachtname van de studiebewijzen
waarover de leerliÁg beschikt en met inachtname van de regelgeving betreffende
de toelatings- of inítapvoorwaarden in het secundair onderwijs, het behoud of,de

verandering van vestigingsplaats of structuuronderdeel noodzakelijk maakt, dan

kan die niei worden gestuit. Indien zich daarbij verschillende keuzemogelijkheden
qua structuuronderdéel voordoen, dan kan de leerling niet tot een welbepaald

structuuronderdeel worden gedwongen.

Het verworven recht als ingeschreven leerling blijft behouden indien van de

school een deel wordt afgesplitlt en ondergebracht in een nieuwe school van het-

zelfde schoolbestu ur'".

Art. III.SO. In dezelfde Codex wordt in deel V titel 2, hoofdstuk 2, afdeling 2,

onderafdeling 1, ingevoegd bij arlikel IiL4B, een artikel 295/2 ingevoegd, dat luidt

als volgt:

"Art. ZgS/2. g1. Een school registreert elke inschrijving binnen de zeven kalender-

dagen, en uiterlijk op de eerstè dag van de effectieve lesbijwoning, in de adminis-

traiieve toepassingen voor het uitwisselen van leerlingengegevens tussen scholen

en het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, met vermelding van:

1" het type en opleidingsvorm, en in voorkomend geval de opleiding of het

structuuronderdeel waarvoor de leerling is ingeschreven;
2" de datum en het tijdstip van de inschrijving;
30 de datum van de voorziene start van de lesbijwoning in het geval van school-

verandering in de loop van het schooljaar'

g2, Elke inschrijving vóór 1 september voor het daaropvolgend schooljaar voor

áenzelfde structuurónderdeel in een bepaalde school voor buitengewoon secundair

onderwijs maakt de daaraan voorafgaande inschrijving voor datzelfde structuur-

onderdell in een andere school van rechtswege ongedaan'
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Elke inschrijving in de loop van het betrokken schooljaar voor een bepaald
structuuronderdeel in een school voor buitengewoon ondórwijs, maakt de daar-
aan voorafgaande inschrijving voor hetzelfde of een ander structuuronderdeel voor
datzelfde schooljaar ongedaan vanaf de start van de effectieve, tenzij gewettigde
afwezigheid, lesbijwoning.',.

Art. rrr.51, In dezelfde codex, wordt in deel V titel 2, hoofdstuk 2, afdeling 2,
ingevoegd bij artikel rrr.47, een onderafdeling 2 ingevoegd, die luidt als volgt:-

"Onderafdeling 2. Organisatie van de inschrijvingen,,.

Art. rrr.52. In dezelfde codex, wordt in deel V titel 2, hoofdstuk 2, afdeling 2,
onderafdeling 2, ingevoegd bij artíkel iII.51, een artikel 2gS/3 ingevoegd, Oat t-uiAt
als volgt:

"Art' 295/3' $1. Inschrijvingen voor een bepaald schooljaar kunnen ten vroegste
starten op de eerste schooldag van het voorafgaande scÀooljaar:

52. Een schoolbestuur hanteert voor elk van zijn scholen een inschrijvingsregister
waarin het alle inschrijvingen chronologisch noleert, in voorkomend ó"uát,a) per vestigingsplaats;
b) per opleidingsvorm;
c) per type;
d) voor opleidingsvorm 3 per opleiding of combinatie van opleidingen, al dan niet

per vestigingsplaats;
e) voor opleidingsvorm 4, per structuuronderdeel of combinatie van structuur-

onderdelen, al dan niet per vestigingsplaats.

De Vlaamse Regering bepaalt het model van inschrijvingsregister.

. H"! verloop van de inschrijvingen kan onderworpen worden aan een controle
door de bevoegde diensten van de Vlaamse Gemeenschap,',.

AÉ. rrr.53. In dezelfde codex, wordt in deel V titel 2, hoofdstuk 2, afdeling 2,
íngevoegd bij artikel rrt.47, een onderafdeling 3 ingevoegd, die luidt als volgt:"

"Onderafdeling 3. Volzetverklaren en weigeren,,.

Art. rrr.54. In dezelfde codex, wordt in deel V titel 2, hoofdstuk 2, afdeling 2,
onderafdeling 3, ingevoegd bij artikel IiI.53, een artikel 2gS/S ingevoegd, Oat I'uiat
als volgt:

"Art. 295/5. $1' Een schoolbestuur dat in de onmogelijkheid verkeert om een bijko-
mende leerling in te schrijven in een bepaalde schóol,-vestigingsplaats, type, oit"i-
dingsvorm, of binnen opleidingsvorm 3 de opleiding of comÉinátie van'opleiáingen,
al dan niet per vestigingsplaats, of binnen opleídinglvorm 4 het structuuronderdeel
of de combinatie van structuuronderdelen, al dan niet per vestigingsplaats, ver-
klaart het betreffende onderdeel volzet.

Het schoolbestuur meldt de volzetverklaring, via een digitaal formulie4 aan de
bevoegde diensten van de Vlaamse Gemeenschap.

52. De Vlaamse Regering bepaalt het model van digitale melding van volzet-
verklaring.".
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Art. III.55. In dezelfde codex, wordt in deel v titel 2, hoofdstuk 2, afdeling l-,

onderafdeling 3, ingevoegd bij artikel III.53, een artikel 795/6 ingevoegd, dat luidt

als volgt:

"Art. 295/6. Een schoolbestuur kan geen verzoek tot inschrijving weigeren, behou-

dens in volgende gevallen:
lowanneeihet gáat om een leerling die niet voldoet aan de toelatingsvoorwaar-

den, zoals bepaald in de artikelen 291 tot en met 294;
20 wanneer het gaat om een leerling die in het lopende schooljaar; overeenkomstig

artikel 2fi,3|, 53, definitief werd verwijderd uit de betrokken school;

30 wanneer het betreffende onderdeel, zoals vermeld in artikel 29513, $2, reeds

volzet werd verklaard door het schoolbestuutl overeenkomstig artikel 295/5'".

AÉ. III.56, In dezelfde Codex, wordt in deel V titel 2, hoofdstuk 2, afdeling 2,

onderafdeling 3, ingevoegd bij artikel III'53, een artikel 295/7 ingevoegd, dat luidt

als volgt:

"Art. ZgS/7. Een schoolbestuur kan geen verzoeken tot inschrijving weigeren op

basis van bereikte capaciteit, van leerlingen:
i; ài" terugkeren in het buitengewoon onderwijs die in het lopende of de twee

voorafgJande schooljaren in de school ingeschreven waren en die met toepas-

rÉ |j; artikel 294 of 352, in een school voor gewoon onderwijs ingeschreven

waren;
20voor wie de school door het platformoverleg, zoals bepaald in artikel 295/L0,

werd voorgesteld als passend alternatief'"'

Art, IIL57. In dezelfde Codex, wordt in deel V titel 2, hoofdstuk 2, afdeling 2,

ingáuàega bij artikel ÍT1.47, een onderafdeling 4 ingevoegd, die luidt als volgt:

"Onderafdeling 4. Weigeringsprocedure".

Art. III.5B, In dezelfde Codex, wordt in deel V titel 2, hoofdstuk 2, afdeling 2'

onderafdeling 4, ingevoegd bij artikel IlT.57, een artikel 295/8 ingevoegd, dat luidt

als volgt:

*Art.295/8.51. Het schoolbestuur meldt, in geval van een weigering van het

verzoek tot inschrijving, zoals vermeld in artikel 295/6, 91, 2" en 30, de weige-

ring binnen de zeven [alenderdagen aan de bevoegde diensten van de Vlaamse

GemeenschaP.

g2. De Vlaamse Regering bepaalt het digitale model van het weigeringsdocument""

Art. III.59, In dezelfde codex, wordt in deel v titel 2, hoofdstuk 2, afdeling 2,

onderafdeling 4, ingevoegd bij artikel ÍIT'57, een artikel 29519 ingevoegd, dat luidt

als volgt:

"Art, 2g5/g. 51. De bevoegde dienst van de Vlaamse Gemeenschap roept, op basis

van de informatie in de áigitale melding van weigering, en binnen eenentwintig

tcitenOeraagen, alle relevante actoren samen voor een platformoverleg'

$2. Voor het platformoverleg worden uitgenodigd:
ío de schoolbesturen van alÉ scholen uit de regio met een aanbod voor de betref-

fende combinatie van opleidingsvorm en type, en in voorkomend geval ook de

betreffende opleiding of het stiuctuuronderdeel, waarbij de grootte van de regio

bepaald wordi door de spreiding van het aanbod, en de noodzaak om een pas-

send alternatieí zoals bepaald in artikel 295/8, voor te stellen;
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20 afgevaardigden van het centrum voor leerlingenbegeleiding dat voor de betref-
fende leerling het verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs op-maakte, en van de school voor buitengewoon onderwijs die het uerroêk tot
insch rijving weigerde;

3o de ouders of hun eventuele vertegenwoordiger, en waar mogelijk de leerling;
40 vertegenwoordigers van organisaties die sch-ooiexterne begei-eidingsmogelijfhe-

den bieden voor jongeren met bijkomende zorgbehoefteÁ, of ueinti3rriogeti;L-
heden voorzien voor deze jongeren, wanneer de mededeling van weigerin!-áen
vraag naar deze begeleiding of verblijfsmogelijkheid bevat.,,,

Art. rrr.6o. In dezelfde codex, wordt in deel v, titel 2, hoofdstuk 2, afdeling 2,
onderafdeling 4, ingevoegd bij artiker IIL56, een artikel 2gs/r0 ingevoegd,iat
luidt als volgt:

"Art. 295/10. 91. Het platformoverleg formuleert, binnen een termijn van dertig
kalenderdagen na de weigering van áe leerling, een passend alternitief voor de
leerling waarvan het verzoek tot inschrijving niel'werd gerealíseerd, aan de ouders.
Het passend alternatief bestaat uit een voorstel tot inséhri3ving in één of meàrOàre
scholen' Het platformoverleg houdt daarbij rekening met áe viije schoolkeuze, het
onderwijsaanbod, de afstand tussen de wbon- of v?rblijfplaats van de leerling ende school, in voorkomend geval met kinderen uit Oezótioe leefentiteit die rËeds
schoollopen in de school en ouders die personeelslid zijn ín de betreffende school,
en desgevallend de nabijheid van voorzieningen die schoolexterne n"gài"iOings-
mogelijkheden bieden voor jongeren met bij[omende zorgbehoeft*n, óf 

""iori:r-mogelijkheden voorzien voor deze jongeren. Het passend álternatief 
'kan 

ook be-
staan uit de beslissing om alsnog in te schríjven in de school waarin de inschrijving
initieel niet gerealiseerd werd. Het passend alternatief kan eveneens een voorstel
inhouden tot inschrijvíng in een andere school, mits ondersteuning van de school
waarin dc inschrijving niet gerealiseerd werd.

52. Ouders beslissen binnen de zeven kalenderdagen of ze al dan niet ingaan ophet passend alternatief dat.wordt voorgesteld dooihet platformoverteg. tíaiàn ae
ouders akkoord gaan met de voorgestelde school, schrijven ze hun kind er binnen
die termijn van zeven kalenderdagen in. De weigering in ae oorspronkelijke school
wordt daarmee omgezet in een definitieve weigóringl

Indien de ouders niet akkoord gaan met de voorgestelde school, en de ínschrij-
ving niet bevestigen binnen de zeven kalenderdagén, of een inscirrijving realise-
ren in een andere school, vervalt de verplichting van het platformovárlei om eenplaats te garanderen voor de betreffende leerlin-g.,,.

Art. rrr,61, In dezelfde codex, wordt in deel V titel 2, hoofdstuk 2, afdeling 2,
onderafdeling 4, ingevoegd bij artikel rrr.s7, een artikel zgs/LL ingevoegd,-dat
luidt als volgt:

"Art. 295/11, ouders kunnen naar aanleiding van een weigering of wanneer zeniet akkoord gaan T"! l,e! door het platform voorgestelde passend alternatief,
zoals bepaald in artikel 2gs/Lo, g1, een klacht indielnen bij de cLR, De Vlaamse
Regering bepaalt de samenstelling, de bevoegdheden en deïerkingsprincipes van
deze commissie voor deze klachten.

$2. Klachten die worden ingediend na de termijn van dertig kalenderdagen na devaststelling van de betwiste feiten of nadat het passend altérnatief aan áe ouders
werd gecommuniceerd, zijn onontvankelijk.

53'. Een klacht bij de CLR schort de termijn van zeven kalenderdagen, waarbinnen
ouders.de inschrijving ín de school die doór het platform wordt vooigesteld ats pai-
send alternatief, zoals bepaald in artikel 295/ró, g1, moeten beves'tigen,
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g4. De CLR oordeelt binnen een termijn van eenentwintig kalenderdagen, die in-
gaat de dag na die van betekening of van poststempel van de schriftelijke klacht,
over de gegrondheid van de weigering'

Het oordeel van de CLR wordt uiterlijk binnen een termijn van zeven kalender-
dagen bij aangetekend schrijven verstuurd naar de betrokkenen en de voorzitter
van het LOP,

$5. Indien de CLR de klacht gegrond acht, wordt het platform opnieuw bevoegd
voor het formuleren van een passend alternatief.

Indien de CLR de klacht ongegrond acht, schrijft de leerling zich alsnog in de door
het platform voorgestelde school in, binnen de termijn van zeven kalenderdagen.".

Hoofdstuk IV. Wijziging Codificatie sommige bepalingen voor het onderwijs van
28 oktober 2016

Art. IV.l. In deel VIIï van de Codificatie sommige bepalingen voor het onderwijs
van 28 oktober 20t6, wordt in artikel VIIï.4 tussen de woorden "Een lokaal over-
legplatform" en het woord "omvat" het woord "basisonderwijs" ingevoegd.",

Art, IV.2. In dezelfde codificatie wordt in deel VÏII, hoofdstuk 1, afdeling 2, een

artikel VÍIL4/L ingevoegd, dat luidt als volgt:

*Art. VIII.4/1. 91. Een lokaal overlegplatform secundair onderwijs omvat alle on-
dergenoemde stemgerechtigde participanten die in het werkingsgebied aanwezig
zijn en zich aanmelden:
1ó de directies en schoolbesturen van alle in het werkingsgebied gelegen scho-

len;
Zo directies en schoolbesturen van de niet in het werkingsgebied gelegen scholen

voor buitengewoon onderw'rjs wanneer tussen deze scholen en de in het wer-
kingsgebied gelegen scholen frequent leerlingenstromen bestaan;

30 de áiÀcties en schoolbesturen van de centra voor leerlingenbegeleiding die de

in het werkingsgebied gelegen scholen begeleiden;
40 een lokale vertegenwoordiger van elke representatieve vakorganisatie die de

beroepsbelangen van het personeel van de in het werkingsgebied gelegen

scholen behartigt;
50 twee lokale vertegenwoordigers van erkende ouderverenigingen;
60 twee lokale vertegenwoordigers van leerlingenraden;
70 in totaliteit ten hoogste tien vertegenwoordigers van:

a) lokale socio-culturele en/of -economische partners;
b) vertegenwoordigers van organisaties van etnisch-culturele minderheden;
c) vereniging waar armen het woord nemen;

Bo een vertegenwoordiger van het Agentschap Integratie en Ïnburgering;
90 een vertegenwoordiger van de integratiedienst;
10" een vertegenwoordiger van het schoolopbouwwerk;
11" een vedegenwoordiger van het betrokken gemeentebestuur of de betrok-

ken gemeèntebesturen - in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad: van de
Vlaaáse Gemeenschapscommissie. Deze persoon treedt niet op in de hoeda-
nigheid van vedegenwoordiger van de gemeente, respectievelijk de Vlaamse
Gemeenschapscom missie als school bestuur.

De Vlaamse Regering bepaalt welke organen worden belast met de coórdinatie
van hetaanduiden van de in heteerste lid,4o,5o,6o,7",b) en c), en Bo, bedoelde
participanten.

De in het eerste lid, 1o, 2o, 3o, 4o, 5o,6o, Bo, 9o en 11o, bedoelde participanten
duiden bij een eerste samenkomst de in het eerste lid, 7o, a), b) en c), en 10o,
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bedoelde participanten aan. Zij worden daartoe samengeroepen door de in para-
graaf 3 bedoelde deskundige.

Het totaal aantal participanten vermeld in het eerste lid,40 tot en met 1lo, is
steeds kleiner dan het totaal aantal participanten vermeld in het eerste lid, 10 iot
en met 30.

$2. De Vlaamse Regering stelt na overleg met het lokaal overlegplatform een voor-
zitter aan, die vertrouwd is met het ruime onderwijsveld. De voorzitter zetelt niet
in een schoolbestuur en is geen personeelslid van één van de betrokken scholen,
scholengroepen, scholengemeenschappen of centra voor leerlingenbegeleiding,
met uitzondering van de vertegenwoordiger van het betrokken lokJal bes[uuri of in
voorkomend geval, de betrokken lokale besturen.

De Vlaamse Regering bepaalt de wijze waarop de voorzitter wordt vergoed.

91. o" Vlaamse Regering voorziet, rekening houdend met artikel VIII.3, g2, eerste
lid, in de subsidiëring van een deskundige die de inhoudelijke en organisatorische
ondersteuning van het lokaal overlegplatform waarneemt. Zij bepJalt de nadere
aanwervings- en functioneringsvoorwaarden van de deskundige.

De deskundige kan niet worden aangesteld als voorzitter,

$4. De schoolbesturen zoals bedoeld in artikel vrrï. /r, S1, 1o,20 en 3o, kunnen
zich respectievelijk laten vertegenwoordigen door een directie van de school van
het eigen schoolbestuur of door een directie van een centrum voor leerlingenbege-
leiding van het eigen schoolbestuur.,,.

Att' Iv.3. In artikel VIII.S van dezelfde codificatie wordt tussen de woorden "Een
lokaal overlegplatform" en de zinsnede "heeft volgende opdrachtenr,, het woord
"basisonderwijs" ingevoegd.".

Art. rv'4. In dezelfde codificatie wordt in deel vIII, hoofdstuk 1, afdeling 3, een
artikel VIIL5/1. ingevoegd, dat luidt als volgt:

"Art' VIII.5/1' Een lokaal overlegplatform secundair onderwijs heeft volgende op-
drachten:
1o het opmaken van een omgevingsanalyse inzake ongelijke onderwijskansen bin-

nen het werkingsgebied. De participanten van het iokaal overleg ieveren daar-
toe de noodzakelijke kwantítatieve en kwalitatieve gegevens;

20 het maken van afspraken inzake het nastreven van de doelstellingen inzake ge-
lijke kansen;

30 het maken van afspraken inzake de opvang, het aanbod en de toeleiding van
leerlingen naar het onthaalonderw'rjs voor anderstalige nieuwkomers en dé op-
volging van gewezen anderstalige nieuwkomers in hèt gefinancierd of gesubsi-
dieerd onderwijs;

40 het maken van afspraken inzake de uitoefening van de bemiddelingsbevoegd-
heid;

50 het maken van afspraken over de toepassíng van de voorrang zoals bepaald in
,- en deel IV títel 2, hoofdstuk t/L, van de codex secundair onderwijs;
60 het maken van afspraken over de communicatie over het inschrijvíngsbeleid van

de scholen en de afstemming ervan op de communicatie door dá Vlàamse over-
heid;

70 het vastleggen van de criteria en de procedures volgens dewelke scholen voor
secundair onderwijs de inschrijving van een elders Cènnitief uítgesloten leerling
kunnen weÍgeren zoals bepaald in artikel 2s3/3L,94, van de Codex secundair
Onderwijs;
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go het uitwerken van aanvullende bepalingen over het positieve engagement van

ouders ten aanzien van de onderwijstaal;
90 tijdens de schoolja ren 20 1 9- 2 020, 2020 -2O2t, 2021 -2022, 2022-2023 het mo-

nïtoren van de effecten in het werkingsgebied van de mogelijkheid om maxi-
maal 200/o voorrang te verlenen aan ondervertegenwoordigde groepen, zoals

bepaald in artikel 253/L6 van de Codex Secundair Onderwijs'

Een lokaal overlegplatform kan beslissen om bijkomende opdrachten op te ne-

men.

De Vlaamse Regering kan bijkomende opdrachten toewijzen aan de lokale over-
legplatforms.".

Hoofdstuk V. Wijziging decreet basisonderwijs voor de scholen gelegen in het

tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad

Art. V.1, In hetzelfde decreet wordt een hoofdstuk IV/3 ingevoegd dat luidt als

volgt:

..Hoofdstuk IV/3. Recht op inschrijving in het gewoon onderwijs voor scholen
gelegen in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad"'

AÉ. V.2. In hetzelfde decreet wordt in hoofdstuklV/3, ingevoegd bij artikel V.1'

een afdeling 1, ingevoegd die luidt als volgt:

"Afdeling 1. Recht op inschrijving"'

Art. V.3. In hetzelfde decreet wordt in hoofdstuk IV/3, afdeling 1, ingevoegd bij
artikel V.2, een artikel 37144 ingevoegd, dat luidt als volgt:

-Art. 37/44. De gezamenlijke doelstellingen van het inschrijvingsrecht, als instru-
ment van het beleid op gelijke onderwijskansen, zijn:
10 het waarborgen van de vrije schoolkeuze van alle ouders en leerlingen;
20 het realiseren van optimale leer- en ontwikkelingskansen voor alle leerlingen en

dit voor het basisonderwijs, voor zover mogelijk, in een school in hun buurt;
30 het bevorderen van sociale mix en cohesie;
40 het vermijden van uitsluiting, segregatie en discriminatie;
5o de bescherming van de gelijke onderwijs- en inschrijvingskansen van

Nederlandstaligèn en het behoud van het Nederlandstalige karakter van het
door de Vlaamle Gemeenschap gefinancierd of gesubsidieerd onderwijs in het
tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad 

""
Art. V.4. In hetzelfde decreet wordt in hoofdstuklV/3, afdeling 1, ingevoegd bij

artikel V,2, een artikel 37/45 ingevoegd, dat luidt als volgt:

*Art.37/45. 51. Elke leerling heeft recht op inschrijving in de school of een vesti-
gingsplaats, gekozen door zijn ouders. Is de leerlin g 12 jaar of oudet dan gebeuft

áe lcirootkeule in samenspraak met de leerling. Bij de keuze van een vestigings-
plaats wordt rekening gehouden met het onderwijsaanbod in de betreffende ves-

tigingsplaats.

g2, Voorafgaand aan een inschrijving biedt het schoolbestuur schriftelijk of via

álektroniscÉe drager het pedagogisch project als vermeld in artikel 28, $1, 20, en

47, g!,1o, en hàt schoolreglement, vermeld in artikel 37, aan de ouders en de

leerlíng aan en geeft hierbij, indien de ouders dit wensen, toelichting. Indien het

schoolÉestuur trét pedagoglsch project of het schoolreglement via elektronische
drager ter beschikking stelt, vraagt het de ouders of ze een papieren versie wensen

te ontvangen.
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De inschrijving wordt genomen op het moment van ondertekening voor akkoord
van de ouders van dit pedagogisch project en dit schoolreglement.

. Bij elke wijziging van het pedagogisch project of het schoolreglement informeert
het schoolbestuur d.e .ouders schriftèlijk of vla elektronische dráger over OÈ w5zi-ging en geeft hierbij, indien ouders dit wensen, toelichting. Oude-rs geven ofnieïw
schriftelijk akkoord. Ouders die erom verzoeken ontvanien steedJ een papieren
versie van het pedagogisch project of het schoolreglemeÁt. Indien de ouders zich
met de wijzigíng niet akkoord verklaren, dan wordt áan de inschr'rjving van het kind
een einde gesteld op 31 augustus van het lopende schooljaar.

Een wijziging van het pedagogísch project of schoolreglement kan ten vroegste
uitwerking hebben in het daaropvolgende schooljaar teniij die wijziging het ràËht-
streekse gevolg is van nieuwe regelgeving

53' De inschrijvingen voorde kleuters, die tijdens een bepaald schooljaarweltweejaar en zes maanden. worden maar op de laatste instapdatum van dat schooljaar
niet meer kunnen instappen, starten op dezelfde dag als de inschríjvingen vooi de
andere kleuters van hetzelfde geboortejaar,

$4' Een.school registreertelke ínschrijving bínnen zeven kalenderdagen, en uiter-lijk op de eerste dag van de effectievé lesbiiwoning, in de administraileve toepás-
singen voor het uitwisselen van leerlingengegevens tussen scholen en het Vlaamse
Ministerie van Onderwijs en Vorming, met vèrmelding van:
10 de datum en het tijdstip van de inschrijving ;
20 de datum van de voorziene start van àe lásbijwoning in het geval van school-

verandering in de loop van het schooljaar.,'.

Art. v.5. In hetzelfde decreet wordt in hoofdstukrv/3, afdeling 1, ingevoegd bij
artikel V,2, een artikel 37/46 ingevoegd, dat luidt als voigt:

"Art. 37/46. $1. Behoudens de bij decreet of besluit bepaalde gevallen van uit-
schrijving, zoals bepaald in artikel 32, S3, artikel 37/4s, gá, derde-lid, artikel zJ/q7
en artikel 37/48, $3, geldt een inschrijving van een leerling in een school uooi de
duur van de hele schoolloopbaan in die school.

Het behoud van de ínschrijving geldt over de vestigingsplaatsen heen, tenzij de
capaciteit van de vestigingsplaats is of wordt overschreden of de leerling e. íiet
aan de toelatingsvoorwaarden voldoet. De voortgang van het leerprocesjwaarbij
een verandering van vestigingsplaats noodzakelijk is, kan niet worden gestuit.

Het behoud van inschrijving kan, als de vestigingsplaats of het niveau in de
vestigingsplaats(en) van de leerling betrokken is bii êen herstructurering en ver-
dwijnt uit de school, ook gegarandeerd worden in eán andere school betrókken bij
de herstructurering of in een andere school van hetzelfde schoolbestuu., geËgán
op een billijke afstand' Het behoud van inschrijving wordt, als de sctroot-va6'ae
leerling betrokken is bij een fusie, gegarandeerd in áe fusieschool of in een andere
school van hetzelfde schoolbestuur gelegen op een billijke afstand. In voorkomen-
de situaties informeert het schoolbestuur de betrokken'ouders,

$2' In afwijking van paragraaf 1 kunnen schoolbesturen van basisscholen waarvan
de capaciteít van het kleuteronderwijs groter is dan die van het lager onUei*]j",
opteren voor een nieuwe inschrijving bij de overgang tussen beidé onderwi;sái-
veaus. Een schoolbestuur dat van deze mogelijkheid gebruikmaakt, neemt Oít op
ín zijn schoolreglement.

$3' Indien zijn betrokken scholen gelegen zijn binnen eenzelfde of aaneensluí-
tende kadastrale percelen, of gescheiden zijn- door hetzij maximaal twee kadas-
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trale percelen hetzij door een weg, kan een schoolbestuur ervoor opteren om bij

de overgang van een leerling van een autonome kleuterschool naar een lagere of

basisscliool-de inschrijvingeívan de ene naar de andere school te laten doorlopen,

Een schoolbestuur Oal vaï deze mogelijkheid gebruikmaakt, neemt dit op in zijn

schoolreg lement.

g4. Indien zijn betrokken scholen of vestigingsplaatsen gelegen zijn binnen een-

ielfde of aanóensluitende kadastrale percelen, of gescheiden zijn door hetzij maxi-

maal twee kadastrale percelen hetzij door een weg, kan een schoolbestuur ervoor

optàr"n om de desbetreffende scholen of vestigingsplaatsen als eén geheel te be-

.àf,ou*"n en één capaciteit te bepalen voor de verschillende scholen of vesti-

óingspfaatsen, gelegen binnen eenzelfde of aaneensluitende kadastrale percelen,

áiqïicheiOen'dáor Ëetzij maximaal twee kadastrale percelen, hetzij door een weg,

iuá"n. Een schoolbestuur dat van deze mogelijkheden gebruikmaakt, neemt dit

op in zijn schoolreglement.".

Art. V.6. In hetzelfde decreet wordt in hoofdstuk IV/3, afdeling 1, ingevoegd bij

artikel V.2, een artikel 37/47 ingevoegd, dat luidt als volgt:

"Arï..37/47. De vaststelling van een recentere inschrijving voor hetzelfde school-

jaar in een andere school, uia Oe administratieve toepassingen voor het uitwisselen

ïan leerlíngengegevens tussen scholen en het Vlaamse Ministerie van Onderwijs en

Vorming, Ueelndfgt een eerdere inschrijving van rechtswege'

Een leerling die reeds in de eigen school schoolloopt en van wie een recentere

ins-hrijving vóor het volgend schooljaar wordt vastgesteld via de administratie-

ve toepassingen voor he-t uitwisseleÀ van leerlingengegevens tussen scholen en

het Vlaamse Ministerie van Onderwijs en Vorming, wordt pas uitgeschreven in de

school waar de leerling schoolloopt vanaf 1 juli van het lopende schooljaar'

Wanneer de voorziene startdatum van de meest recente inschrijving verschilt

van 1 september of de voorziene instapdatum voor kleuters van het jongste ge-

Oóó.rejàár, wordt de leerling pas uitgeschreven vanaf de datum van de voorziene

start van de lesbijwoning.".

Art. V.7. In hetzelfde decreet wordt in hoofdstuk IV/3, afdeling 1, ingevoegd bij

artikel V.2, een artikel 37/48 ingevoegd, dat luidt als volgt:

"Art.37/48, g1, Het recht op inschrijving, vermeld in artikel 37bis,51, geldt on-

verkort voor leerlingen die het gemeenschappelijk curriculum kunnen volgen met

toepassing van gepáste maatregelen, zoals remediërende, differentiërende, com-
pàíràt"nj" of díspenserende màatregelen, die proportioneel zijn. Leerlingen voor

wie deze aanpassingen worden toegèpast, blijven in aanmerking komen voor de

gewone studiebekralhtiging toegekend door de klassenraad.

g2. Leerlingen díe beschikken over een verslag als vermeld in artikel 15 worden

door een school voor gewoon onderwijs onder ontbindende voorwaarde ingeschre-

ven. Dit verslag maa-kt deel uit van de informatie die ouders bij een vraag tot
inschrijving aan-de school overmaken. Het ter beschikking stellen van het verslag

door dê ouders gaat samen met de verbintenis van de school tot het organiseren

uán ouerteg meíde ouders, de klassenraad en het centrum voor leerlingenbege-

leiding, binnen een redelijke termijn na de inschrijving over de aanpassingen die

nodig-zijn om de leerling mee te nemen in een gemeenschappelijk curriculum of

orn O" lóerling studievoortgang te laten maken op basis van een individueel aange-

pàsiiurricutrim. Oot< indiei dà school pas nadat de inschrijving reeds gerealiseerd

werd, kennis neemt van een verslag, ten laatste gedateerd op de dag waarop de

leerling in de betreffende school instapt, wordt de inschrijving van de leerling om-

gezet i-n een inschrijving onder ontbindende voorwaarde'
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Op basis van het overleg met de ouders, de klassenraad en het centrum voor
leerlingenbegeleiding, vermeld in het eerste lid, beslist de school binnen een re-delijke termijn en uiterlijk zestig kalenderdagen na de effectieve start van de les-bijwoning of de aanpassingen àie Oe leerlirig nodig heeft proportioneel dan wel
disproportioneel zijn,

Als de school na het overleg de aanpassingen die nodig zijn om de leerling
mee te nemen in het gemeenschappelijk curriculum, proportioneel acht, heft het
CLB het verslag op of maakt het een gemotiveerd verslbg op. Als de school nahet overleg de aanpassingen die nodig zijn om de leerling mee te nemen in hetgemeenschappelijk curriculum of studievoortgang te late-n maken op basis van
een individueel aangepast curriculum, dispropó*ióneet acht, wordt de inschrijving
ontbonden op het moment dat die leerling in een andere sclrool is ingeschreuán 

"nuiterlijk een maand,.vakantieperioden niót inbegrepen, na de kenniJgeving van oebevestiging van de disproportionaliteit.

53. Wanneer tijdens de schoolloopbaan de nood aan aanpassingen voor een leerling
wijzigt en de vastgestelde onderwijsbehoeften van die aard zï3n dat voor dà-teer-
ling. een verslag dan wel een wijziging van een verslag, als vermeld in artikel 15,
19!i0 is, organiseert de school een overleg met de klaïsenraad, de ouders en het
CLB en beslist op basis daarvan en nadat het verslag of het gewíjzigd verslag werd
afgeleverd, om de leerling op vraag van de ouders sïudievoortgang te laten Árakenop basis van een individueel aangepast curriculum of om Oe-insitrri3vinó vaÁ aeleerling voor een daaropvolgend schooljaar te ontbinden.

$4. Voor leerlingen met een inschrijvingsverslag buitengewoon onderwijs dat op-gemaakt werd in het kader van het geïntegreerá onaerríi3's, die van schóol veran-
deren binnen het gewoon basisonderwiis, géldt een onuerkort recht op inschrijving.

Voor leerlingen met een inschrijvingsverslag buitengewoon onderwijs dat opge-
maakt werd met het oog op de toegang tot of de insclirijving in het buitengewJon
onderwijs, of met het oog op een iÀdiviaueel aangepast curÍculum in het i"*óononderwijs, die van school veranderen binnen he-t gewoon basisonderwuJ of aie
overgaan van het buitengewoon naar het gewoon onderwijs, geldt een injchrijving
onder ontbindende voorwaa rde.,,.

Art. V.8. In hetzelfde decreet wordt in hoofdstuklV/3, ingevoegd bij artikel V.1,
een afdeling 2 ingevoegd, die luidt als volgt:

"Afdeling 2. Organisatie van de inschrijvingen,,.

Art. V.9. In hetzelfde decreet wordt in hoofdstukïV/3, afdeling 2, ingevoegd bijartikel V.B, een artikel 37/49 ingevoegd, dat luidt als voigt:

"Art.' 37/49' De Vlaamse Regering kan, wanneer er een capaciteitsprobleem dreigtof heerst doordat de vragen tot inschrijving de door de schoolbesturen bepaalde
capaciteit benaderen of overschrijden, waardoor het recht op inschrijving vermeld
in artikel 37/45 niet meer kan worden gegarandeerd, een schoolbesiuur"or meár-
dere schoolbesturen samen verplichten-tot tret organiseren van een gezamenlijke
aanmeldingsprocedure voor hun scholen.

De verplichting tot een gezamenlijke aanmeldingsprocedure geldt in ieder geval
voor alle schoolbesturen die een school hebben binnen het wèrkingsgebied'van
het LoP Brussel-Hoofdstad, voor hun scholen voor gewoon onderwiii 

-rinnen ait
respectievelij ke werki n gsgebied.,,.
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Art. V.1O. In hetzelfde decreet wordt in hoofdstuklV/3, afdeling 2, ingevoegd bij

artikel V,B, een artikel 37/50 ingevoegd, dat luidt als volgt:

"Art. 37/50. g1. Aanmelden is het digitaal kenbaar maken door ouders van een

intentie tot inschrijven voor een bepaald schooljaar in één of meerdere scholen of
vestigingsplaatsen voor de daartoe door het schoolbestuur beschikbaar gestelde
plaatlen. Als de betrokken leerling voor meerdere scholen of vestigingsplaatsen
wordt aangemeld, wordt een volgorde van keuze aangegeven'

Na afsluiten van de aanmeldingsperiode worden de aangemelde leerlingen ge-

ordend, conform artikel 37/59, 37/6A en 37/61, en in voorkomend geval, volgens

artikel 37/57. De leerlingen die gunstig geordend worden, zijnde binnen de door
het schoolbestuur bepaalde capaciteit, verwerven een recht op inschrijving voor
een beschikbaar gestelde plaats, Binnen gezamenlijke aanmeldingsprocedures
wordt slechts één gunstige ordening weerhouden, zijnde de gunstige ordening in

de school van hoogste keuze van de betreffende leerling. Leerlingen die niet gun-

stig geordend worden, worden in de volgorde zoals in het aanmeldingsregister,
opgenomen als geweigerde leerlingen in het inschrijvingsregister'".

Art. V.11. in hetzelfde decreet wordt in hoofdstuklV/3, afdeling 2, ingevoegd bij
artikel V.B, een artikel 37/5L ingevoegd, dat luidt als volgt:

"Art, 37151. g1. Een schoolbestuur meldt uiterlijk op 15 november van het vooraf-
gaande schooljaari via het daartoe ontwikkelde formulier; aan de bevoegde dien-
sten van de Vlaamse GemeenschaP:
1o voor welke scholen en vestigingsplaatsen, en eventueel geboortejaren of leer-

jaren daarbinnen, het leerlingen uit de voorrangsgroepen, vermeld in arti-
kel 37 /57, leerlingen wil kunnen weigeren;

2"welk standaarddóssier; als vermeld in artikel 37/53, het zal hanteren bij de

organisatie van de aanmeldingsprocedure, of van welk standaarddossier het

schoolbestuur of het LOP wenst af te wijken. Een standaarddossier is een dos-

sier waarin de verschillende stappen van een aanmeldíngsprocedure concreet
worden uitgewerkt.

Voor de inschrijvingen voor schooljaar 2019-2020 geldt 15 januari 2019 als ui-
terste datum voor het melden van de beslissingen uit het eerste lid'

52. De Vlaamse Regering bepaalt het model van ieder standaarddossier en het

formulier voor de meldingen, vermeld in paragraaf 1"'.

Art. V.12. In hetzelfde decreet wordt in hoofdstuk IV/3, afdeling 2, ingevoegd bij
artikel V.B, een artikel 37/52 ingevoegd, dat luidt als volgt:

"Art.37/52. 51. Voor aanmeldende scholen, gelegen in het werkingsgebied van

een LOfl moet de aanmeldingsprocedure bii dubbele meerderheid door het LOP

zijn goedgekeurd.

De dubbele meerderheid is bereikt wanneer de goedkeuring verleend wordt
dooq enerzijds meer dan de helft van de participanten, bedoeld in artikel VVI.4,

S1, i", 2o en 3o, en anderzijds, meer dan de helft van de participanten, vermeld
in artikel VVL4, 91, 4o tot en met 120, telkens van de Codificatie sommige bepa-
lingen voor het onderwijs.

g2. De Vlaamse Regering kan binnen de beschikbare begrotingskredieten middelen
voorzien ter ondersteuning van het instellen van een aanmeldingsprocedure en

bepaalt hiervoor de nadere modaliteiten.".
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Art. V.13. In hetzelfde decreet wordt in hoofdstuklV/3, afdeling 2, ingevoegd bij
artikel VB, een artikel 37/53 ingevoegd, dat luidt als volgt:

"Art' 37153. $1' Uiterlijk op 15 november van het schooljaar voorafgaand aan het
schooljaar waarvoor de inschrijvingen gelden, legt een schoolbestlur, meerdere
schoolbesturen samen of het LOP, wanneer ze wensen af te wijken van een stan-
daarddossieri de betreffende afwijkingen voor aan de CLR.

De CLR toetst de afwijkingen van een standaarddossier aan de bepalingen, ver-
meld in afdelingen 2 en 3 van dit hoofdstuk, en aan de doelstellingen, vámeld in
artikel 37/44, en neemt hierover een besluit, uiterlijk twee maanden na de indie-
ning, en in ieder geval voor 24 december.

!2' In afwijking van de eerste paragraaf worden voor de inschrijvingen voor school-
jaar 2019-2020 de afwíjkingen van een standaarddossier uiterlijk-voorgelegd aan
de CLR op 15 januari 20L9, en neemt de CLR hierover een bêstuit, uiteiíiit op
31 januari 20!9.".

Art. V.14. In hetzelfde decreet wordt in hoofdstuklV/9, afdeling 2, ingevoegd bij
artikel V.B, een artikel 37/54 íngevoegd, dat luidt als volgt:

"Art' 37154. 51. Bij een negatief besluit van de CLR over de afwijkingen van een
standaarddossier kan het betrokken schoolbestuur, de meerdere bétro[ken school-
besturen samen of het betrokken LOP voorafgaand aan het schooljaar waarvoor de
inschrijvingen gelden, een van volgende initiatieven nemen:
10 melden de aanmeldingen te zullen organiseren conform een standaarddossier.
20 aangepaste afwijkingàn indienen bij de CLR. In dat geval toetst de CLR Oe aari-

gepaste afwijkingen aan de doelstellingen, vermeld in artikel 37/44 en de bepa-
lingen van afdelingen 2 en 3 van dit hoofdstuk en neemt het een besluit, uitelti3t<
dertíg kalenderdagen volgend op de dag van de indiening ervan;

3" het voorstel van afwijkingen van het standaarddossier, vermeld in artikel 37/St
voorleggen aan de Vlaamse Regering. in dat geval toetst de Vlaamse Regering
het voorstel aan de doelstellingen, vermeld iÀ artikel 37/44 en de bepaÍngen
van afdelingen 2 en 3 van dit hoofdstuk. De Vlaamse Regering neemt over het
voorstel van aanmeldingsprocedure een besluit uiterlijk dertig kalenderdagen
volgend op de dag van de indiening ervan. De Vlaamse Regéring bepaalfde
nadere regelingen inzake het verloop van de procedure.

52. BU een negatief besluit van de cLR over de, overeenkomstig paragraaf r,2o,
voorgelegde aangepaste afwijkingen van een standaarddossier; Èa'n het betrokken
schoolbestuur, meerdere betrokken schoolbesturen samen of het betrokken LOp
beslissen de aanmeldingsprocedure te organiseren volgens een standaarddossier,
of uiterlijk tien kalenderdagen na ontvangst van het negatief besluit het aangepast
voorstel van afwijkingen van een standaarddossier, vermeld in artikel 37/5t, v'oor-
leggen aan de Vlaamse Regering.

De Vlaamse Regering toetst de voorgestelde afwijkingen van het standaarddos-
sier aan de doelstellingen uit artikel 37144 en de bepalingen van afdelingen 2 en 3
van dit hoofdstuk, en neemt een besluit uiterlijk dertig kllenderdagen volgend op
de dag van de indiening ervan. De Vlaamse Regering bepaalt de naàere rejelingen
inzake het verloop van de procedure.

53' Bij een negatief besluit van de Vlaamse Regering over de, overeenkomstig
paragraaf I, 3o, voorgelegde voorstel van afwijkingen van een standaarddossier,
vermeld in artikel 37/5I, kan het betrokken schoolbestuuri de meerdere betrokken
schoolbesturen samen of het betrokken LOP beslissen de aanmeldingsprocedure
te organiseren volgens een standaarddossier, of uiterlijk tien kalenderdagen na
ontvangst van het negatief besluit, en eenmalig, een aangepast voorstel van af-
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wijkingen van een standaarddossier voorleggen aan de CLR. In dat geval toetst de

C[n frót aangepast voorstel aan de doelstellingen, vermeld in artikel 37/44 en de

bepalingen van afdelingen 2 en 3 van dit hoofdstuk,

De CLR neemt over het voorstel van afwijkingen van een standaarddossier een

besluit uiterlijk dertig kalenderdagen volgend op de dag van de indiening ervan.

g4. in afwijking van 551, 2 en 3, kan voor de inschrijvingen voor schooljaar 2019-
IOZO, het betrókken schoolbestuur, de meerdere betrokken schoolbesturen samen

of het betrokken LOP, bij een negatief besluit van de CLR een van volgende initia-
tieven nemen:
10 melden de aanmeldingen te zullen organiseren conform een standaarddossier;
20 eenmalig aangepaste afwijkingen indienen bij de CLR, In dat geval toetst de CLR

de aangépastè afwijkingen aan de doelstellingen, vermeld in artikel 37/44 en de

bepalingen van afdelingen 2 en 3 van dit hoofdstuk, en neemt het een besluit,

uiterlijk op 15 februari 2019.

Bij een negatief besluit van de CLR over de aangepaste afwijkingen van een

stanáaarddossier kan het betrokken schoolbestuur, de meerdere betrokken school-
besturen samen of het betrokken LOP besluiten de aanmeldingen te organiseren
conform een standaarddossier, en dit te melden aan de CLR.

g5. Voor de toepassing van de termijnen bepaald in dit artikel worden zaterdagen,

zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen en de door de regering, over-
eenkomstig artikel 50, bepaalde vakantieperioden niet meegerekend.".

Art. V.15. in hetzelfde decreet wordt in hoofdstuk \V/L, afdeling 2, onderafde-
ling C, ingevoegd bij artikel V.14, een artikel 37/55 ingevoegd, dat luidt als volgt:

"Art. 37lS5. g1. Een schoolbestuur bepaalt uiterlíjk op 15 november van het voor-
afgaande schooljaar voor elke school en vestigingsplaats, en eventueel geboor-

tejaar of leerjaar daarbinnen, waarvoor het de inschrijvingen organiseert via een

aánmeldingsprocedure, een capaciteit. Dit is het totaal aantal leerlingen dat het

schoolbestuur voor de betreffende scholen, vestigingsplaatsen, en eventueel ge-

boortejaar of leerjaar daarbinnen, als het maximaal aantal leerlingen ziet'

Voor schooljaar 2019-2020 bepaalt een schoolbestuur de capaciteiten, bedoeld

in de eerste paragraaf, uiterlijk op 15 januari 2019.

g2. Een schoolbestuur maakt uiterlijk op 15 november van het voorafgaande
schooljaar alle door haar bepaalde capaciteiten bekend aan alle belanghebbenden'

In afwijking van het eerste lid maakt het schoolbestuur de capaciteiten voor

schooljaar 2OL9-202A uiterlijk bekend op 15 januari 2019'

Een schoolbestuur deelt aan alle belanghebbenden en aan het LOP zijn vast-
gelegde capaciteiten mee'

53. Daarnaast maakt het schoolbestuur de resterende vrije plaatsen, zijnde het

áantal plaatsen waarin een inschrijving gerealiseerd kan worden, per contingent,
zoals vermeld in artikel 37/60, minstens bekend op volgende momenten:
10 voor de start van de inschrijvingen oí in voorkomend geval, de aanmeldingen

van de voorrangsgroepen, vermeld in artikel 37/55,5$2 en 3;
2o voor de start van de aanmeldingsperiode, zoals bepaald in artikel 37/56;
3ovoor de start van de vrije inschrijvingsperiode, zoals vermeld in artikel 37/63.

Het schoolbestuur communiceert de resterende vrije plaatsen minstens aan het

LOP.
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$4. Een schoolbestuur kan de capaciteit verhogen na de start van de inschrijvin-
gen, mits toepassing van de volgens artikel 37/60 te bepalen contingenten.

De capaciteitsverhoging moet door het LOp zijn goedgekeurd.

$5. Een schoolbestuur weigert elke bijkomende inschrijving wanneer de capaci-
teit, als vermeld in paragraaf 1 en 4, overschreden worlt en als een bijkomende
inschrijving na de start van de inschrijvingen voor volgend schooljaar ér toe zou
leiden dat de capaciteit voor dat volgende schooljaar overschreden zou worden.

$6. Een schoolbestuur kan anderstalige nieuwkomers, als bedoeld in artikel 3, 40
quate4 weigeren, wanneer het aantal anderstalige nieuwkomers in de betreffende
vestigingsplaats minstens vier bedraagt in vestigingsplaatsen tot en met een capa-
citeit van 100, en minstens acht bedraagt in vestigingsplaatsen met een capacileit
hoger dan 100, op voorwaarde dat de geweigerdà anderstalige nieuwkomers een
plaats gegarandeerd wordt binnen een Jchootl gelegen op een redelijke afstand en
rekening houdend met de vrije keuze van de ouders.

Schoolbesturen maken hierover afspraken binnen het LOp,,,.

Itrt. V.16. In hetzelfde decreet wordt in hoofdstukÍV/3, afdeling 2, ingevoegd bij
artikel V.B, een artikel 37/56 ingevoegd, dat luidt als voigt:

"Art. 37/56' 51 Elk schoolbestuur respecteert de volgende door de Vlaamse
Regering bepaalde periodes en data:
1o de start- en de einddatum van de aanmeldingsperiode voor een bepaald school-jaar;
2" 9..datum waarop de resultaten van de aanmeldingsprocedure uiterlijk worden

bekendgemaakt aan ouders;
3" de inschríjvingsperiode voor de gunstig gerangschikte leerlingen;
40 de startdatum van de vrije inschrijvingsperiode, zijnde de pêriode voor de in-

schrijvingen voor de eventuele resterende vrije plaàtsen.

In afwijking hierop starten de aanmeldingen voor inschrijvingen in het school-
iaar 2OL9-2020 op 1 maart 2019 en eindigen de aanmeldingen op 29 maarl 2019.
De resultaten van deze aanmeldingsprocedure worden uiterlijk bekend gemaakt op
29 april 2019' De inschrijvingen van de gunstig gerangschikte leerlinlen startàn
op 6 mei 2019 en eindigen op 24 mei 2019. oe viile inlchríjvingsperiide voor de
eventueel resterende vrije plaatsen start op 28 mei 2019.

$2' Voorafgaand aan en tijdens de aanmeldingsperiode voor het volgende school-jaar kunnen geen inschrijvingen voor het vorgende schooljaar gebeulen.

Voorafgaand aan de aanmeldingsperiode kunnen er inschrijvingen gebeuren
voor het huidige schooljaar. Tijdens de aanmeldingsperiode kaÁ eJn iníchrijving
voor het huidíge schooljaar gebeuren, op voorwaarde dat:
10 op het moment van de vraag tot inschrijving nog een vrije plaats is;
20 de inschrijving gemeld wordt aan het LOp;
30 alle leerlingen die gunstig gerangschikt werden tijdens de aanmeldingsperíode

ook effectief worden ingeschreven.,'.

Art. V.17. In hetzelfde decreet wordt in hoofdstuklV/3, afdeling 2, ingevoegd bij
artikel V.B, een artikel 37/57 ingevoegd, dat luidt als volgt:

"Art.37/57. 91. Leerlingen uit de voorrangsgroepen, vermeld in paragraaf 2 en 3,
worden bij voorrang ingeschreven.
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Een schoolbestuur dat besliste geen leerlingen uit de voorrangsgroepen/ ver-
meld in paragraaf 2 en 3, te weigeren, schrijft de leerlingen uit beide voorrangs-
groepen'in cÉronologische volgorde in en kan deze leerlingen niet weigeren op

basis van bereikte caPaciteit.

Een schoolbestuur dat besliste leerlingen uit de voorrangsgroepen, vermeld in
paragraaf 2 en 3, te willen kunnen weigeren, respecteert bij de inschrijving van

deze voorrangsgroepen volgende regels:
1o het communiceert aan alle belanghebbenden de periode waarbinnen en de wijze

waarop de leerlingen, behorend tot deze voorrangsgroepen' hun vraag tot in-

schrijving dienen bekend te maken;
2" ordent deze leerlingen, zoals bepaald in paragraaf 4;
3" wijst de leerlingen die gunstig geordend zijn, zijnde binnen de door het school-

beituur bepaalde capaciteit, toe, en noteert de niet-gunstig geordende leerlin-
gen, in de volgorde zoals bepaald in paragraaf 4 op de weigeringslijst.

Scholen respecteren de afspraken binnen het LOP over de organisatie van de

inschrijvingen van de voorrangsgroepen, vermeld in paragraaf 2 en 3.

52. Elke leerling die tot dezelfde leefentiteit behoort als een reeds ingeschreven
ieerling, heeft Èii voorrang op alle andere leerlingen, recht op inschrijving in de

betrolá'en schooiof de betiokken scholen die de inschrijvingen van de ene naarde
andere school laten doorlopen, op basis van artikel 37/46'

S3. Na de leerlingen, vermeld in paragraaf 2, geeft een schoolbestuur voor zijn
scholen voorrang aan kinderen met een ouder die personeelslid is van de school

of van de scholàn die de inschrijvingen van de ene naar de andere school laten

doorlopen op basis van artikel 37/46, op voorwaarde dat er op het ogenblik van de

inschr'rjving sprake is van een lopende tewerkstelling voor meer dan 104 dagen.

Met personeelslid wordt bedoeld:
10 een personeelslid als vermeld in artikel 2 van het decreet van 27 maart

1991 betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het
Gemeenschapsonderwijs en in artikel 4 van het decreet van 27 maart 1991 be-

treffende de rechtspositíe van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd

onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding, voor zover ze

geaffecteerd zijn aan of aangesteld zijn in de school;
2" óen personeelJlid die via een arbeidsovereenkomst werden aangeworven door

een schoolbestuur en tewerkgesteld worden in de school'

g4. Een schoolbestuur dat besliste leerlingen uit de voorrangsgroepen, vermeld in

iaragrafen 2 en 3, te willen kunnen weigeren op basis van capaciteit, ordent de

ieerlingen uit de voorrangsgroepen in deze volgorde:
1" leerlingen die behoren tot beide voorrangsgroepen;
2" leerlingen die behoren tot de voorrangsgroep, vermeld in paragraaf 2;

3o leerlingen die behoren tot de voorrangsgroep, vermeld in paragraaf 3.

Indien de vooraf bepaalde capaciteit, als vermeld in artikel 37/55 reeds bereikt
wordt binnen de leerlingengroep, bedoeld in 10, 2o of 3o, worden de leerlingen

binnen die betreffende lóerlingengroep, geordend volgens het ordeningscriterium
of de combinatie van ordeningscriteria, en met toepassing van artikel 37/64, ver-
meld in het door het schoolbestuur onderschreven standaarddossier of de door
de CLR goedgekeurde afwijkingen op het standaarddossieri zoals vermeld in arti-
kel37/53;'.
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Art. V.18. In hetzelfde decreet wordt in hoofdstuklV/3, afdeling 2, ingevoegd bij
artikel V.B, een artikel 37/SB, ingevoegd dat luidt als voigt:

"Art' 37158' $1. Met behoud van de toepassing van artikel 37/Sg, geven school-
besturen voor hun scholen gelegen in het twèetalige gebied Brussll-Hoofdstad,
voorrang aan leerlingen met minstens één ouder, als vermeld in artikel 3, 41", die
het Nederlands in voldoende mate machtig is.

52. om van de voorrangsregeling, vermeld in paragraaf 1, gebruík te kunnen ma-
ken, toont de ouder op één van volgende wijzen-aan daihij het Nederlands in
voldoende mate machtig is:
10 door het voorleggen van minstens het Nederlandstalig diploma van secundair

onderwijs of daarmee gelijkwaardig Nederlandstalig studiebewiis;
20 door het voorleggen van het Nederlandstalig studiegetuigschriff van het tweede

leerjaar van de derde graad van het secundáir ondeiwijsóf daarmee gelijkwaar-
dig Nederlandstalig studiebewijs;

3" door het voorleggen van het bewijs dat hij het Nederlands beheerst minstens op
niveau 82 van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen. Dit
gebeurt op basis van één van volgende stukken:
a) een studiebewijs van door de Gemeenschap erkend, gefinancierd of gesubsi-

dÍeerd onderwijs of een daarmee gelijkwaardig Nederlandstalig studiébewijs,
dat het vereiste niveau van kennii vin het Nederlands aantoont;

b) een attest van niveaubepaling uitgevoerd door een Huis van het Nederlands
dat het vereiste níveau van kennis van het Nederlands aantoont;

c) door het voorleggen van het bewijs van minstens voldoende kennis van het
Nederlands na het afleggen van een taalexamen bij het selectiebureau van
de federale overheid;

40 door het voorleggen van het bewijs dat hij 9 jaar als regelmatige leerling on-
derwijs heeft gevolgd in het Nederlandstalige llger én secundair'onderwi3i. Dit
gebeurt op basis van attesten daartoe ui[gereit<t door de betrokken sctroot-
besturen.

53. Schoolbesturen bepalen voor hun scholen gelegen in het tweetalige gebied
Brussel-Hoofdstad, het aantal leerlingen dat worát vóoropgesteld voor aó in-sctrrii-
yin-O bij voorrang van leerlingen met minstens eén ouder; áls vermeld in artikel 5,
41o, die het Nederlands in voldoende mate machtig is,

Dit aantal moet gericht zijn op het verweryen of het behoud van 650lo leerlin-
gen in de school met minstens één ouder, als vermeld in artikel 3,4ra, die het
Nederlands in voldoende mate machtig is.

Het aantal leerlingen, vermeld in het eerste lid, zal door een schoolbestuur be-
paald worden voor elke, overeenkomstig artikel 37/55, g1, door het schoolbestuur
bepaalde capaciteit.

Het LoP maakt de bepaalde aantallen bekend aan alle belanghebbenden.

Een reeds ingeschreven leerling of een leerlíng die tot dezelfde leefentiteit be-
hoort als een reeds ingeschreven leerling die op basís van de op het moment van
zijn inschrijving geldende regelgeving werd beschouwd als een leerling met de
thuistaal Nederlands, trêg beschouwd worden als een leerling met minJtens één
ouderdie het Nederlands in voldoende mate machtig is als vermeld in paragraaf 1.
Een reeds ingeschreven leerling of een leerling die tót dezelfde leefentiteít behoort
als een reeds ingeschreven leerling die op básis van de op het moment van zi3n
inschrijving geldende regelgeving werd beschouwd als een leerling met minsteis
één ouder die het Nederlands in voldoende mate machtig is, wordf beschouwd als
een leerling met minstens één ouder als vermeld in paragraaf 1.

Vlaams Parlement



1747 {2018-2019) - Nr. 1 99

$4. Leerlingen die naast de voorwaarde, vermeld in paragraaf 2, ook beantwoor-
áen aan één of meerdere van de indicatoren, vermeld in artikel 37/60' tellen niet
mee voor het bereiken van het in paragraaf 3 vermelde aantal' Deze leerlingen
worden ingeschreven tot het contingent voor de leerlingen die beantwoorden aan

één of meérdere van de indicatoren, vermeld in artikel 37/60,53, bereikt is."'

Art. V.19. In hetzelfde decreet wordt in hoofdstuk IV/3, afdeling 2, ingevoegd bij

artikel V,B, een artikel 37/59 ingevoegd, dat luidt als volgt:

"Art. 37159. $1.Op het einde van de door de Vlaamse Regering bepaalde aanmel-
dingsperiode-ordent het schoolbestuur of, mits akkoord van de betrokken school-

besluren het LOP voor elk van zijn scholen alle aangemelde leerlingen/ aan de hand

van één of een combinatie van volgende ordeningscriteria:
a) afstand van het domicilieadres van de leerling tot de school of vestigingsplaats;
b) afstand van het werkadres van één van beide ouders tot de school of vestigings-

plaats;
c) ioeval; dit ordeningscriterium kan enkel gekozen worden in combinatie met

minstens ordeningscriterium a), b) of d);
d) de plaats van de school of vestigingsplaats binnen de rangorde in keuze ge-' 

maakt door de ouders. Dit ordeningscriterium kan enkel gekozen worden in

combinatie met minstens ordeningscriterium a), b) of c).

Het schoolbestuur, de schoolbesturen samen of het LOP hanteren bij het orde-
nen van de aangemelde leerlingen het ordeningscriterium of de combinatie van

ordeningscriteriJuit het doorbij hen onderschreven standaarddossier of de even-

tuele afwijkingen daarop, zoals goedgekeurd door de CLR, en met toepassing van

artikel 37/64.

g2. Indien de voorrang voor de voorrangsgroepen, vermeld in a*ikel 37/57, niet
werd toegekend voorafgaand aan de aanmeldingsprocedure, worden alle aange-

melde leerlingen geordend als volgt:
1o eerst de làerlingen die behoren tot beide voorrangsgroepen, vermeld in afti-

kel 37 /57;
2"dan de leerlingen die behoren totdezelfde leefentiteit, vermeld in artikel 37/57,

52;
2" àan de kinderen met een ouder die personeelslid is, zoals bepaald in arti-

kel 37/57, 93;
3" dan kinderen van ouders die in overeenstemming met artikel 37/58 het

Nederlands in voldoende mate machtig zijn;
4" dan de overige kinderen aan de hand van één of een combinatie van volgende

ordeningscriteria:
a) afstand van het domicilieadres van de leerling tot de school of vestigings-

plaats;
b) àfstand van het werkadres van één van beide ouders tot de school of vesti-

gingsplaats;
c) [oevai. Dit ordeningscriterium kan enkel gekozen worden in combinatie met

minstens ordeningscriterium a), b) of d);
d) de plaats van de school of vestigingsplaats binnen de rangorde in keuze ge-' 

maakt door de ouders. Dit ordeningscriterium kan enkel gekozen worden in

combinatie met minstens ordeningscriterium a), b) of c).

53. Indien de vooraf bepaalde capaciteit, als vermeld in artikel 37/55 reeds bereikt
wordt binnen de leerlingengroep, bedoeld in paragraaf 2, 1o,2o of 30, worden

de leerlingen binnen die betreffende leerlingengroep, geordend volgens het or-
deningscri-terium of de combinatie van ordeningscriteria, vermeld in het door het

schoolbestuur onderschreven standaarddossier of de door de CLR goedgekeurde

afwijkingen op het standaarddossier, zoals vermeld in artikel 37/53, en met toe-
passing van artikel 37/60'"'
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Art. V.2O. In hetzelfde decreet wordt in hoofdstuk IV/3, afdeling 2, ingevoegd bij
artikel V.B, een artikel 37/60 ingevoegd, dat luidt als voigt:

"Art' 37160' $1. Een schoolbestuur bepaalt minstens voor de kleuters, geboren in
de twee meest recente kalenderjaren waarvoor inschrijvingen voor het betrokken
schooljaar mogelijk zijn, en voor het eerste jaar van frel lag-er onderwijs van al zijn
scholen .of vestigingsplaatsen waarvoor hel de inschrijvingen organiseert via een
aanmeldingsprocedure, twee contingenten die worden voóropgeételd voor de ge-
lijktijdige inschrijving van leerlingen die ofwel voldoen aan eeÀ óf meer indicatoien
ofwel niet voldoen aan de indicatoren, vermeld in paragraaf 3.

Indien de school geen capaciteit bepaalt voor de twee meest recente kalender-jaren waarvoor inschrijvingen voor het betrokken schooljaar mogelijk zijn en voor
het eerste jaar van het lager onderwijs moeten de contr'ngenteÀ Uápaatd worden
op niveau van het kleuteronderwijs en het lager onderwijs.

De vooropgestelde contingenten zijn gericht op het verkrijgen van een even-
redige verdeling van de leerlingen vermeld in het eerste en frát tweede lid in de
scholen in het werkingsgebied van het LOP, De twee contingenten samen vormen
100 procent.

De contingenten, en de vrije plaatsen per contingent, worden voor de start van
de aanmeldingsperiode door het schoolbestuur belend'gemaakt aan alle belang-
hebbenden.

De reeds ingeschreven leerlingen en leerlingen uit de voorrangsgroepen, ver-
meld in artikel 37 /57 , worden op basis van het voldoen aan één of áeir oi op'basis
van het niet voldoen aan de indicatoren, vermeld in paragraaf 3, opgenomen in
hun respectieve contingent.

De aangemelde leerlingen worden op basis van het voldoen aan één of meer van
de indicatoren of op basis van het voldoen aan geen van de indicatoren, vermeld
in paragraaf 3, opgenomen in respectievelijk hef contingent indicatorleerlingen of
niet-indicatorleerlingen, zolang het contingent niet bereikt is.

Indien bij het ordenen van de aangemelde leerlingen, na afsluiten van de aan-
meldingsperiode, de capaciteit binnen een van beide contingent niet bereikt is,
worden de openstaande plaatsen opgevuld met de, conform áe bepalingen in ar-
tikel 37159,. hoogst gerangschikte leerlingen op de lijst van de ongunstii gerang-
schikte leerlingen uit het andere contingent.

$2. Het LoP maakt voor de start van de inschrijvingen afspraken over:
1" de berekening van de relatieve aanwezigheid in-het werkingsgebied of deelge-

bieden ervan, zijnde de procentuele verhouding tussen het alntal leerlingen áat
beantwoordt aan één of meerdere indicatoren àls vermeld in paragraaf 3ien het
totaal aantal leerlingen van alle scholen binnen het werkingsgebied of deelge-

, bieden ervan, eventueel tot op de niveaus vermeld in artikeT íl/ss;
2" de berekening van de relatieve aanwezigheid in vestigingsplaatsen en scholen,

zijnde de procentuele verhouding tussen het aantal leerlíngen dat beantwoordt
aan één of meerdere van de indicatoren, vermeld in paragraaf 3, en het totaal
aantal leerlingen in de vestigingsplaatsen en scholen en dit evenfueel tot op de
niveaus vermeld in artikel 37/55;

3o de niveaus, vermeld in artikel 37/55, van de school waarop de contingenten be-
paald zullen worden en de verschillen die er eventueel tussen de veischillende
deelgebieden gemaakt worden;

40 de wijze waarop de contingenten bepaald zullen worden;
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50 de wijze waarop enerzijds andere actoren betrokken zullen worden bij de wer-

ving, toeleiding en ondersteuning van ouders en anderzijds de ondersteuning
van scholen zal gebeuren.

Als een schoolbestuur er om vraagt, stelt de bevoegde dienst van de Vlaamse

Gemeenschap gegevens over het al dan niet voldoen aan één of meerdere indica-

toren als verme-ldln paragraaf 3, van elk van zijn leerlingen ter beschikking van dat

schoolbestuur. Daarnaasf stelt de bevoegde dienst van de Vlaamse Gemeenschap,

in voorkomend geval, gegevens ter beschikking van het LOP over het al dan niet

voldoen aan éé;of melráere indicatoren als vermeld in paragraaf 3, van de leer-

lingen van de scholen gelegen in het werkingsgebied van het LOP' Deze gegevens

iiiá ufpo*rtig van ae meeJt recente jaarlijkse centraal georganiseerde telling.

53. De indeling van de aangemelde leerlingen in een van beide contingenten ge-

beurt op basis van volgende indicatoren:
f.J tret gezin, vermeld in artikel 3, 51, 17o, van het decreet van27 april 2018 tot re-

geliÀg van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid, heeft in het schooljaar

áat vóorafgaat aanÏet schooljaar waarop de inschrijving van de leerling betrek-

6ng heeftl of in het daaraan voorafgaande schooljaaq minstens één selectieve

pa.iicipatiátoeslag leerling ontvangen, of het gezin heeft een beperkt inkomen.

Voor de schooljaren 2Otg-2A20 en 2020-2021 komen eveneens in aanmer-

king voor uoorrang: de leefeenheid als vermeld in artikel 5, zLo , van het decreet

vaíg juni 2007 betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap,

heeft ín het schooljaar dat voorafgaat aan het schooljaar waarop de inschrijving

van de leerling bétrekking heeft, of in het daaraan voorafgaande schooljaaq

minstens één schooltoelag! zoals bedoeld in het decreet van B juni 2007 betref-

fende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap, ontvangen, of het

gezin heeft een bePerkt inkomen;
2" áe moeder is niet in het bezit van een diploma van het secundair onderwijs of

van een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het

secundair onderwijJof van een daarmee gelijkwaardig studiebewijs'

54. De Vlaamse Regering kan de wijze waarop het voldoen aan de indicatoren,

íermeld in paragraai 3, aángetoond wordt, bepalen en kan hiervoor een procedure

vastleggen.

Voor de indicator, vermeld in 53, 1", gelden dan de inkomensgrenzen van de

regeling inzake schooltoelagen of de selectieve participatietoeslag leerling als rich-

tinggevend.".

Art. V.21. In hetzelfde decreet wordt in hoofdstuklV/3, afdeling 2, ingevoegd bij

artikel V.B, een artikel 37/6L ingevoegd, dat luidt als volgt:

"Art. 37/61. $1. Een schoolbestuur hanteert voor elke, overeenkomstig arti-

kel 37ÉS bepáalde capaciteit betrokken bij de aanmeldingsprocedure/ een aan-

meldingsregister.

Een schoolbestuur komt, per aanmeldingsregÍster, met toepassing van arti-
kel37/57 toten metartikel 37/60, toteengunstigeof niet-gunstigerangschikking
uán afie aangemelde leerlingen en neemt die rangschikking op in het aanmeldings-

register. MitJakkoord van dé betrokken schoolbesturen, kan het LOP de rangschik-

kiÀg van de aangemelde leerlingen in het aanmeldingsregister uitvoeren'

$2. Voor aanmeldingsprocedures voor meerdere scholen en vestigingsplaatsen

óáfaf àut het schoolbestuur of, mits akkoord van de betrokken schoolbesturen

Éet LOB de aangemelde leerling toewijst aan de school of vestigingsplaats van de
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hoogste keuze die de ouders bij de aanmelding opgaven en waarvoor de leerlinggunstig geordend is.

Deze leerling wordt vervolgens verwijderd uit het aanmeldingsregister van deverschillende scholen en vestigingsplaatsen waarvoor de ouders-eeniagere tàur"gemaakt hebben. De daardoor vrijgekomen plaatsen in de aanmeldinlsregisters
worden, voor zover mogelijk, ingenomen door de op basis van dezelfde com6inatie
van ordeningscriteria, zoals vermeld ín artíkel 37/'57 tot en met 37/60, eerstvol-gend gerangschikte leerling.

Het innemen van vrijgekomen plaatsen in het aanmeldingsregister wordt her-haald totdat geen toewijzingen als vermeld in het eerste lií mJer rog"rif[ ,l:n.
Daarna worden de niet-toegewezen leerlingen geordend volgens oe ora-eningséri-
teria, zoals opgenomen in het onderschreven Jtandaarddosiieri of in de doór de
CLR goedgekeurde afwijkingen daarop.

S1. P" ouders krijgen uiterlijk op de door de Vlaamse Regering bepaalde datumschriftelijk of via elektronische drager melding over de scliool oi u"rtigi;grpl"átt
wêaraan de aangemelde leerling is toegewezen, met vermelding uun á" a,ior O"Vlaamse Regering bepaalde periode waarbÍnnen de ouders de aaágemeldó leerling
kunnen inschrijven' indien de ouders geen gebruikmaken van de írogeliikheÈ totinschrijving binnen de daartoe door dè Vraàmse Regering bepaarde É".ïoàÀ,-aunvervalt het recht op inschrijving dat ze via de aanmàldinfsprocedure hebben ver-
worven,

Aan de ouders wordt. tevens meegedeeld welke plaats bij de niet-toegewezen
leerlingen in het aanmeldingsregistei van de verschillende scholen or uÀËtiginór-plaatsen waarvoor de ouders een hogere keuze gemaakt hadden dan de i;ó;;"-
zen school of vestígingsplaats, de aangemelde leerling heeft ingenomen.

Indien bíj de inschrijving blijkt dat de leerling niet voldoet aan de door de ouders
opgeggvgn ordeningscriteria of indicatoren die aanleiding gaven tot de gunstige
rangschikking en toewijzing, dan vervalt het recht op in-sc-hrijving dat .á uiá- à"aanmeldingsprocedure hebben verworven, tenzij de behandeíing ïan oisiunities
en eerstelijnsklachten, zoals vermeld in het stanáaarddossieq teiàt tot een andàre
beslissing.

Wanneer een via de. aanmeldingsprocedure ingeschreven leerling alsnog wordt
ingeschreven in een school van hogere keuze, mag de school van lJgere téuzà ueeerdere inschrijving beëindigen.

$3. Indien de leerling in geen enkele school of vestigingsplaats gunstig gerang-
schíkt kan worden, krijgen de ouders uiterlíjk op de uioráe Vlaamie n"g],.Íng bà-paalde datum, schriftelijk of via elektroniscÀe drager melding over het niet kunnen
toewijzen van de aangemelde leerling aan een dóor de oudirs gekozen school ofvestigingsplaats.

Aan de ouders wordt. tevens meegedeeld welke plaats bij de niet-toegewezen
leerlingen in het aanmeldingsregistei van de verschillende íchoten or 

"àitigi"gi-plaatsen waarvoor de ouders hadden gekozen, de aangemelde leerling h;ft i;óà-
nomen,

$.4. Een niet-gunstige rangschikking wordt gelíjkgesteld met een weigering op ba-sis van bereikte capaciteit, overeenkomstig-artikól 37/ss. Binnen neíwer[inisgà-
bied van het LoP kan het uitreiken van dó weigeringsdocuÀenten gemandateerd
worden aan het LOp.".
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Art. V.22. In hetzelfde decreet wordt in hoofdstuklV/3, afdeling 2, ingevoegd bij
artikel V.B, een artikel 37/62 ingevoegd, dat luidt als volgt:

"Art.37/62. g1. Een schoolbestuur hanteert voor elke door het schoolbestuur be-
paalde capaciteit een inschrijvingsregister waarin het alle inschrijvingen en weige-
ringen chronologisch, in voorkomend geval per contingent, noteert.

Overeenkomstig artikel 37/6I, $4, wordt de volgorde van de toegewezen leer-
lingen en de volgorde van de niet-toegewezen leerlingen overgenomen in het in-
schrijvingsregister.

52. Met uitzondering van leerlingen die werden ingeschreven in overcapaciteit,
zoals bepaald in artikel3T/64, wordt bij het invullen van vrijgekomen plaatsen of
bijkomende plaatsen door verhoogde capaciteit als vermeld in artikel 37/55, de
volgorde van de weigeringen gerespecteerd en dit tot en met de vijfde schooldag
van oktober van het schooljaar waarop de inschrijving betrekking had. Voor kleu-
ters geboren in het meest recente kalenderjaar dat mogelijk is voor de inschrijvin-
gen van het betrokken schooljaar; wordt deze volgorde gerespecteerd tot en met
30 juni van het schooljaar waarop de inschr'rjving betrekking had. Uiterlijk vanaf
1 juli geldt de volgorde van de weigeringen van kleuters van hetzelfde geboorte-
jaar voor het volgende schooljaar.

Ouders van leerlingen die alsnog een plaats wordt toegewezen krijgen daar bín-
nen de zeven kalenderdagen schriftelijk of via elektronische drager melding van.
Deze melding bevat informatie over de periode waarbinnen de ouders de betrokken
leerling kunnen inschrijven. Die periode duurt minimaal zeven kalenderdagen.

53. De Vlaamse Regering bepaalt het model van inschrijvingsregister.

54. Het verloop van de inschrijvingen en weigeringen kan onderworpen worden
aan een controle door de bevoegde diensten van de Vlaamse Gemeenschap.".

Art. V.23. In hetzelfde decreet wordt in hoofdstuklV/3, afdeling 2, ingevoegd bij
artikel V.B, een artikel 37/63 ingevoegd, dat luidt als volgt:

"Art.37/63. Het schoolbestuur noteert eventuele bijkomende inschrijvingen na de
start van de door de Vlaamse Regering bepaalde vrije inschrijvingsperiode voor de
resterende vrije plaatsen in chronologische volgorde in het inschrijvingsregister,".

l\rt. V.24. In hetzelfde decreet wordt in hoofdstuklV/1, afdeling 2, ingevoegd bij
artikel V.B, een artikel 37/64 ingevoegd, dat luidt als volgt:

"Art.37/64. 51. In afwijking van artikel 37/55,55, kan een schoolbestuur volgende
leerlingen toch inschrijven :

1o een anderstalige nieuwkomer in het gewoon onderwijs;
20 leerlingen die:

a) hetzij geplaatst zijn door de jeugdrechter;
b) hetzij als (semi-)internen verblijven in een (semi-)internaat verbonden aan

de school;
c) hetzij opgenomen zijn in een voorziening van residentiële opvang;

3o leerlingen die verblijven in een centrum voor kinderzorg en gezinsondersteu-
ning;

4o leerlingen die behoren tot dezelfde leefentiteit, indien de ouders deze leerlingen
wensen in te schrijven in hetzelfde niveau, en slechts één van de leerlingen in-
geschreven kan worden omwille van de capaciteit;

5" leerlingen van scholen, gelegen in een gemeente waar alle scholen de inschrij-
vingen laten voorafgaan door een aanmeldingsprocedure, wiens continuïteit van
de schoolloopbaan niet gegarandeerd kan worden omwille van het feit dat de

Vlaams Pàrlement



104 L747 (2018-2019) - Nr. 1

enige school van een schoolbestuur ophoudt te bestaan, waarbij dit niet kadert
in een herstructurering, op voorwaarde dat alle leerlingen van de betrokken
school een plaats in andere scholen aangeboden wordt;

60 leerlingen waarvoor de disfunctíecommissie, zoals bepaald in het standaarddos-
sieq toestemming heeft verleend voor een inschrijving in overcapaciteit.

52. In afwijking van artikel 37/55, g5, moet een schoolbestuur; ook wanneer de
capaciteit overschreden werd of wordt, een leerling die in het lopende, het vooraf-
gaande of het daaraan voorafgaande schooljaar in de school ingeschreven was, en
die met toepassing van artikel 15 of 16 terugkeert uit het buitengewoon onderwijs,
inschrijven.",

Art. V.25. In hetzelfde decreet wordt in hoofdstuklV/3, ingevoegd bij artikel V.1,
een afdeling 3, ingevoegd die luidt als volgt:

"Afdeling 3. Weigeren van inschrijvingen,,.

Art. V.26. In hetzelfde decreet wordt in hoofdstuklV/3, afdeling 3, ingevoegd bij
artikel V.25, een artikel 37/65 ingevoegd, dat luidt als volgt:

"Art. 37165. $1. Een schoolbestuur weigert de inschrijving van een onderwijszoe-
kende die niet voldoet aan de toelatirigsvoorwaarde-n, v-ermeld in hoofdstlk iV,
afdeling 1.

Een inschrijving in de loop van het voorafgaande schooljaar is mogelijk onder de
opschortende voorwaarde dat de onderwijszoekende op de dag van dé effectieve
instap aan de toelatingsvoorwaarden voldoet.

$2. Een schoolbestuur weigert de Ínschrijving van een leerling die in de loop van
hetzelfde schooljaar van school verandert, als deze inschrijving tot doel heeft of er
in de feiten toe leidt dat de betrokken leerling in dat schooljaar afwisselend naar
verschillende scholen zal gaan.

$3' Een schoolbestuur kan de inschrijving weigeren in een school waar de betrok-
ken leerling het lopende, het vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar defi-
nitief werd verwijderd, overeenkomstig artikel 32 en 33.,,.

At*.v.27.In hetzelfde decreet wordt in hoofdstukrvn, afdeling 3, ingevoegd bij
artikel V.25, een artikel 37/00 ingevoegd, dat luidt als volgt:

"Art' 37166' $1' Een schoolbestuur dat een leerling weigert, deelt haar beslissing
binnen een termijn van zeven kalenderdagen en bij aangetekend schrijven of te-
gen afgiftebewijs, mee aan de ouders van de leerling en volgens afspráak aan de
voorzitter van het lokaal overlegplatform.

$2. De Vlaamse Regering bepaalt het model van weigeringsdocument waarmee het
schoolbestuur de weigering meedeelt aan de ouders en áan het Lop.

Het weigeringsdocument, vermeld in het eerste lid, bevat zowel de feitelijke als
de juridische grond van de beslissing tot weigering en bevat de melding dat-de ou-
ders voor informatie of bemiddeling een beroep kunnen doen op een LÓp of klacht
kunnen indienen bij de CLR en de wijze waarop men met een van beide in contact
kan treden.

Indien de weigering gebeurde op basis van bereikte capaciteit, vermeld in ar-
tikel 37/55, deelt het schoolbestuur mee op welke plaats onder de geweigerde
leerlingen, desgevallend in het betreffende contingent, de betrokken leárling staat
in het inschrijvingsregister.
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g3. De ouders krijgen op hun verzoek toelichting bij de beslissing van het school-
bestuur.".

Art. V.28. In hetzelfde decreet wordt in hoofdstuk IV/3, ingevoegd bij artikel V'1,

een afdeling 4 ingevoegd, die luidt als volgt:

"Afdeling 4. Bemiddelings- en klachtenprocedure"'

l\rt. V.29. In hetzelfde decreet wordt in hoofdstuk IV/1, afdeling 4, ingevoegd bij

artikel V.28, een artikel 37/67 ingevoegd, dat luidt als volgt:

^AtÍ.37/67. 51. Ouders en alle belanghebbenden kunnen vragen om bemiddeling
door het LOP, zoals bepaald in artikel 37/68 of een klacht indienen bij de CLR, zoals

bepaald in artikel 37169, wanneer ze niet akkoord zijn met:
loeen weigering op basis van bereikte capaciteit, zoals vermeld in artikel 37/55;
2o een weigering van inschrijving, op basis van de weigeringsgronden, vermeld in

artikel 37/65;
30 een uitschrijving op basis van een inschrijving in een andere school, zoals ver-

meld in artikel 37/a7;
40 een ontbinding van inschrijving van een leerling met specifieke onderwijs-

behoeften, zoals vermeld in artikel 37/4e'

g2. Voor de toepassing van de bemiddelingsprocedure, vermeld in artikel 37/68 en

áe klachtenprocedure, vermeld in artikel 37/69, bepaalt de Vlaamse Regering de

nadere procedureregelen. Zij garandeeÉ daarbij de hoorplicht.".

Art. V,3O. In hetzelfde decreet wordt in hoofdstuk IV/3, afdeling 4, ingevoegd bij
artikel V.28, een artikel 37/68 ingevoegd, dat luidt als volgt:

"Art. 37/68. g1. Het LOP start wanneer de ouders er uitdrukkelijk om verzoeken
een bemiddeling in situaties, als vermeld in artikel 37/67.

52. Het LOP bemiddelt binnen een termijn van tien kalenderdagen, die ingaat op de

áag na de betekening of afgifte van het weigeringsdocument tussen de leerling en

zijÀ ouders en de schoolbesturen van de scholen binnen het werkingsgebied, met
nát oog op een definitieve inschrijving van de leerling in een school.

De bemiddeling schort de termijn op van dertig kalenderdagen voor de behan-
deling van klachten door de CLR, zoals vermeld in artikel3T/69,

53, Wanneer de bemiddeling van het LOP binnen de termijn, als vermeld in $2, niet
iesulteert in een definitieve inschrijving, wordt de CLR gevat om haar oordeel uit
te spreken over de gegrondheid van de weigeringsbeslissing of de uitschrijving,
conform artikel 37 / 69, 52.

Voor de toepassing van de termijnen bepaald in dít artikel worden zaterdagen,
zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen en de door de Vlaamse Regering,
overeénkomstig artikel 50, bepaalde vakantieperioden niet meegerekend 

""
Art, V.91. in hetzelfde decreet wordt in hoofdstuklV/3, afdeling 4, ingevoegd bij
artikel V.28, een artikel 37/69 ingevoegd, dat luidt als volgt:

"Art..37/69. 91. Ouders en andere belanghebbenden kunnen in de situaties, ver-
meld in artikel 37/67, al dan niet na een bemiddelingsprocedure door het LOP, als

vermeld in artikel 37/68, een schriftelijke klacht indienen bij de cLR.

Klachten die na de termijn van dertig kalenderdagen na de vaststelling van de

betwiste feiten ingediend worden, zijn onontvankelijk.
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$2' De CLR oordeelt binnen een termijn van eenentwintig kalenderdagen, die in-
gaat de dag na die van betekening of van poststempel van de schriftelijke klacht,
over de gegrondheid van de weígering of de uitschrijving.

Het oordeel van de CLR wordt uiterlijk binnen een termijn van zeven kalender-
dagen bij aangetekend schrijven verstuurd naar de betrokkenen en de voorzitter
van het LOP.

$3, Indien de CLR de weigering, de ontbinding van een inschrijving of de uitschrij-
ving gegrond acht, schrijven de ouders de leerling in een andere school in.

Indien het om een ontbinding van inschrijving van een leerling met specifieke
onderwijsbehoeften gaat omwille van onredelijkheid van de aanpássingen, schrij-
ven de ouders de leerling uiterlijk vijftien kalenderdagen na de schriftelijke ken-
nisgeving van het oordeel van de CLR in een andere school in.

Op vraag van de ouders worden zij bij het zoeken naar een andere school bij-
gestaan door het LOP, inzonderheid door de CLB's die deel uitmaken van dat LOp.

$4. Indien de CLR de weigering of de ontbinding van de inschrijving niet of niet
afdoende gemotiveerd acht of de uitschrijving onterecht acht, kan dá leerling zijn
recht op inschrijving in de school laten gelden.

55' Voor de toepassing van de termíjnen bepaald in dit artikel worden zaterdagen,
zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen en de door de Vlaamse Regeiing,
overeenkomstig artikel 50, bepaalde vakantieperioden niet meegerekend.,,.

AÉ. V.32, In hetzelfde decreet wordt in hoofdstuklV/3, afdeling 4, ingevoegd bij
artikel V.28, een artikel 37/70 ingevoegd, dat luidt als volgt:

"Art.37/70. 51. De CLR kan, wanneer het een weigering of ontbinding van inschríj-
ving onvoldoende gemotiveerd acht of een uitschrijving onterecht acht, de Vlaamse
Regering adviseren een bedrag op de werkingsmiddelen van het schooljaar waarop
de inschrijving betrekking had van de school terug te vorderen of in te houden.

De cLR stelt de Vlaamse Regering onverwijld in kennis van dit advies.

$2. Binnen een termijn van veertien kalenderdagen, die ingaat de dag na de ont-
vangst van het advies, beslist de Vlaamse Regering over het opleggen van een
financiële sanctie die kan bestaan uit een terugvordóring of innouOiÀó op de wer-
kingsmiddelen van de school.

Voorafgaandelijk aan het opleggen van een sanctie gaat de Vlaamse Regering
na of de betrokken leerling alsnog in de betrokken schoól werd ingeschreveÀ.

$3, De terugvordering of inhouding, als vermeld in paragraaf 1 en 2:
1o kan niet meer bedragen dan tien procent van het werkingsbudget van de school;
20 kan er niet toe leiden dat het aandeel in de werkingsmiOAetàn dat bestemd is

voor personeelsaangelegenheden in absolute cijfers kleiner wordt dan wanneer
de maatregel niet zou zijn getroffen.

$4. onverminderd de toepassing van paragraaf 1 tot 3, kan de cLR het dossier
aanhangig maken bij het orgaan dat in toepassing van artikel 33,92, van het VN-
verdrag van 13 december 2006 inzake de Rechten van Personen met een Handicap
en in toepassing van artikel 40 van het decreet van 10 juli 2008 houdende een
kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid het mandaat
heeft van onafhankelijk mechanisme.".
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Art. V.33. De bepalingen van deze afdeling zijn van toepassing voor scholen van

het gewoon onderwijs, vanaf de inschrijvingen voor het schooljaar 2019-2020'

In afwijking van artikel V.1 worden de bepalingen in artikel V,1, artikel V.11,

$1, tweede lid, artikel V.L7, gL, tweede lid, artikel V.19, 52, artikel V.20, 54, arti-
kel V.21, $1, tweede lid, en $2, tweede lid, en artikel V.22, gt, tweede lid, opge-
heven op 1 september 2019,

Hoofdstuk VL Wijziging Codex Secundair Onderwijs voor scholen gelegen in het
tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad

l\rt. VLl, In de Codex Secundair onderwijs van L7 december 2010, bekrachtigd
bij het decreet van 27 mei 2011 en het laatst gewijzigd bij het decreet van 15 juni
ZÓtB, wordt in deel IV titel 2, een nieuw hoofdstuk 1/2 ingevoegd, dat luidt als
volgt:

"Hoofdstuk 1/2. Inschrijvingsrecht voor scholen gelegen in het tweetalig gebied
Brussel-Hoofdstad"'

Art, VI.2. In dezelfde Codex wordt in deel IV titel 2, hoofdstuk 1/2 ingevoegd bij
artikel VI.1., een afdeling 1 ingevoegd, die luidt als volgt:

"Afdeling 1. Inwerkingtreding",

Art. VI.3. In dezelfde Codex wordt in deel IV titel 2, hoofdstuk I/2, afdeling 1,

ingevoegd bij artikel VI.2, een artikel 253/33 ingevoegd, dat luidt als volgt:

"R*. 253/33. De bepalingen van dit hoofdstuk zijn van toepassing voor de in-
schrijvingen als regelmatige leerling in het gewoon secundair onderwijs in scholen
gelegen in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad voor lesbijwoning vanaf het
schooljaa r 2AL9 -2020.".

Art. VI.4. In dezelfde Codex wordt in deel IV titel 2, hoofdstuk L/2, ingevoegd bij
artikel VI.1, een afdeling 2 ingevoegd, die luidt als volgt:

"Afdeling 2. Recht op inschrijving".

Art. VI.s. In dezelfde Codex wordt in deel IV titel 2, hoofdstuk I/2' afdeling 2,

ingevoegd bij artikel VI.4, een artikel 253/34 ingevoegd, dat luidt als volgt:

'Art. 253/34. De gezamenlijke doelstellingen van het inschrijvingsrecht als instru-
ment van een beleid op gelijke onderwijskansen zijn:
10 het waarborgen van de vrije schoolkeuze van de betrokken personen en leerlin-

gen;
2" het realiseren van optimale leer- en ontwikkelingskansen voor alle leerlingen;
3" het vermijden van uitsluiting, segregatie en discriminatie;
4" de bescherming van de gelijke onderwijs- en inschrijvingskansen van Neder-

landstaligen en het behoud van het Nederlandstalige karakter van het door de
Vlaamse Gemeenschap gefinancierd of gesubsidieerd onderwijs in het tweetalig
gebied Brussel-Hoofdstad,".

Art. VI.6. In dezelfde Codex wordt in deel IV titel 2, hoofdstuk I/2, afdeling 2,

ingevoegd bij artikel VI.4, een artikel 253/35 ingevoegd, dat luidt als volgt:

.Art. 253/35. 91.Met behoud van de toepassing van artikel 111,51bis, 1", heeft
elke leerling recht op inschrijving in de school of een vestigingsplaats ervan, geko-
zen door de betrokken personen. Is de leerling twaalf jaar of ouder, dan gebeurt de
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schoolkeuze in samenspraak met de leerling. Bij de keuze van een vestigingsplaats
wordt rekening gehouden met het aldaar ingerichte onderwijsaanbod.

SJ. len school registreert elke inschrijving binnen de zeven kalenderdagen, en
uiterlijk op de eerste dag van Ce effettieve lesbijwoning, in de administratieve
toepassingen voor het uitwisselen van leerlingengegevens tussen scholen en het
Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, metvórmelding van:
1o het structuuronderdeel waarvoor de leerling is ingeschreven;
20 de datum en het tijdstip van de inschrijving i
3o de datum van de voorziene start van de lesbijwoning in het geval van school-

verandering in de loop van het schooljaar.,,.

Art. vr.7. In dezelfde codex wordt in deel IV, titel 2, hoofdstuk L/2, afdeling 2,
ingevoegd bij artikel VI.4, een artikel ZS3/36 ingevoegd, dat luidt ais volgt:

"Art' 253/36.S1'Behoudens de bij decreet of besluit bepaalde gevallen van uit-
schrijving, geldt een inschrijving van een leerling in een school voor de duur van
de hele schoolloopbaan in die school. Het behoudvan de inschrijving geldt over de
vestigingsplaatsen, rekening houdend met het aldaar ingerichte onàeiwijsaanbod,
en de structuuronderdelen heen, tenzij in geval van overschrijding uan áe capaci-
teit als vermeld in artikelen ZS3/44,253/SS en 253/61.

Indien de voortgang van de schoolloopbaan, met inachtname van de toelatings-
voorwaarden, het behoud of de verandering van vestigingsplaats of structuurón-
derdeel noodzakelijk maakt, dan kan de keuze van dé betrokken personen niet
worden gestuit.

Het verworven recht van inschrijving blijft als van de school een deel wordt af-
gesplitst en ondergebracht in een nieuwc school van hetzelfde schoolbestuur.

$2. Voor zover scholen of centra van eenzelfde school- of centrumbestuur gele-
gen zijn binnen eenzelfde of aaneensluitende kadastrale percelen, of gescháden
zijn door hetzij maximaal twee kadastrale percelen hetzij door een weg, kan het
schoolbestuur ervoor opteren om, binnen die gebiedsomsthri3ving:
10 hetzij de inschrijvingen te laten doorlopen bij de overgang-van een leerling van

de ene secundaire naar de andere secundaire school;
20 hetzij die scholen of centra als één school of centrum te beschouwen.

Een school- of centrumbestuur dat van een 1o of 20 gebruikmaakt, neemt dit op
in zijn school- of centrumreglement.",

Art. vr.8. In dezelfde codex wordt in deel IV, titel 2, hoofdstuk L/2, afdelÍng 2,
ingevoegd bij artikel VI.4, een artikel 253/37 ingevoegd, dat luidt ais volgt:

'Art' 253/37. Elke inschrijving vóór 1 september voor het daaropvolgend school-
jaar voor eenzelfde structuuronderdeel in een bepaalde school maakf de daaraan
voorafgaande inschrijving voor datzelfde structuuronderdeel in een andere school
van rechtswege ongedaan,

_ Elke inschrijving vóór 1 februari voor een structuuronderdeel, ingericht als
Se-n-Se dat op 1 februari start, in een bepaalde school maakt de daaiaan voor-
afgaande inschrijving voor datzelfde structuuronderdeel in een andere school van
rechtswege ongedaan.

Elke inschrijving in de loop van het betrokken schooljaarvoor een bepaald struc-
tuuronderdeel, maakt de daaraan voorafgaande inschiijving voor hetzelfde of een
ander structuuronderdeel voor datzelfde schooljaar ongedàan vanaf de start van
de effectieve, tenzíj gewettigde afwezigheid, lesbijwoning.,,,
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Art. VL9. In dezelfde Codex wordt in deel IV titel 2, hoofdstuk I/2' afdeling 2,

ingevoegd bij artikel VL4, een artikel 253/38 ingevoegd, dat luidt als volgt:

"Art. 253/38. 51. Het recht op inschrijving geldt onverkort voor leerlingen die een

gemeenschappelijk curriculum kunnen volgen met toepassing van gepaste maat-
iegelen, zoais remediërende, differentièrende, compenserende of dispenserende
máatregelen, die proportioneel zijn. Leerlingen voor wie deze aanpassingen wor-
den toegepast, blijven in aanmerking komen voor de gewone studiebekrachtiging'

g2. Leerlingen die beschikken over een verslag, als vermeld in artikel 294, worden
áoor 

"en 
sèhool voor gewoon onderwijs onder ontbindende voorwaarde ingeschre-

ven, Dit verslag maakt deel uit van de informatie die ouders bij een vraag tot
inschrijving aan de school overmaken. Het ter beschikking stellen van het verslag

door dè ouders gaat samen met de verbintenis van de school tot het organiseren
van overleg mel de ouders, de klassenraad en het centrum voor leerlingenbege-
leiding, binnen een redelijke termijn na de inschrijving over de aanpassingen die
nodig-zijn om de leerling mee te nemen in een gemeenschappelijk curriculum of
om de léerling studievoortgang te laten maken op basis van een individueel aange-
past curriculum. Ook indien de school pas nadat de inschrijving reeds gerealiseerd

werd, kennis neemt van een verslag, ten laatste gedateerd op de dag waarop de

leerling in de betreffende school instapt, wordt de inschrijving van de leerling om-
gezet in een inschrijving onder ontbindende voorwaarde,

Op basis van het overleg met de ouders, de klassenraad en het centrum voor
leerlingenbegeleiding beslist de school binnen een redelijke termijn na de inschrij-
ving en uiterlijk binnen zestig kalenderdagen na de eftectieve start van de les-
bijwoning of de aanpassingen die de leerling nodig heeft proportioneel dan wel

disproportioneel zijn,

Als de school na het overleg de aanpassÍngen die nodig zijn om de leerling

mee te nemen in een gemeenschappelijk curriculum, proportioneel acht, heft het

centrum voor leerlingenbegeleiding het verslag op of maakt het een gemotiveerd
verslag, als vermeld in artikel 352, op. Als de school na het overleg de aanpas-
singen die nodig zijn om de leerling mee te nemen in een gemeenschappelijk cur-
riculum of studievoortgang te laten maken op basis van een individueel aangepast
curriculum, disproportioneel acht, wordt de inschrijving ontbonden op het moment
dat die leerling in een andere school is ingeschreven en uiterlijk een maand, va-
kantieperiodeÀ niet inbegrepen, na de kennisgeving van de bevestiging van de

disproportionaliteit.

g3. Wanneer tijdens de schoolloopbaan de nood aan aanpassingen voor een leerling
wi3rigt en de vastgestelde onderwijsbehoeften van die aard zijn dat voor de leer-
ling éen verslag dan wel een wijziging van een verslag, als vermeld in adikel 294,
noáig is, organiseert de school een overleg met de klassenraad, de ouders en het
CLB én beslïst op basis daarvan en nadat het verslag of het gewijzigd verslag werd

afgeleverd, om de leerling op vraag van de ouders studievoortgang te laten maken
op basis van een individueel aangepast curriculum of om de inschrijving van de

leerling voor een daaropvolgend schooljaar te ontbinden.

54. In afwijking op paragraaf 2 en 3 is studievoortgang op basis van een indivi-
dueel aangepast currículum niet mogelijk in de leertijd.

95. Voor leerlingen met een inschrijvingsverslag buitengewoon onderwijs dat op-
gemaakt werd in het kader van het geïntegreerd onderwijs, die van school ver-
ánderen binnen het gewoon secundair onderwijs, geldt een onverkort recht op

inschrijving.
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Voor leerlingen met een inschrijvingsverslag buitengewoon onderwijs dat opge-
maakt werd met het oog op de toegang tot of de inschrijving in het buitengewoon
onderwijs, of met het oog op een individueel aangepast curiiculum in het ie*oononderwijs, die van school veranderen binnen heigewoon secundair ondeíwijs of
die overgaan van het buitengewoon naar het gewoon onderwijs, geldt een inschrij-
ving onder ontbindende voorwaarde.,,.

l\rt. vr.1o. In dezelfde codex wordt in deel IV, titel 2, hoofdstuk r/2, ingevoegd
bij artikel VI.1, een afdeling 3 ingevoegd, die luidt als volgt:

"Afdeling 3, Organisatie van de inschrijvingen,'.

Art. VI.11. In dezelfde Codex wordt in deel IV, titel 2, hoofdstukl/2, afdeling 3,
ingevoegd bij artikel vi.10, een onderafdeling 1 ingevoegd, die luidt ais volgt:-

"Onderafdeling 1. Inschrijvingen voor het eerste leerjaar van de eerste graad:
gemeenscha ppelijke bepalingen,,,

Art. VI.12. In dezelfde Codex wordt in deel IV, titel 2, hoofdstukL/2, afdeling 3,
onderafdeling 1, ingevoegd bij artikel vL11, een artikel 253/39 ingevoegd,?at
luídt als volgt:

"Art. 253/39. De Vlaamse Regering kan capaciteitsgebieden afbakenen op basis
van dreigende of bestaande capaciteitsproblemen wánneer de vragen tot inschrij-
ving de door de schoolbesturen bepaalde capaciteit benaderen oi overschrijden,
waardoor het recht op inschrijving vermeld in artikel 253/35, niet meer kan wor-
den gegarandeerd. In capaciteitsgebieden zijn schoolbesturen verplicht voor al
hun scholen en vestigingsplaatsen, gelegen ín het capaciteitsgebied, om gezamen-
lijk een aanmeldingsprocedure te organiseren. Het werkinglgevied vaí het Lop
Brussel- Hoofdstad is va naf het schooljaa r 20 1 9-2020 ca paciteitsgebied.,,.

Art. vr.13. In dezelfde codex wordt in deel IV, titel 2, hoofdstukL/2, afdeling 3,
onderafdeling 1, ingevoegd bij artikel vI.11, een artikel 2s3/40 ingevoegd,-dat
luidt als volgt:

'Art. 253/40' De Vlaamse regering bepaalt de startdatum voor de inschrijvingen.
In afwijking hiervan starten de inschrijvingen voor het eerste leerjaar uan ae Ëer-
ste graad voor het schooljaar 20Ig-2A20 op 2g mei 2019.',.

Itrt. vr.14. In dezelfde codex wordt in deel IV, titel 2, hoofdstukL/2, afdeling 3,
onderafdeling 1, ingevoegd bij artikel vI.11, een artikel 2s3./4r ingevoegd,-dat
luidt als volgt:

"Art. 253/41. 51' Aanmelden is het digitaal kenbaar maken door de betrokken
personen van een intentie tot inschríjven voor een bepaald schooljaar in één of
meerdere scholen of vestigingsplaatsen voor de daartoe door het lchoolbestuur
beschikbaar gestelde plaatsen in het eerste leerjaar A of B. Als de betrokken per-
sonen zich voor meerdere scholen of vestigingsplaatsen aanmelden, wordt een
volgorde van keuze aangegeven,

Na afsluiten van de aanmeldingsperiode worden de aangemelde leerlingen ge-
ordend, volgens artikel 2s3/49. De leerlingen die gunstig gáordend wordenl zi3íde
binnen de door het schoolbestuur bepaalde capaciteit, veiwerven een rechi op in-
schrijving voor een beschikbaar gestelde plaats. Binnen gezamenlijke aanmeldings-
procedures wordt slechts één gunstige ordening weerliouden, zijnde de gunstíge
ordening in de schoolvan hoogste keuze van de betreffende leerlÍng. Leediágen d'Íe
niet gunstig geordend worden, worden in de volgorde zoals in het aanmeldíngsre-
gister, opgenomen als geweigerde leerling in het inschrijvingsregister.
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g2. De Vlaamse Regering bepaalt de start- en de einddatum van de aanmeldingen
voor inschrijvingen voor een bepaald schooljaar en de datum waarop de resultaten
van de aanmeldingsprocedure uiterlijk worden bekendgemaakt'

In afwijking hierop starten de aanmeldingen voor inschrijvingen in het school-
jaar 2ALg-2020 op 1 april 2019 en eindigen op 26 april 2019. De resultaten van

deze aanmeldingsprocedure worden bekendgemaakt op 27 mei 2019'

De periode waarbinnen de betrokken personen de gunstig gerangschikte leer-
ling kunnen inschrijven bedraagt drie weken vanaf de startdatum van de inschrij-
vingen, zoals bepaald in artikel 253/44.

Voorafgaand aan en tijdens de aanmeldingsperiode kunnen geen inschrijvingen
gebeuren voor het volgende schooljaar.

In afwijking van het eerste lid, geldt voor de inschrijvingen voor het school-
jaar 2019-2020 dat schoolbesturen voorafgaand aan de aanmeldingsperiode voor
álle andere leerlingen, en op voorwaarde dat geen leerlingen geweigerd worden
op basis van capaciteit, een inschrijvÍngsperiode, kunnen voorzien voor de voor-
rangsgroepen, vermeld in artikel 253/45. Het schoolbestuur noteert deze inschrij-
vingeÁ in chronologische volgorde in het inschrijvingsregister; zoals bepaald in

artikel 253/5L. Het schoolbestuur communiceert aan alle belanghebbenden de be-

treffende i nschrijvi ngsperiode.".

Art. VI.1S. In dezelfde Codex wordt in deel IV titel 2, hoofdstuk t/2, afdeling 3,

onderafdeling 1, ingevoegd bij artikel VL11, een artikel 253/42 ingevoegd, dat
luidt als volgt:

"Ad. 253/42. 51. Voor de aanmeldingen voor de inschrijvingen voor het schooljaar
20tg-2020 legt een schoolbestuuq meerdere schoolbesturen samen of het LOB

uiterlijk op 15 januari 2019, een voorstel van digitale aanmeldingsprocedure ter
goedkeuring voor aan de CLR'

Het voorstel bevat ten minste de volgende onderdelen:
1o de wijze waarop de capaciteit, het aantal plaatsen waarin een inschrijving ge-

realiseerd kan worden en het aanmeldingsmiddel, door het betrokken school-
bestuur of de betrokken schoolbesturen worden bekendgemaakt;

Zo de manier waarop de mogelijkheid om een leerling in één aanmeldingsdos-
sier voor verschillende scholen of vestigingsplaatsen tegelijk te kunnen laten
aanmelden, indien de aanmeldingsprocedure geldt voor meerdere scholen en

vestigingsplaatsen, waarbij tegelijkertijd vermeden wordt dat voor eenzelfde
leerling meerdere aanmeldingsdossiers aangelegd kunnen worden binnen het
eigen aanmeldingssYsteem ;

30 in geval van een aanmeldingsdossier voor meerdere scholen of vestigings-
plaátsen: een regeling waarbij de aanmeldingen van leerlingen uit eenzelfde
leefentiteit, vermeld in artikel 253/45, aan elkaar gekoppeld kunnen worden,
of een motivering om deze regeling niet te voorzien;

40 een regeling waarb'rj ouders of leerlingen bij verschillende scholen of vesti-
gingsplaatsen een duidelijke voorkeurorde kunnen opgeven;

50 èen regelíng voor de communicatie naar de ouders of de leerlingen;
60 een regeling voor het bijhouden van een aanmeldingsregister per school of

vestigiÀgsplaats en de overdracht van de informatie over de aangemelde leer-
lingen aan het schoolbestuur;

7o de verdere concretisering van de ordeningscriteria. Dit bestaat uit:
a) het hanteren van de plaats van de school of vestigingsplaats binnen de

rangorde in keuze, bedoeld in artikel 253/49, gemaakt door de ouders of
de leerling bij de ordening en de toewijzing;

b) het hanteren van toeval, bedoeld in bedoeld in artikel 253/49;
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c) het bepalen van de verhouding tussen en de volgorde van de verschillende
gekozen ordeningscriteria en de ordeningscriteria die gehanteerd worden
bij de rangschikking van de niet-toegewezen leerlingen;

Bo beslissingen aangaande de wijze waarop zal omgegaàn worden met de be-
handeling van disfuncties bij en eerstelijnsklachtèn over het verloop van de
aan meld ingsprocedu re;

90 de wijze waarop over de aanmeldingsprocedure en alle genomen beslissingen
daarin gecommuniceerd wordt aan alle belanghebbenden;

10o het al dan niet door de schoolbesturen mandateren aan het Lop, van:
a) de rangschikking van de aangemelde leerlingen;
b) het uitreiken van de melding van de definitieve toewijzing of van de mel-

ding over het niet kunnen toewijzen van de leerling aaÀ een door de ouders
gekozen school of vestigingsplaats;

c) de weigeringsdocumenten;
110 indien van toepassing, hoe het schoolbestuur, de schoolbesturen, of het LOp,

voorrang zal geven aan maximum20o/o van de ondervertegenwoordigde groe-
pen.

52. De CLR toetst het voorstel van aanmeldingsprocedure aan de bepalingen ver-
meld in afdelingen 2 en 3 van dit hoofdstuk en aan de doelstellingen verm-eld arti-
kel253/34 en neemt hierover een besluit uiterlijk op 15 februarí20t9.

53' Bij een negatief besluit van de CLR, kan het schoolbestuur, meerdere school-
besturen samen of het LOP, uiterlijk op 22 februari 2019 een aangepast voorstel
indienen bij de CLR. In dat geval toetst de CLR het aangepast voorstel aan de be-
palingen vermeld in afdelingen 2 en 3 van dit hoofdstuk en aan de doelstellingen
vermeld artikel 253/34 De CLR neemt over het aangepaste voorstel een besluit
uiterlijk op I maart 2019.

91: D" aanmeldingsprocedure voor de inschrijvingen voor het schooljaar 2019-
2020 moet goedgekeurd zijn door het LOp.

55' De Vlaamse Regering kan binnen de beschÍkbare begrotingskredieten middelen
voorzien ter ondersteuning van het instellen van een aanmeldingsprocedure en
bepaalt hiervoor de nadere modaliteiten.,,.

Art. VI.16. In dezelfde Codex wordt in deel IV titel 2, hoofdstuk L/2, afdeling 3,
onderafdeling 1, ingevoegd bU artikel vI.11, een artikel zs3/43 ingevoegd, dat
luidt als volgt:

"Art. 253/43. Voor de aanmeldingen voor de inschrijvingen vanaf het schooljaar
2020-2A27 meldt een schoolbestuur, meerdere schoolbeituren samen of het LOp,
uiterlijk op 15 januari voorafgaand aan het schooljaar waarvoor de inschrijvin-
gen gelden, voor welke scholen, vestigingsplaatsen of structuuronderdelen Aá in-
schrijvingen zullen worden voorafgegaan door een digitale aanmeldingsprocedure,
conform artikel 253/49,91, vierde lid, aan de bevoegde diensten van de vlaamse
Gemeenschap.

De Vlaamse Regering bepaalt het model waarmee deze melding dient te gebeu-
ren, en de nadere bepalingen betreffende de samenstelling en ópdracht van de
d isfu nctiecom m issie.".

Vlaams Parlement



L747 (2018-2019) - Nr. 1 113

Art. VI.17. In dezelfde Codex wordt in deel IV, titel 2, hoofdstuk I/2, afdeling 3,

onderafdeling 1, ingevoegd bij artikel VL11, een artikel 253/44 ingevoegd, dat
luidt als volgt:

"Art. 253/44. 51. Voorafgaand aan de aanmeldingsperiode moet een schoolbestuur
voor al zijn scholen of vestigingsplaatsen waarvoor het de inschrijvingen laat voor-
afgaan door een aanmeldingsprocedure een capaciteit bepalen op volgend niveau:
a) hetzij het eerste leerjaar A afzonderlijk en het eerste leerjaar B afzonderlijk en

voor alle vestigingsplaatsen van de school samen;
b) hetzij het eerste leerjaar A en het eerste leerjaar B samen en voor alle vesti-

gingsplaatsen van de school samen;
c) hetzij het eerste leerjaar A afzonderlijk en het eerste leerjaar B afzonderlijk en

per afzonderlijke vestigingsplaats van de school;
d) hetzij het eerste leerjaar A en het eerste leerjaar B samen en per afzonderlijke

vestigingsplaats van de school.

Onder capaciteit wordt het maximaal aantal leerlingen verstaan dat het school-
bestuur als in te schrijven vooropstelt, waardoor bij het overschrijden van die ca-
paciteit elke bijkomende inschrijving wordt geweigerd, behoudens in de gevallen
vermeld in artikel 253/53.

g2. Een schoolbestuur kan na de start van de aanmeldingsperiode inschrijvingen
steeds een capaciteit verhogen, op voorwaarde vangoedkeuring door het LOP'

$3. Een schoolbestuur deelt aan dat LOP zijn bepaalde capaciteiten mee.".

Art. VL18. In dezelfde Codex wordt in deel IV titel 2, hoofdstuk Ll2, afdeling 3,

onderafdeling 1, ingevoegd bij artikel VL11, een artikel 253/45 ingevoegd, dat
luidt als volgt:

"Art.253/45. 91. Elk schoolbestuur verleent bij het ordenen van de aangemelde
leerlingen voor een bepaald structuuronderdeel, voorrang aan:
1o kinderen die tot dezelfde leefentiteit behoren als een reeds ingeschreven leer-

ling in de school of de scholen die de inschrijvingen van de ene naar de andere
school laten doorlopen, als vermeld in artikel 253/36;

20 met behoud van de toepassing van punt 1", kinderen met een ouder die perso-
neelslid is van de school of van de scholen die de inschrijvingen van de ene naar
de andere school laten doorlopen, als vermeld in artikel 253/36, op voorwaarde
dat er op het ogenblik van de inschrijving sprake is van een lopende tewerkstel-
ling voor meer dan 104 dagen.

Met personeelsleden als vermeld in het eerste lid, 2, wordt bedoeld:
10 personeelsleden als vermeld in artikel 2 van het decreet van 27 maart

1991 betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het
Gemeenschapsonderwijs en in artikel 4 van het decreet van 27 maart 1991 be-
treffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd
onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding, voor zover ze
geaffecteerd zijn aan of aangesteld zijn in een school;

2" personeelsleden die via een arbeidsovereenkomst werden aangeworven door
een schoolbestuur en tewerkgesteld worden in de school.

92. In afwijking op paragraaf 1 kan een schoolbestuur voor de inschrijvingen voor
het schooljaar 20L9-2020 de leerlingen als vermeld in paragraaf 1, 1" en 20, in-
schrijven voor de start van de aanmeldingsperiode, vermeld in artikel 253/4t, 92,
op voorwaarde dat geen van deze leerlingen geweigerd wordt op basis van bereikte
capaciteit.".
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Art. vr.19. In dezelfde codex wordt in deel IV, titel 2, hoofdstuk r/2, afdeling 3,
onderafdeling 1, ingevoegd bij artikel vL11, een artikel 253/46 ingevoegd,-dat
luidt als volgt:

"Art' 253/46. 51' Een schoolbestuur verleent, in voorkomend geval met behoud
van de toepassíng van artikel 253/45, voor zijn scholen, gelegeÀ in het tweetalige
gebied Brussel-Hoofdstad, voorrang aan leerlingen met minstóns één ouder die h-et
Nederlands in voldoende mate machtig is.

52. om van de voorrangsregeling, vermeld in paragraaf 1, gebruik te kunnen ma-
ken, toont de ouder op één van volgende wijzen aan daf hij het Nederlands in
voldoende mate machtig is:
10 door het voorleggen van minstens het Nederlandstalig diploma van secundair

onderwijs of daarmee gelijkwaardig Nederlandstalig studiebewijs;
20 door het voorleggen van het Nederlandstalig studiegetuigschriff van het tweede

leerjaar van de derde graad van het secundair ondeiwijs óf daarmee gelijkwaar-
dig Nederlandstalig studiebewijs;

3o door het voorleggen van het bewijs dat hij het Nederlands beheerst op minstens
niveau 82 van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voorTalen. Dit
gebeurt op basis van één van volgende stukken:
a) een studiebewijs van door de Vlaamse Gemeenschap erkend, gefinancierd of

gesubsidieerd onderwijs of een daarmee gelijkwaardig Nederlandstalig stu-
diebewijs, dat het vereiste niveau van kennis van het Nederlands aantóont;

b) een attest van niveaubepaling uitgevoerd door een Huis van het Nederlands
dat het vereiste niveau van kennis van het Nederlands aantoont;

c) door het voorleggen van het bewijs van minstens voldoende kennis van het
Nederlands na het afleggen van een taalexamen bÍj het selectiebureau van
de federale overheid;

40 door het voorleggen van het bewijs dat hij negen jaar als regelmatige leerling
onderwijs heeft gevolgd in het Nederlandstalige lager en secundair ónderwijs,
Dit gebeurt op basis van attesten daartoe uitgereikt door de betrokken schoól-
besturen.

$3' Een schoolbestuur bepaalt voor zijn scholen gelegen in het tweetalige gebied
Brussel-Hoofdstad, het aantal leerlingen dat wordt voóropgesteld voor Oè inicnri3-
ving bíj voorrang van leerlingen met minstens één oudei die het Nederlands in
voldoende mate machtig is.

Het aantal leerlingen, vermeld in het eerste lid, moet gericht zijn op het verwer-
ven of het behoud van 650/o leerlingen in de school met minstens één ouder die het
Nederlands in voldoende mate machtig is.

Het aantal leerlingen, vermeld in het eerste lid, kan door een schoolbestuur be-
paald worden tot op de niveaus vermeld in artikel 253/44.

Een reeds ingeschreven leerling of een leerling die tot dezelfde leefentiteit be-
hoort als een reeds ingeschreven leerling die op basis van de op het moment van
z.ijn inschrijving geldende regelgeving werd beschouwd als een leerling met de
thuistaal Nederlands mag beschouwd worden als een leerling met minslens één
ouder die het Nederlands in voldoende mate machtig is als veimeld in paragraaf 1,

$4' Leerlingen die naast de voorwaarde, vermeld in paragraaf 2, ook beantwoor-
den aan één of meerdere van de indicatoren, vermeld in artikel zs3/4g, g1, derde
lid, tellen niet mee voor het bereiken van het in paragraaf 3 vermelde aanla';. Deze
leerlingen worden ingeschreven tot het contingent voor de leerlingen die beant-
woorden aan één of meerdere van de indicatoren, vermeld in artikêl 21i/4g, gL,
derde lid, bereikt is.".
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Art. VI.2O. In dezelfde Codex wordt in deel IV, titel 2, hoofdstuk I/2, afdeling 3,

onderafdeling 1, ingevoegd bij artikel VL11, een artikel 253/47 ingevoegd, dat
luidt als volgt:

"Rrt. 253/47.gl.Uiterlijk voor de aanmeldingen voor inschrijvingen in schooljaar
2A2A-202L verleent een schoolbestuur, met behoud van de toepassing van arti-
kel 253/45 en artikel 253146, voor zijn scholen, gelegen in het tweetalige gebied
Brussel-Hoofdstad, voorrang aan leerlingen die minstens 9 jaar Nederlandstalig
basisonderwijs volgden.

Een leerling die gebruikmaakt van de voorrangsgroep, vermeld in artikel 253/46,
kan geen gebruikmaken van de voorrang, vermeld in dit artikel.

$2. De Vlaamse Regering bepaalt de wijze waarop het voldoen aan deze voor-
rangsgroep aangetoond wordt.

53. Een schoolbestuur bepaalt voor zijn scholen gelegen in het tweetalige gebied
Brussel'Hoofdstad, het aantal leerlingen dat wordt vooropgesteld voor de inschrij-
ving bij voorrang van leerlingen die minstens 9 jaar Nederlandstalig basisonderwijs
volgden.

Het aantal leerlingen, vermeld in het eerste lid, moet gericht zijn op het
verwerven of het behoud van 15o/o leerlingen in de school die minstens 9 jaar
Nederlandstalig basisonderwijs volgden.

Het aantal leerlingen, vermeld in het eerste lid, kan door een schoolbestuur be-
paald worden tot op de niveaus vermeld in artikel 253/44.".

Art. VI.21. In dezelfde Codex wordt in deel iV titel 2, hoofdstuk I/2, afdeling 3,
onderafdeling 1, ingevoegd bij artikel VI.11, een artikel 253/48 ingevoegd, dat
luidt als volgt:

'Art. 253/48. 91. Een schoolbestuur kan ervoor kiezen om voor een of meer van
zijn scholen per bepaalde capaciteit, als vermeld in artikel 253/44, voorrang te ver-
lsnen aan een of meer ondervertegenwoordigde groepen. Deze voorrang bedraagt
ook in geval van meer ondervertegenwoordigde groepen, in totaal maximum 20
procent van de bepaalde capaciteit.

Het LOP kan een voorstel uitwerken met betrekking tot de voorrang van onder-
vertegenwoordigde groepen in de scholen gelegen in het werkingsgebied, waarbij
de scholen aangeven welk deel van hun capaciteit ze voorbehouden voor de door
het LOP bepaalde groepen. De scholen respecteren hierover de gemaakte afspra-
ken in het LOP. Het LOP legt dit voorstel ter bekrachtiging voor aan de Raad van de
Vlaamse Gemeenschapscommissie.

52. Het LOP meldt de toepassing van deze voorrang steeds, en uiterlijk op 15 ja-
nuari, aan de bevoegde diensten van de Vlaamse Gemeenschap' Het gebruikt
hiervoor het model zoals vastgelegd door de Vlaamse Regering, als vermeld in

artikel 253/43, laatste lid.

Scholen en LOP kunnen hun voorstel van afbakening van de lokaal gekozen

ondervertegenwoordigde groepen ook voor advies voorleggen aan de CLR en dit
uiterlijk op 1 december voorafgaand aan de aanmeldingen'

53. De effecten van de toepassing van deze voorrang van ondervertegenwoordigde
groepen worden gedurende 4 iaar gemonitord door de LOP.".
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4ft. VI.22. In dezelfde Codex wordt in deel IV, titel 2, hoofdstukl/2, afdeling 3,
onderafdeling 1, ingevoegd bij artikel vL11, een artikel 2s3/49 ingevoegd, dat
luidt als volgt:

"Art. 253/49. gl,Voor de inschrijvingen voor het schooljaar 2019-2020 ordent het
schoolbestuu[ of, mits akkoord van de betrokken schoolbesturen het daartoe ge-
mandateerde schoolbestuur of het LOP, op het einde van de aanmeldingsperioáe,
voor zijn school of voor elk van zíjn scholen alle aangemelde leerlíngen àls volgt:
1o indien geen inschrijvingsperiode georganiseerd werd, als veimeld in árti-

kel253/4L, $2, vijfde lid, eerst de leerlingen die tot dezelfde leefentiteit beho-
ren als een reeds íngeschreven leerling, als vermeld in artikel 2s3/4s, $1, 1";

20 dan, indien geen inschrijvingsperiode georganiseerd werd, als vermeld in arti-
kel253/4L, 92, vijfde lid, in voorkomend geval, de kinderen van personeelsle-
den van de school, als vermeld in artikel ZS3/45, S1, 2o;

30 dan de kinderen van ouders die in overeenstemming met artikel 253/46 het
Nederlands in voldoende mate machtig zijn;

4" dan de kinderen die 9 jaar Nederlandstalig basisonderwijs volgden, in overeen-
stemming met artikel 253/47;

5o dan, in voorkomend geval, de leerlingen behorend tot de ondervertegenwoor-
digde groep, vermeld in artikel 253/48;

6" dan de overige leerlingen aan de hand van één of een combinatie van volgende
ordeningscriteria:
a) toeval;
b) de plaats van de school of vestigingsplaats binnen de rangorde in keuze ge-

maakt door de ouders of de leerlingen.

. In afwijking van paragraaf 1, 40 en 5o, kan het Lop voor de aanmeldingen voor
de inschrijvingen voor het schooljaar 2019-2020 uiterlijk op 15 januari zbtg een
alternatief ordeningsvoorstel ter goedkeuring bij de Vlaamse Rógering indienen.
De Vlaamse Regering beslist uiterlijk 1 maart 20L9, bij overschiijOinó van deze
datum is het voorstel van rechtswege goedgekeurd.

Een schoolbestuutl of mits akkoord van de betrokken schoolbesturen het LOp,
ordent de aangemelde leerlingen voor inschrijvingen voor schooljaar 2OLg-2020,
volgens de bepalingen in paragraaf 1, eerste en tweede lid.

Ïndien de vooraf bepaalde capaciteit, vermeld in ariikel 253/44, bereikt wordt
in een te ordenen groep, dan wordt binnen die groep aangemelde leerlingen ge-
ordend met respect voor de hiërarchie tussen de voorrangsgroepen en, indien van
toepassing, het goedgekeurde alternatief ordeningsvoorstel en met toepassing van
ordeningscriteria, vermeld in het eerste lid, 6".

$2' Voor de inschrijvingen vanaf het schooljaar 2020^2021 ordent het schoolbe-
stuur, of, mits akkoord van de betrokken schoolbesturen, het daartoe gemanda-
teerde schoolbestuur of het Lop, op het einde van de aanmeldingsperóde, voor
zijn school of voor elk van zijn scholen alle aangemelde leerlingen als volgt:
1o eerst de leerlingen die tot dezelfde leefentiteit behoren, àls vermeld in arti-

kel 253/45,51, 1o;
2" dan de kínderen met een ouder die personeelslid is, als vermeld in 253/45, gt,

"to,a,
3" dan de kinderen van ouders die in overeenstemming met artikel 253/46 het

Nederlands in voldoende mate machtig zijn;
4" dan de kinderen die 9 jaar Nederlandstalig basisonderwijs volgden, in overeen-

stemming met artikel 2fi/a7;
50 in voorkomend geval, de leerlingen behorend tot de ondervertegenwoordigde

groep/ vermeld in artikel 253/48;
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60 dan de overige leerlingen aan de hand van een door de Vlaamse Regering ter
beschikking gesteld standaardalgoritme, gebaseerd op volgende principes :

10 een leeriing krijgt een toevalsnummer per school waarvoor hij heeft aange-
meld;

20 een íeerling die voor meerdere scholen gunstig gerangschikt is, krijgt de

hoogste scÉool van voorkeur toegewezen en wordt verwijderd in de scholen
van lagere keuze;

30 na de definitieve toewijzing kunnen er geen leerlingen zijn die elkaars hogere
keuze hebben;

40 na de definitieve ordening van de niet gunstig gerangschikte leerlingen kun-
nen er geen leerlingen zijn met een hoger volgnummer op elkaars hogere
keuzeschool.

Indien de vooraf bepaalde capaciteit, vermeld in artikel 253/44, bereikt wordt
in een te ordenen groep, dan wordt binnen die groep aangemelde leerlíngen geor-

dend met respect voor de hiërarchie tussen de voorrangsgroepen en met toepas-
sing van het slandaardalgoritme, vermeld in $1, derde lid, 6", in de aldus bekomen
volgorde opgenomen in het aanmeldingsregister.

g3. Nadat de aanmeldingsperiode is beëindigd en voor de ordening van de aange-
Árelde leerlingen, kunnen de aanmeldende scholen op basis van het aantal aanmel-
dingen - en Àventueel het aantal leerlingen dat de school als eerste keuze opgaf -
hun capaciteit voor het eerste leerjaar A, of het eerste leerjaar B, dan wel samen,

verhogen, conform de bepalingen in artikel2S3/44, 92.'.

Art. VI.23. In dezelfde Codex wordt in deel ïV titel 2, hoofdstuk L/2, afdeling 3,

onderafdeling 1, ingevoegd bij artikel VI.11, een artikel 253/50 ingevoegd, dat
luidt als volgt:

"Art. 253/50. 51. Een schoolbestuur hanteert voor elke, overeenkomstig arti-
kel 253/44 bepaalde, capaciteit betrokken bij de aanmeldingsprocedure, een aan-

meldingsregister.

Een schoolbestuur komt, per aanmeldingsregiste[ op basis van artikel 253/49'
tot een gunstige of niet-gunstige rangschikking van alle aangemelde leerlíngen. en

neemt d]e ran-gschikking op in het aanmeldíngsregister. Mits akkoord van de be-

trokken schooÉesturen, kan het LOP de rangschikking van alle aangemelde leer-

lingen in het aanmeldingsregister uitvoeren.

g2. Van de scholen of vestigingsplaatsen waar de aangemelde leerling een gun-

itig" r"ngrchikking heeft gekregen, wijst het schoolbestuuti of mits akkoord van

de-betroki<en schoólbesturèn, het LOP de aangemelde leerling toe aan de school of
vestigingsplaats van de hoogste keuze die de ouders of de leerling bij de aanmel-
ding opgaven.

Deze leerling wordt vervolgens verwijderd uit het aanmeldingsregíster van de

verschillende sèholen en vestigingsplaatsen waarvoor de ouders of de leerling een

lagere keuze gemaakt hebben. De daardoor vrijgekomen plaatsen in de aanmel-

diigsregisterJworden, voor zover mogelijk, ingenomen door de op basis van de-

zelf?e cómbinatie van ordeningscriteria eerstvolgend gerangschikte leerlingen.

Het innemen van vrijgekomen plaatsen in het aanmeldingsregister wordt her-

haald totdat er geen toewijzingen als vermeld in het eerste lid meer mogelijk zijn'
Daarna worden de niet-toegewezen leerlingen geordend volgens de daartoe geko-

zen ordeningscriteria.

De aangemelde leerling en zijn ouders krijgen uiterlijk op de door de Vlaamse
Regering bepaalde datum schriftelijk of via elektronische drager melding over de
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school of vestigingsplaats waaraan de aangemelde leerling is toegewezen en over
de periode, als vermeld in artikel ZS3/4L, g2, tweede lid.

. Indien de aangemelde leerling en zijn ouders binnen de periode, vermeld in het
vierde lid, geen gebruikmaken van de mogelijkheid tot inschrijving, dan vervalt het
recht op inschrijving dat ze via de aanmeidingsprocedure hebben verworven.

Aan de aangemelde leerling en zijn ouders wordt tevens meegedeeld welke
plaats bij de niet-toegewezen leerlingen de aangemelde leerling heóft ingenor"n
in het aanmeldingsregister van de verschillenàe scholen of vestigingJplaatsen
waarvoor de aangemelde leerling of zijn ouders een hogere keuze femiaàrc i,aO-
den dan de toegewezen school of vestigingsplaats.

Indien bij de inschrijving blijkt dat de leerling niet voldoet aan door de ouders
opgegeven voorrangsgroep die aanleiding gaven tot de gunstige rangschikking en
toewijzing, dan vervalt het recht op inschrijving dat ze vià de aánmeldingrpro.Ëdr-
re hebben verworven, tenzij de behandeling ván disfuncties en eerstelijÀsÈlachten,
vermeld in artikel 253/42,51, Bo, en artikel 253/43,leidttoteen andere beslissing.

Wanneer een via een aanmeldingsprocedure ingeschreven leerling alsnog wordt
ingeschreven in een school van hogere keuze, mag ae school van lJgere táuzá ae
eerder gerealiseerde inschrijving beëindigen.

$3. Indien de leerling in geen enkele school of vestigingsplaats gunstig gerang-
s.chikt. kan worden, krijgen de aangemelde leerling en rt'jn ouderi uiterïi3Ë of O"
door de Vlaamse Regering bepaaldé datum, scnrirtétiit< oívia elektronischl drager
melding over het níet !<qnngn tgelvljze4 vaq de qEngemelde ter:rling aan 

""o 
àào.

dê ouders of lèerting gekozen schoot ofvèstigiÀgiÈtááti.

" 
Aan de aangemelde leerling en zijn ouders wordt tevens meegedeeld welke

plaats bij de niet-toegewezen leerlíngen de aangemelde leerling heËrt ingenomenin het aanmeldingsregíster van de verschillenàe scholen of 
-vestigingíplaatsen

waarvoor de aangemelde leerling of zijn ouders hadden gekozen.

$4. Een niet-gunstige rangschikking wordt gelijkgesteld met een weigerÍng op ba-
sis van bereikte capaciteit, overeenkomstig artikel 253/44. Het uitréiken van de
weigeringsdocumenten kan gemandateerd worden aan het Lop.,,.

Art. VI.24. In dezelfde Codex wordt in deel IV, titel 2, hoofdstuk I/2, afdeling 3,
onderafdeling 1, ingevoegd bij artikel vL11, een artíkel 2s3/sL ingevoegd,'dat
luidt als volgt:

"Art' 253/51' 51. Een schoolbestuur hanteert voor elke overeenkomstig arti-
kel 253/44, bepaalde capaciteit een inschrijvingsregister waarin het alle inlchrij-
vingen en weigeringen chronologisch noteert.

.. Overeenkomstig artikel 253/49, wordt de volgorde van de toegewezen leer-
linOgl en de volgorde van de niet-toegewezen leàrlingen overgenomen in het in-
schrijvingsregister.

$2, Met uitzondering van de inschrijvingen, vermeld in artikel 253/53, wordt voor
inschrijvingen door vrijgekomen plaatsén of door verhoogde capaciteil als vermeld
in artikel 253/44,92, de volgorde van de weigeringen, iekening houdend met de
voorrangsgroepen, gerespecteerd en dit tot en met de vijfde schooldag van okto-
ber van het schooljaar waarop de inschrijving betrekkingïad.

Ouders van leerlingen die alsnog een plaats wordt toegewezen krijgen daar bin-
nen de zeven kalenderdagen schriftelijk of via elektronilche dragei-melding van.
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Deze melding bevat informatie over de periode waarbinnen de ouders de betrokken
leerling kunnen inschrijven, Die periode duurt minimaal zeven kalenderdagen'

53. De Vlaamse Regering bepaalt het model van inschrijvingsregister.

g4. Het verloop van inschrijvingen en weigeringen kan onderworpen worden aan

éen controle door de bevoegde diensten van de Vlaamse Gemeenschap."'

AÉ. VL25. In dezelfde Codex wordt in deel IV titel 2, hoofdstuk t/2, afdeling 3,

onderafdeling 1, ingevoegd bij artikel VI.11, een artikel 253/52 ingevoegd, dat
Iuidt als volgt:

'Art. 253/52. De inschrijvingen en eventuele weigeringen van leerlingen die zich

niet hebben aangemeld worden vanaf de door de Vlaamse Regering bepaalde
startdatum van de inschrijvingen, als vermeld in artikel 253/4A in chronologische
volgorde opgenomen in het inschrijvingsregister.".

Art, VI.26. In dezelfde Codex wordt in deel IV titel 2, hoofdstuk L/2, afdeling 3,

onderafdeling 1, ingevoegd bij artikel VI.11, een artikel 253/53 ingevoegd, dat
luidt als volgt:

"Art.253/53. 51.Een schoolbestuur kan, ook bij overschrijding van een vastge-
legde capaciteit toch in volgende situaties overgaan tot een inschrijving:
ldvoor de toelating van leerlingen in het secundair onderwijs die:

a) hetzij geplaatst zijn door de jeugdrechter;
U) tretzij als (semi-)internen verblijven in een (semi-)internaat verbonden aan

de school;
c) hetzij opgenomen zijn in een voorzíening van residentiële opvang;

2o voor Ae toetating van leerlingen die behoren tot dezelfde leefentiteit, indien
de ouders deze leerlingen wensen in te schrijven in hetzelfde niveau/ vermeld
artikel 253/44, naargelang van hetgeval, en slechts een van de leerlingen inge-
schreven kan worden omwille van de capaciteit;

3o van leerlingen waarvoor de disfunctiecommissie toestemming heeft verleend
voor een inschrijving in overcapaciteit.

g2. Een schoolbestuur moet, ook bij overschrijding van een vastgelegde capaciteit
in volgende situaties toch overgaan tot een inschrijving voor de terugkeer van

leerlingen ín het gewoon secundair onderwijs die in het lopende, het voorafgaande
schooljaar of daaraan voorafgaande schooljaar in de school ingeschreven waren en

die geáurende die periode in het buitengewoon secundair onderwijs ingeschreven
waren,

53. In geen enkel structuuronderdeel van het voltijds gewoon secundair onderwijs
àat behoort tot een graad of onderwijsvorm waarvoor aan de school een minimum-
pakket is toegekend, kan tijdens het schooljaar van toekenning de inschrijving
van een leerling worden geweigerd op basis van capaciteit als vermeld in arti-
kel253/44;'.

A*. Vt.27. In dezelfde Codex wordt in deel IV, titel 2, hoofdstuk t/2, afdelíng 3,

ingevoegd bij artikeM.L4, een onderafdeling 2 ingevoegd, die luidt als volgt:

"Onderafdeling 2. Inschrijvingen voor andere leerjaren dan het eerste leerjaar
van de eerste graad".
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Art. VI.28. In dezelfde Codex wordt in deel iV, titel 2, hoofdstukl/2, afdeling 3,
onderafdeling 2, ingevoegd bij artikel vr.27, een artikel 2s3/s4 ingevoegd, 

-dat
luidt als volgt:

"Art, 253/54. Inschrijvingen voor een bepaald schooljaar kunnen ten vroegste star-
ten op de eerste schooldag na de paasvakantie van het voorafgaande sfhooliaar,
met uitzondering van de leertijd.

Een school- of centrumbestuur maakt de start van de inschrijvingen bekend aan
alle belanghebbenden. Een school- of centrumbestuur dat deel uitmaakt van een
LoP, maakt de start van de inschrijvingen alleszins via het Lop bekend.,,.

Art. VI.29. In dezelfde Codex wordt in deel IV, titel 2, hoofdstuk L/2, afdeling 3,
onderafdeling 2, ingevoegd bij artikel vr.z7, een artikel 253/55 ingevoegd, 

-dat

luidt als volgt:

"Art' 253/55' 51' Een school- of centrumbestuur moet voor al zijn scholen, centra
voor deeltijds beroepssecundair onderwÍjs en centra voor vorming van zellstandi-
gen en kleíne en middelgrote ondernemingen voorafgaand aan eén ínschrijvings-
periode als vermeld in artikel 253/52, capaciteit bepáten op een of meer ván v-ot-
gende niveaus:
a) hetzij per school, met uitzondering van het eerste leerjaar van de eerste graad

van het voltijds gewoon secundair onderwijs;
b) hetzij per centrum voor deeltijds beroepssecundair onderwijs of centrum voor

vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen;
c) hetzij per vestigingsplaats, met uitzondering vJn het eerste leerjàar van de eer-

ste graad van het voltijds gewoon secundair onderwijs;
d) hetzij per structuuronderdeel of combínatie van structuuronderdelen, met uit-

zondering van het eerste leerjaar van de eerste graad van het voltijds gewoon
secundair onderwijs, al dan niet per vestigingsplaats,

Onder capaciteit wordt het maximaal aantal leerlingen verstaan dat het school-
of centrumbestuur als in te schrijven vooropstelt, walrdoor bij het overschrijden
van die capaciteit elke bijkomende inschrijving wordt geweigeri, behoudens ií de
gevallen vermeld ín artikel ZS3/53.".

Itrt. vr.3o. In dezelfde codex wordt in deel IV, titel 2, hoofdstukL/2, afdeling 3,
onderafdeling 2, ingevoegd bij artikel vr.27, een artíkel 2s3/s6 ingevoegd,"dat
luidt als volgt:

"Art' 253/56. 91, Een schoolbestuur hanteert voor elke overeenkomstig arti-
kel 253155 bepaalde niveaus waarop capaciteit wordt bepaald een inschri3vingsre-
gister waarin het alle inschrijvingen en weigeringen chronologisch noteert. -

Met uitzondering van de inschrijvingen, vermeld in 2s3/ss, g1 en g2, wordt
voor inschrijvingen de volgorde van de geweigerde leerlingen gerespecteèrd en dit
tot en met de vijfde schooldag van oktober van het schooilaaiwaaiop de inschrij-
ving betrekking had.

52' De Vlaamse Regering bepaalt het model van inschrijvingsregister.

53. Het verloop van de inschr'rjvingen en weigeringen kan onderworpen worden
aan een controle door de bevoegde diensten van de vlaamse Gemeenschap.,,.
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Art. VI.31. In dezelfde Codex wordt in deel IV, titel 2, hoofdstuk I/2, afdeling 3,
onderafdeling 2, ingevoegd bij artikel V1.27, een artikel 253/57 ingevoegd, dat
luidt als volgt:

"Art. 253/57, 51. Een schoolbestuur kan ook na het bereiken van de capaciteit zoals
bepaald in artikel 253/55 toch in volgende situaties overgaan tot een inschrijving:
1o voor de toelating van leerlingen in het secundair onderwijs die:

a) hetzij geplaatst zijn door de jeugdrechter;
b) hetzij als (semi-)internen verblijven in een (semi-)internaat verbonden aan

de school;
c) hetzij opgenomen zijn in een voorziening van residentiële opvang;

20 voor de toelating van leerlingen die behoren tot dezelfde leefentiteit, indien de
ouders deze leerlingen wensen in te schrijven in hetzelfde structuuronderdeel,
naargelang van het geval, en slechts een van de leerlingen ingeschreven kan
worden omwille van de bereikte capaciteit.

$2. Een schoolbestuur moet ook na het bereíken van de capaciteit zoals bepaald in
artikel 253/55 toch overgaan tot een inschrijving voor de terugkeer van leerlingen
in het gewoon secundair onderwijs die in het lopende of de twee voorafgaande
schooljaren in de school ingeschreven waren en die gedurende die periode in het
buitengewoon secundair onderwijs ingeschreven waren.

53, In geen enkel structuuronderdeel van het voltijds gewoon secundair onderwijs
dat behoort tot een graad of onderwijsvorm waarvoor aan de school een minimum-
pakket is toegekend, kan tijdens het schooljaar van toekenning de inschrijving van
een leerling worden geweigerd op basis van de bereikte capaciteit.",

Itrt, VI.32. In dezelfde Codex wordt in deel IV, titel 2, hoofdstuk I/2, ingevoegd
bij artikel VI.1, een afdeling 4 ingevoegd, die luidt als volgt:

,'Afdeling 4. Weigeren van inschrijving".

Art. VI.33. In dezelfde Codex wordt in deel IV titel 2, hoofdstuk L/2, afdeling 4,
ingevoegd bij artikel V1.32, een artikel 253/58 ingevoegd, dat luidt als volgt:

'Art. 253/58. g1.Een schoolbestuur kan de inschrijving van een onderwijszoeken-
de die niet voldoet aan de bij decreet of besluit bepaalde toelatings-, overgangs- of
instapvoorwaarden weígeren.

Een inschrijving in de loop van het voorafgaande schooljaar of in het lopende
schooljaar vindt plaats onder de opschortende voorwaarde dat de onderwijszoe-
kende hetzij bij de effectieve start van de lesbijwoning hetzíj bij beslissing van de
toelatingsklassenraad, aan desbetreffende toelatings-, overgangs- of instapvoor-
waarden voldoet.

92. Een schoolbestuur weigeÉ de inschrijving van een leerling die in de loop van
hetzelfde schooljaar van school verandert, als deze inschrijving tot doel heeft of er
in de feiten toe leidt dat de betrokken leerling in dat schooljaar afwisselend naar
verschillende scholen zal gaan.

93, Een schoolbestuur kan de inschrijving weigeren in een school waar de betrok-
ken leerling het lopende, het vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar werd
uitgeschreven als gevolg van definitieve uitsluiting als tuchtmaatregel. Dergelijke
weigering van inschrijving kan eveneens in een school waar de inschrijving van de
ene naar de andere school doorloopt op basis van artikel 253/36.

94. Een schoolbestuur van een school voor gewoon secundair onderwijs waarvan
de draagkracht onder druk staat, kan slechts na overleg en goedkeuring binnen
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het LOP de inschrijving in de loop van het schooljaar weigeren van een leerling die
elders werd uitgeschreven als gevolg van definitieve uitsluiting als tuchtmaatregel.
Deze weigering moet gebaseerd zijn op en conform zijn aan vooraf door het LOP
bepaalde criteria.

Voor het bepalen van deze criteria wordt ten minste rekening gehouden met de
volgende elementen:
1o het aantal leerlingen met een begeleidingsdossier in het kader van problemati-

sche afwezigheden;
2o het aantal eerder in de loop van het schooljaar ingeschreven leerlingen die in

hetzelfde schooljaar elders werden uítgesloten.",

Art. VI.34. In dezelfde Codex wordt in deel IV, titel 2, hoofdstuk L/2, afdeling 4,
ingevoegd bij artikel VI.32, een aÉikel 253/59 ingevoegd, dat luidt als volgt:

"Art. 253/59. 51. Een schoolbestuur dat een leerling weigert, deelt zijn beslissing
binnen een termijn van zeven kalenderdagen bij aangetekend schrijven of tegen
afgiftebewijs mee aan de ouders van de leerling en volgens afspraak aan de voor-
zitter van het LOP.

$2. De Vlaamse Regering bepaalt het model waarmee het schoolbestuur de wei-
gering meedeelt aan de ouders en in voorkomend geval het LOP of de bevoegde
diensten van de Vlaamse Gemeenschap.

Het model, vermeld in het eerste lid, bevat zowel de feitelijke als de juridische
grond van de beslissing tot weigering en bevat de melding dat de ouders voor
informatie of bemiddeling een beroep kunnen doen op een LOP of klacht kunnen
indienen bij de CLR en de wijze waarop men mêt één van beide in contáct kan
treden.

Indien de weigering gebeurde op basis van bereikte capaciteit, zoals vermeld in
artikel 253/44 en 253/55, deelt het schoolbestuur mee op welke plaats onder de
geweigerde leerlingen opgenomen in het inschrijvingsregister de betrokken leer-
ling staat.

93. De ouders krijgen op hun verzoek toelichting bij de beslissing van het school-
bestuur.".

Art. VI.35. In dezelfde Codex wordt in deel IV, titel 2, hoofdstuk L/2, ingevoegd
bij artikel VI.1, wordt een afdeling 5 ingevoegd, die luidt als volgt:

"Afdeling 5. Bemiddelings- en klachtenprocedure".

Itrt. VI.36, In dezelfde Codex wordt in deel IV, titel 2, hoofdstuk I/2, afdeling 5,
ingevoegd bij aÉikel VL35, een artikel 253/60 ingevoegd, dat luidt als volgt:

"Art. 253/60. 91. Ouders en alle belanghebbenden kunnen vragen om bemiddeling
door het LOP, zoals bepaald in artikel 253/6t en artikel 253/62, of een klacht índie-
nen bij de CLR, zoals bepaald in artikel 253/63, wanneerze niet akkoord zijn met:
1o een weigering op basis van bereikte capaciteít;
20 een weigering van inschrijving, op basis van de weigeringsgronden, vermeld in

artikel 253/58;
30 een uitschrijving op basis van een inschrijving in een andere school, zoals ver-

meld in artikel 253/37;
40 een ontbinding van inschrijving van een leerling met specifieke onderwijs-

behoeften, zoals vermeld in artikel 253/38.
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$2' Voor de toepassing van artikel 253/61 tot en met artikel 253/64 bepaalt de
Vlaamse Regering de nadere procedure. Zij garandeert daarbij de hoorplicht.',.

Art. Vf.37. In dezelfde Codex wordt in deel IV titel 2, hoofdstuk I/2, afdeling 5,
ingevoegd bij artikel vI.35, een artikel 2s3/6r ingevoegd, dat luidt als volgt: -

"Art. 253/61. S1. In geval van een weigering op basis van artikel 2s3158, g4, start
het LOP een bemiddeling om een oplossing voor de geweigerde leerling te zoeten.
Het LOP organiseert daartoe een bemiddelingscel, waarvan het de sámenstelling
9n de werkingsprincipes bepaalt. Bij een weigering op basis van andere bepalingen
dan deze van artikel 253/58 start het LOP een bemiddeling wanneer de ouderi er
uitdrukkelijk om verzoeken.

52, Het LOP bemiddelt binnen een termijn van tien kalenderdagen, die ingaat op
de dag na die van de betekening of afgifte, vermeld in artikei 2s;a/58, gi, tus-
sen de leerling en zijn ouders en de schoolbesturen van de scholen binÁen het
werkingsgebied, met het oog op een definitieve inschrijving van de leerling in een
school' De bemiddeling schort de termijn van dertig kalenderdagen, ver-meld in
artikel 253/63,51, op.

$3. Wanneer de bemiddeling van het LOP binnen de termijn, vermeld in para-
graaf 2, niet resulteert in een definitieve inschrijving, wordt de CLR gevat om haar
oordeel uit te spreken over de gegrondheid van de weígeringsbesllssing. De CLR
formuleert dit oordeel binnen een termijn van eenentwintig kalenderdagen die in-
gaat de dag na het verstrijken van de termijn, vermeld in paragraaf 2. -

Het oordeel van de CLR wordt uiterlijk binnen een termijn van zeven kalender-
dagen bíj aangetekend schrijven verstuurd naar de betrokkenen en de voorzitter
van het LOP.

$4' Indien de CLR de weigeringsbeslissing gegrond acht, schrijven de ouders de
leerling in een andere school in. Indien het gaat om een weigóring op basis van
artikel 253/58, $3 of $4, schrijven de ouders de leerling in eèn andeie school in
uiterlijk vijftien kalenderdagen na de schriftelijke kennisgeving van het oordeel van
de CLR, vermeld in paragraaf 3, tweede lid. De ouders kunneÁ bij het zoeken naar
een andere school bijgestaan worden door het LOfl inzonderheíd door de centra
voor leerlingenbegeleiding die deel uitmaken van dat LOp.

55' Indien de CLR de weigering niet of niet afdoende gemotiveerd acht, kan de
leerling zijn recht op Ínschrijving in de school laten geldèn.

$6. Voor de toepassing van de termijnen bepaald in dit artikel worden zaterdagen,
zondage.n, wettelijke en reglementaire feestdagen en de door de Vlaamse Regeiing,
overeenkomstig artikel 12, bepaalde vakantieperíoden niet meegerekend.,,.

Art. VI.38. In dezelfde Codex wordt in deel IV titel 2, hoofdstukL/2, afdeling 5,
ingevoegd bij artikelvI.35, een artíkel zs3/62 ingevoegd, dat luidt als volgt: -

"Art' 253/62' 51. Ouders en andere belanghebbenden kunnen naar aanleiding van
een weigering of uitschrijving op basis van artikel 253/37, al dan niet na eeÁ be-
middelingsprocedure door het LOP, een schriftelijke klacht indienen bij de CLR.
Klachten die na de termijn van dertíg kalenderdagen na de vaststelling van de
betwiste feiten ingediend worden, zijn onontvankelijk.

52' De CLR oordeelt binnen een termijn van eenentwintig kalenderdagen, die in-
gaat de dag na die van betekening of van poststempel van de schriftelijke klacht,
over de gegrondheid van de weigering.
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Het oordeel van de CLR wordt uiterlijk binnen een termijn van zeven kalender-
dagen bij aangetekend schrijven verstuurd naar de betrokkenen en de voorzitter
van het LOP,

53. Indien de CLR de weigering gegrond acht, schrijven de ouders de leerling in
een andere school in.

Indien het gaat om een weigering op basis van artikel 253/38, schrijven de ou-
ders de leerling in een andere school in uiterlijk vijftien kalenderdagen na de schrif-
telijke kennisgeving van het oordeel van de CLR, vermeld in paragraaf 2, tweede
lid. Op vraag van de ouders worden zij bij het zoeken naar een andere school
bijgestaan door het LOP, inzonderheid door de CLB die deel uitmaken van het LOP'

94. Indien de CLR de weigering niet of niet afdoende gemotiveerd acht, kan de

leerling zijn recht op inschrijving in de school laten gelden.

95, Voor de toepassing van de termijnen bepaald in dit artikel worden zaterdagen,
zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen en de door de Vlaamse Regering,
overeénkomstig artikel 12, bepaalde vakantieperioden niet meegerekend.".

llrt. VI.39. In dezelfde Codex wordt in deel IV titel 2, hoofdstuk I/2, afdeling 5,
ingevoegd bij artikel VI.35, een artikel 253/63 ingevoegd, dat luidt als volgt:

"Rrt. 253/63. 91. De CLR kan in een situatie als vermeld in artikel 253/6L,55, de
Vlaamse Regering adviseren een bedrag op de werkingsmiddelen van het school-
jaar waarop de inschrijving betrekking had van de school terug te vorderen of in
te houden.

De CLR stelt de Vlaamse Regering onverwijld in kennis van dit advies.

92. Binnen een termijn van veertien kalenderdagen, die ingaat de dag na de ont-
vangst van het advies, beslist de Vlaamse Regering over het opleggen van een
financièle sanctie die kan bestaan uit een terugvordering of inhouding op de wer-
kingsmiddelen van de school.

Voorafgaandelijk aan het opleggen van een sanctie gaat de Vlaamse Regering
na of de betrokken leerling alsnog in de betrokken school werd ingeschreven.

53. De terugvordering of inhouding, vermeld in paragraaf 1 en 2:
1o kan niet meer bedragen dan tien procent van het werkingsbudget van de school;
20 kan er niet toe leiden dat het aandeel in de werkingsmiddelen dat bestemd is

voor personeelsaangelegenheden in absolute cijfers kleiner wordt dan wanneer
de maatregel niet zou zijn getroÍïen.

$4. Onverminderd de toepassing van paragraaf 1 tot 3, kan de CLR het dossier
aanhangig maken bij het orgaan dat in toepassing van artikel 33,92, van het VN-
verdrag van 13 december 2006 inzake de Rechten van Personen met een Handicap
en in tóepassing van artikel 40 van het decreet van 10 juli 2008 houdende een ka-
der voor het Vlaamse gelijke- kansen- en gelijkebehandelingsbeleid het mandaat
heeft van onafhankelijk mechanisme.".
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Hoofdstuk VII. Slotbepalingen

Art. VII.1. Dit decreet treedt in werking op l januari 2019 voor de inschrijvingen
voor schooljaar 2019-2020 en verder.

Kathleen HELSEN
Kris VAN DIICK

Jo DE RO
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