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Algemeen 

Wat treedt in werking op 01/09/2012 en 
wat vanaf de eerste inschrijvingsdatum? 
Alles, met onmiddellijk effect op: 

• Attest niet gerealiseerde inschrijving; 
• Chronologische volgorde tot eind oktober; 
• Verhogen van capaciteiten; 
• Regels van veranderingen binnen scholen; 
• Overcapaciteitsgroepen. 



Algemeen 

De Vlaamse Regering legt een model op 
van een inschrijvingsregister. Wordt dit 
een digitaal model? Wat met handtekening 
van de ouders? 
Voorlopig geen digitaal model. 
Schriftelijk model voorziet plaats voor 

handtekening. 



Algemeen 
Wat is de betekenis/kracht van de LOP-

afspraken? Uiteindelijk zijn het de 
schoolbesturen die de contingenten bepalen. 
Maar wat als zij een norm bepalen die niet in 
de lijn ligt van de LOP-afspraak? Wie stuurt 
dat bij? 
Financierings- en subsidiëringsvoorwaarden voor 

onderwijspartners. 
Niet-onderwijspartners werken samen aan 

uitvoering GOK-decreet. 
Toetsing CLR. 
Goede afspraken. 
 

 



Algemeen 

Wordt artikel X.2 uit het GOK-decreet 
(aanmeldingsprocedures) opgeheven? 
Per 1 september 2012 



Algemeen 

Wat met gratis busvervoer in BuO in de 
dichtstbijzijnde school als een leerling 
geweigerd wordt via dubbele 
contingentering (DC)? 
DC verandert niets aan leerlingenvervoer. 
Recht op leerlingenvervoer voor de 

dichtstbijzijnde vrije keuzeschool. 
Geen weigering op basis van DC maar op 

basis van capaciteit. 
 

 



Algemeen 

Hoe zit het met gratis busvervoer in BuO 
als een leerling via de 
aanmeldingsprocedure slechts in de derde 
school van zijn keuze ingeschreven 
wordt? 
Recht op leerlingenvervoer naar de hem 

toegewezen school. 



Algemeen 

Wat moet SYNTRA concreet doen? 
Waarom zijn zij in het inschrijvingsrecht 
opgenomen? Vallen zij wel of niet onder 
onderwijs? 
Zijn van toepassing op de leertijd: 

• Start inschrijvingsperiode; 
• Voorrangsgroepen; 
• Bepalingen m.b.t. capaciteit; 
• Bepalingen m.b.t. weigeren. 



Capaciteit 

Moet of kan een school de capaciteit 
melden aan het LOP?  
Moet 



Capaciteit 
Een secundaire school moet ook voor 1A en 1B 

haar capaciteit vastleggen. Door de capaciteit per 
structuuronderdeel te moeten vaststellen en niet te 
kunnen vaststellen op basis van de keuze uren, 
kan de school bepaalde opties niet afschermen 
ten gunste van kwetsbare lln. Klopt die 
redenering? 
 Moet capaciteit bepalen 1e graad SO. 
 Kan op één of meerdere niveaus (school, 

vestigingsplaats of structuuronderdeel). 
• De kleinste structuuronderdeel 1e leerjaar 1e graad: 1A en 1B 
• 2e leerjaar 1e graad: basisopties 
• BVL: beroepenvelden  



Capaciteit 

Verplicht voor eerste graad, mag voor 
2e/3e graad. Betekent dit voor de 2e/3e 
graad dat zij die getallen ook zullen 
moeten doorgeven vóór de inschrijvingen 
1e graad beginnen (of is dit dan bv tijdens 
de paasvakantie)? Of mag dit ook nog 
later? 
Capaciteit bepalen vóór start inschrijvingen 

2e/3e graad. 



Capaciteit 

Kan de school (1e graad) de capaciteit 
bepalen op verschillende niveaus, of een 
combinatie ervan? Hoe organiseer je een 
capaciteitsverhoging als de zomervakantie al 
gestart is? 
Capaciteit bepalen vóór de start van de 

inschrijvingen en kan op 1 of meerdere niveaus. 
Na de start van de inschrijvingen kan capaciteit 

verhoogd worden mits goedkeuring LOP. 



Capaciteit 

Zijn er uitzonderingen i.v.m. anderstalige 
nieuwkomers in het SO? 
Onthaalonderwijs voor AN = afzonderlijk 

structuuronderdeel = kan capaciteit bepalen. 



(Verworven) inschrijving 
 Is het zo dat in het begrip ‘regelmatige leerling’ 

(ook voor leerlingen uit het voltijds SO) de datum 
van 1 september verlaten wordt? Betekent dit dat 
in geval van laattijdige inschrijving de periode 
voorafgaand aan de inschrijving niet meer 
gewettigd moet worden om te voldoen aan het 
begrip regelmatige leerling? 
 De datum van 1 september wordt verlaten in het 

kader van het inschrijvingsrecht. Laattijdige 
inschrijvingen zullen nog steeds gewettigd moeten 
worden om te voldoen aan het begrip ‘regelmatige 
leerling’ in het kader van financiering/subsidiëring.  



(Verworven) inschrijving 
Art. 110/1 §3: Hoe moeten we deze § 

verstaan? ‘De voortgang van het leerproces 
mag niet worden gestuit’ Hoe wordt dat 
bepaald? Door wie? (Delibererende KR of 
begeleidende KR) Geldt dit tot 1 september, 
of geldt dit tijdens het volledige schooljaar? 
 Inschrijving geldt voor volledige schoolloopbaan 

tenzij … 
Behoud inschrijving geldt over vestigingsplaatsen 

en structuuronderdelen heen tenzij capaciteit 
overschreden wordt. 
Uitzondering voortgang van het leerproces. 

 



Start inschrijvingen 

Het LOP maakt afspraken over de data 
voor de voorrangsperiodes. Is het de 
bedoeling tot een gezamenlijke periode te 
komen of kunnen scholen hierin 
verschillen? 
Moet afspraken maken. 
Moet niet tot een gezamenlijke periode 

komen. 



Voorrang 
Een voorrangsperiode moet minimaal twee 

weken duren. In het ontwerpdecreet stond 
maximaal 6 weken maar in het goedgekeurde 
hebben ze de maximumperiode laten 
wegvallen. Hoelang is een voorrangsperiode 
en kan dat tot zelfs 31 augustus lopen 
waardoor het ineens een 
weigeringsinstrument wordt? 
Geen maximale duur, is afhankelijk van de wijze 

waarop de inschrijvingsprocedure wordt 
georganiseerd.  

 



Voorrang 

Specifiek m.b.t. de situatie in Brussel waar 
er een voorrang van 55% is voor 
Nederlandstalige leerlingen: graag 
verduidelijking bij het aantikken als GOK 
of niet-GOK-leerling i.s.m. 
Nederlandstaligheid en de invloed daarvan 
op het percentage van 55%. 
Vooropgesteld contingent niet GOK = 

minimum 55% 



Voorrang 

Wie behoort tot de voorrangsgroep 
leefeenheid? Is dit ook de broer die 
bijvoorbeeld bij de vader woont en die 
voorrang inroept in de school van zijn 
zuster die op een ander adres bij de 
moeder woont?  
Dezelfde hoofdverblijfplaats of minstens een 

gemeenschappelijke ouder. 
 



Voorrang 

Verplichte voorrangsgroepen, en dus 
voorrangsperiodes, zijn er alleen voor 1e 
graad SO en BuSO, en voor 2e en 3e 
graad SO in Brussel-Hoofdstad. Klopt het 
dat voor nieuwe inschrijvingen in 2e en 3e 
graad buiten Brussel uitsluitend de 
chronologie telt? Of is het werken met 
voorrangsgroepen mogelijk? 
M.u.v. Brussel geen voorrangsgroepen voor 

2e en 3e graad  chronologie 
 



Voorrang 
Geldt de voorrang voor kinderen van 

personeel in scholen waar de inschrijvingen 
doorlopen (campus)?  
Voorrang kinderen in de school waar 

personeelslid is tewerkgesteld 
Het 3e lid verwijst naar “kinderen van de in 

artikel 1 vermelde personeelsleden”. Moet dit 
niet “kinderen van de in het eerste lid 
vermelde personeelsleden”? 
Wordt aangepast 

 



Voorrang 
Voorrang aan campus: moet er een goedkeuring 

of positief advies zijn binnen het LOP SO en BaO 
als de scholen op één campus liggen? Ook zonder 
een weg of scheiding tussen beide scholen op 
dezelfde campus. Geldt dit ook voor twee 
secundaire scholen op eenzelfde campus? 
 Campus overgang BaO – SO: voorrangregeling 
 Campus overgang SO – SO: verworven inschrijving 

Bij de stemming i.v.m. campus: tel je de 
onthoudingen bij de nee-stemmers? 
 Huishoudelijk reglement LOP 

 



Voorrang/DC 
Moeten de uitgestelde leerlingen van een contingent 

na elke voorrangsperiode overgeheveld worden naar 
het contingent waar nog plaats is? 
 Ja, artikel 37septies, §1, 9e lid of artikel 110/7, §1, 8e lid: 
Indien, op het moment dat de voorrangsperiodes afgesloten 
worden, het andere contingent niet vol is, worden de 
openstaande plaatsen opgevuld met leerlingen die in het 
inschrijvingsregister, vermeld in artikel 110/12, vermeld staan 
als uitgesteld, indien de ouders dit nog wensen en met 
respect voor de in het inschrijvingsregister opgenomen 
chronologie. De leerlingen die op deze wijze niet 
ingeschreven kunnen worden, worden geweigerd en de 
ouders ontvangen daarvan, in overeenstemming met artikel 
110/13, §1, een schriftelijke bevestiging. 



Dubbele contingentering 
GOK-indicatoren: is één van de vier 

voldoende (bv. schooltoelage)? 
Voldoen aan ten minste één indicator. 
Niet per indicator contingent bepalen. 

Kan een individuele school zijn sociale mix 
verhoudingen zelf bepalen? Eigen selectie in 
stand houden? Rekening houdend met uniek 
profiel? 
 Ja, maar de school moet streven naar een 

evenredige verdeling van GOK/NGOK-leerlingen.  



Dubbele contingentering 

Hoe identificeer/onderscheid je een 
(N)GOK-leerling bij de inschrijving? Niet 
alle indicatoren zijn even vlot te 
achterhalen tijdens een intake. 
Verklaring op eer lage opleiding moeder; 
Bewijs recht op schooltoelage; 
Attest trekkende bevolking; 
Attest kinderen die geplaatst zijn. 



Dubbele contingentering 

Art. V.12, art. 107/4, 61, 4°: Kan het LOP  
afspreken dat er gestreefd wordt naar een 
gezamenlijke, uniforme norm, een norm die 
zich per school binnen een bepaalde vork 
bevindt en/of het werken met  een groeipad 
vanuit een strategie op middellange termijn?  
Het decreet voorziet expliciet mogelijkheden dat 

er binnen het LOP verschillende keuzes kunnen 
worden gemaakt om zo maximaal in te kunnen 
spelen op de lokale context.  



Dubbele contingentering 

Wat is het verschil tussen de leerlingen 
vermeld in het 4e en in het 5e lid van §1? 
Waarom eindigt het 4e lid niet met ‘zolang 
het contingent niet bereikt is’? 
4e lid = reeds ingeschreven 
5e lid = wordt ingeschreven met het oog op 

volgend schooljaar 



Dubbele continegentering 

Kunnen leerlingen uit een ‘hogere’ 
voorrangsgroep (bv. brussen) eventueel 
uit de boot vallen wanneer hun contingent 
vol is, waardoor (N)GOK toch voorrang 
zou kunnen krijgen op brussen of kinderen 
van personeel? 
Enkel weigering op basis van capaciteit, DC 

bepaalt mee welke leerlingen geweigerd 
worden. 

 



Dubbele contingentering 

Is er voor (N)GOK een afzonderlijke 
voorrangsperiode, of overkoepelt die alle 
vorige? 
Beide 

 
 



Dubbele contingentering 
Elke school bepaalt zelf een contingent. Er 

moeten geen gemeenschappelijke contingenten 
afgesproken worden binnen het LOP. Kan er 
binnen een LOP-regio afgesproken worden dat 
alle scholen zelf hun % en contingent bepalen? 
Wat doet het LOP dan nog in zo'n geval? 
 Afspraken binnen het LOP. 

Moeten contingenten ergens geofficialiseerd 
staan? Moeten scholen die ergens 'bekend 
maken'? 
 Contingenten meedelen aan alle belanghebbenden. 

 
 



Dubbele contingentering 

Kan je binnen het LOP beslissen om de 
contingentering enkel toe te passen op 
nieuwe instappers in een school?  
Nee, contingenten worden bepaald op alle 

niveaus waarvoor een capaciteit is bepaald. 



Dubbele contingentering 

Art V.12 §4: De Vlaamse Regering kan de 
wijze waarop het voldoen aan de in 
paragraaf 3 opgesomde indicatoren 
aangetoond wordt, bepalen en kan 
hiervoor een procedure vastleggen. Komt 
er een BVR in uitvoering van art. V. 12§4? 
Geen alternatief voor schooltoelage. 

Voorlopig geen BVR. 
 



Dubbele contingentering 
Art. V.12 Een schoolbestuur kan er voor kiezen 

om 2 contingenten te bepalen (N)GOK. SB 
bepaalt deze contingenten zelf. Dat zou dus 
eventueel 5% GOK – 95% NGOK kunnen zijn…? 
 Streven naar evenredige verdeling. 

Het 5e lid verwijst naar leerlingen die ‘in 
voorkomend geval zijn ingeschreven in toepassing 
van 110/6’. Maar uit dat artikel blijkt juist dat dit 
alleen binnen LOP mogelijk is. Hoe moeten we dit 
lezen? 
 Zonder voorwerp, wordt geschrapt. 



Dubbele contingentering 
De DC is verplicht voor het gehele BuSO dat 

te kampen heeft met capaciteitstekort en niet 
zonder problemen de regelgeving rond 
inschrijvingsrecht kan naleven gezien niet 
altijd compatibel met regelgeving welzijn. Hoe 
kunnen BuSO-scholen hier een haalbare weg 
vinden en hoe kan het LOP hen (en de 
leerlingen dus) hierbij het best 
ondersteunen? 
Analogie gewoon onderwijs 
Afwijking 



Weigeren 

Welke school moet weigeren bij een 
alternerende vraag voor inschrijving? 
De eerste directeur die het vaststelt. 



Overtal 

Hoelang moet een plaats gereserveerd 
worden voor eventuele terugkeer naar 
BuO? 
Geen plaats reserveren, wel in overcapaciteit 

nemen. 



Aanmeldingsprocedure 

In welke kolom (DC) komen bij een 
aanmeldingsregister leerlingen terecht die 
het veld (N)GOK niet invullen?  
Geen informatie = geen voorrang of 

achteraan geordend  



Aanmeldingsprocedure  

School buiten het LOP wenst te werken 
met een aanmeldingsprocedure. Is deze 
school verplicht te werken met een 
callcenter of kan de school een eigen 
voorstel van aanmelding indienen? 
1e graad SO kan werken met AP 
Decretale bepalingen toepassen 

 



Aanmeldingsprocedure 

Hoe telefonisch bevragen of leerlingen al 
dan niet aan GOK-indicatoren voldoen? 
Hoe 'bewijzen' dat men een niet-GOK-
leerling is? Wat als ouders aan telefoon 
verkeerde informatie geven? 
Telefonisch bevragen  echtheid getoetst bij 

inschrijving 
Foute informatie  geen inschrijving 
Regels rond disfuncties en eerstelijnsklachten  



Aanmeldingsprocedure 

Stemming: art V.30 de dubbele 
meerderheid is bereikt wanneer de 
goedkeuring wordt verleend door enerzijds 
meer dan de helft van de participanten, 
vermeld in art IV3, §1, 1°,2° en 3°, van het 
GOK-decreet, en anderzijds meer dan de 
helft van de participanten, vermeld in art. 
IV3, §1, 4° t.e.m. 12° van het GOK-
decreet. Hoe 'participanten' interpreteren? 
Participanten = deelnemers aan het LOP 



Aanmeldingsprocedure 
Klopt het dat de eventuele campusvoorrang 

de eerste 'te rangordenen categorie' binnen 
de aangemelde (door inbellen) leerlingen is?  
Prioritair te ordenen groepen 1e graad SO: 

• Brussen 
• Kinderen van personeelsleden 
• Kinderen van ouders die het Nederlands in voldoende 

mate machtig zijn (Brussel-Hoofdstad).  
• Campus 
• Overige leerlingen a.d.h.v. volgende ordeningscriteria: 

o Telefoon 
o Keuzevolgorde in combinatie 
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