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Advies over het voorstel van decreet tot wijziging van het decreet van 28 
juni 2002 betreffende gelijke onderwijskansen I 

1 Situering  

Op basis van de knelpunten bij de toepassing van het luik inschrijvingsrecht van het decreet 
betreffende gelijke onderwijskansen I (1) hebben enkele parlementsleden van de 
meerderheid een voorstel van decreet ingediend over aanpassingen aan dat luik van het 
decreet. Zij willen de nieuwe regeling al toepassen op de inschrijvingen voor het schooljaar 
2006-2007. Daarvoor moeten de wijzigingen kunnen ingaan op 1 september 2005.  

De Vlor geeft op eigen initiatief een advies over dit voorstel van decreet. De Algemene Raad 
van de Vlor keurde dit advies unaniem goed: 20 leden stemden voor, 4 onthielden zich. 

2 Algemene opmerkingen 

Bij de beoordeling van het voorstel besteedt de Vlor aandacht aan het evenwicht tussen de 
rechten van de onderwijsaanbieders enerzijds en de rechten van ouders en leerlingen 
anderzijds. De Vlor steunt verantwoorde aanpassingen aan het decreet die de werkbaarheid 
van het inschrijvingsrecht voor de onderwijsaanbieders verbeteren. Maar dit soort 
aanpassingen heeft effect op de rechten van ouders en leerlingen. Ze belasten ook de 
praktische organisatie van de school  

De Vlor vraagt aan de overheid om over deze aanpassingen en over hun samenhang met 
andere regelingen helder te communiceren met alle betrokkenen in de school en met ouders 
en leerlingen. Deze communicatie moet tijdig gebeuren en op maat van kansarme ouders en 
leerlingen.  

3 Berekening van de relatieve aanwezigheid 

De nieuwe definitie van “relatieve aanwezigheid in het werkingsgebied” verwijst naar de 
telling door het departement. Het departement beschikt alleen over gegevens van scholen 
die middelen ontvangen voor ondersteuning. De Vlor wil een zo correct mogelijke berekening 
van de relatieve aanwezigheid. Hij vraagt aan de overheid om hiervoor de nodige gegevens 
op te vragen bij de scholen die geen gegevens indienden voor GOK-ondersteuning. 

De definitie zegt niet duidelijk wie de berekening doet. Uit samenlezing met het artikel over 
de bevoegdheden van het LOP kunnen we afleiden dat het departement verantwoordelijk is 
voor de eerste berekening. De Vlor vraagt om in de tekst van de definitie zelf duidelijk op te 
nemen dat het departement telkens de eerste berekening doet. 

                                                 
1  decreet van 28 juni 2002 betreffende gelijke onderwijskansen I, B.S. 14/09/2002 
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4 Eerste inschrijvingsdag 

De Vlor steunt het voornemen om de inschrijving voor een bepaald schooljaar pas mogelijk 
te maken vanaf de eerste schooldag van het schooljaar dat aan dat schooljaar vooraf gaat, 

Het voorstel bepaalt bij wijze van overgangsmaatregel dat voor het schooljaar 2006 – 2007 
de inschrijvingen ten vroegste starten op 9 januari 2006 en dat inschrijvingen die voor deze 
datum genomen werden, vervallen.  

5 Inschrijving kleuters 

De Vlor steunt het voorstel om alle kinderen die in een schooljaar 2,5 jaar worden in te 
inschrijven in dat schooljaar, ook indien ze niet meer kunnen instappen omdat zij 2,5 jaar 
worden na de laatste instapdatum. 

6 Herinschrijving 

De Vlor staat achter het beginsel dat herinschrijven in een basisschool of in een secundaire 
school in de opeenvolgende leerjaren een overbodige administratieve handeling is, op 
voorwaarde dat secundaire scholen aan hun leerlingen een herbevestiging kunnen vragen 
van hun inschrijving omwille van de goede organisatie van het schoolleven.  

Hij steunt zonder meer de uitzondering voor basisscholen waarvan de kleuterschool een 
grotere capaciteit heeft dan de lagere school. Deze uitzondering zal veel problemen 
oplossen. 

De overheid wil op plaatsen waar de ouders het onderwijsaanbod als één school percipiëren, 
nieuwe inschrijvingen bij overgangen binnen het basisonderwijs en binnen het secundair 
onderwijs, overbodig maken.  

De Vlor staat achter dit principe. Het voorstel omschrijft dit juridisch op basis van kadastrale 
percelen. De Vlor vindt dat de juridische omschrijving best ook rekening houdt met de 
pedagogische verwantschap van de betrokken instellingen. De betrokken instellingen 
moeten zich aan de buitenwereld presenteren als één pedagogisch geheel. De bepaling dat 
scholen in hun schoolreglement moeten inschrijven dat zij van deze mogelijkheid gebruik 
maken, is een afdoend antwoord op deze vraag. 

7 Voorrangsregeling 

7.1 Broers en zussen 

De Vlor apprecieert het behoud van de voorrang voor broers en zussen doorheen het hele 
leerplichtonderwijs. 
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7.2 Nieuwe voorrangsregeling op basis van GOK-indicatoren 

Alle basisscholen en elke eerste graad van het secundair onderwijs moeten voorrang kunnen 
geven aan GOK-leerlingen, ook als ze niet in het werkingsgebied van een LOP liggen. 
Daarom vraagt de Vlor een aanvulling bij de definitie van de begrippen. Het begrip “relatieve 
aanwezigheid in het werkingsgebied” zou beter vervangen worden door het begrip “relatieve 
aanwezigheid in het werkingsgebied of in de gemeente”. 

Scholen kunnen een voorrangsrecht toekennen aan niet GOK-leerlingen, indien de relatieve 
aanwezigheid van GOK-leerlingen in de school meer dan 10% hoger ligt dan het gemiddelde 
in het werkingsgebied van het LOP of in een door het LOP afgebakend deel van zijn 
werkingsgebied. 

In Brussel houdt men voor deze regeling alleen rekening met de 4 SES-indicatoren, en niet 
met de indicator thuistaal. In Brussel krijgen niet-GOK leerlingen ook nooit voorrang. 

De Vlor vraagt aan de decreetgever om voor scholen in de taalgrensgemeenten dezelfde 
voorrangsregeling in te schrijven voor Nederlandstalige leerlingen als voor scholen in 
Brussel. 

De Vlor vreest dat scholen het moeilijk zullen hebben om aan ouders te communiceren 
waarom zij voorrang verlenen aan niet GOK-leerlingen of, omgekeerd: indien zij voldoen aan 
de voorwaarden, aan GOK-leerlingen. 

Voor de toepassing van deze nieuwe voorrangsregels is het belangrijk dat de 
werkingsgebieden van de LOP’s niet alleen optimaal samenvallen met de structuur van het 
onderwijsaanbod van de betrokken regio maar ook optimaal rekening houden met de 
gemeentelijke autonomie. 

8 Weigering 

8.1 Weigering omwille van veiligheid 

De Vlor steunt de explicitering in het voorstel dat het schoolbestuur autonoom kan bepalen 
waar het zijn veiligheidsnorm legt en op welk niveau het die veiligheidsnorm bepaalt. 

Maar hij verzet zich tegen elke mogelijkheid om nog leerlingen in te schrijven boven de 
veiligheidsnorm, wegens de aansprakelijkheid bij eventuele ongevallen. 

De Vlor deelt wel de bezorgdheid van de decreetgever voor deze kinderen en jongeren. De 
toepassing van de veiligheidsnorm bemoeilijkt scholen om, meer algemeen, in te spelen op 
veranderingen tijdens het schooljaar. Zo is het bijvoorbeeld moeilijk om in het secundair 
onderwijs bij een verandering van studierichting, leerlingen te garanderen dat zij hun 
opleiding kunnen voltooien in de eigen school. De Vlor vraagt aan de decreetgever om 
ruimte te scheppen voor wijzigingen tijdens het schooljaar door in het decreet een 
onderscheid te maken tussen capaciteit en veiligheidsnorm en scholen de mogelijkheid te 
bieden hun veiligheidsnorm hoger te leggen dan hun capaciteit. Zo kunnen scholen, waar zij 
dat nodig vinden, enkele plaatsen voorzien voor leerlingen die instromen tijdens het 
schooljaar. Een school die daarvoor kiest, moet haar capaciteit en haar veiligheidsnorm 
vooraf bekend maken. 
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8.2 Weigering na definitieve uitsluiting 

Secundaire scholen krijgen een mogelijkheid om leerlingen te weigeren die elders 
uitgesloten zijn, op basis van criteria die vooraf afgesproken zijn in het LOP. 

De Vlor is zich bewust van de ernst van de problemen van scholen die veel moeilijke 
leerlingen hebben, wanneer zij verplicht worden om leerlingen die elders werden uitgesloten 
in te schrijven. Zeker wanneer het om meerdere leerlingen gaat. 

Daarom vindt de Vlor deze regeling een noodzakelijke aanvulling op het GOK-decreet. Hij 
vraagt aan de decreetgever om ook in dit verband rekening te houden met de campusidee. 

De Vlor steunt het voorstel dat het LOP, onafhankelijk van concrete dossiers, afspraken kan 
maken over de principes en de procedures die scholen daarbij zullen hanteren. Deze regel 
voorkomt willekeur. Scholen krijgen de kans om over dit probleem vooraf te overleggen. 

Toch drukt de Vlor zijn bezorgdheid uit over deze gang van zaken. Het is de gezamenlijke 
verantwoordelijkheid van scholen om het recht op onderwijs van jongeren te waarborgen, 
ook van jongeren in problematische situaties. De mogelijkheid om jongeren door te sturen en 
elders te weigeren kan in elk geval alleen als men een school vindt waar deze jongere wel 
terecht kan. De opvang van deze jongeren tijdens de periode van bemiddeling is overigens 
nog een specifiek probleem. 

In deze context vraagt de Vlor naar meer middelen voor schoolvervangende projecten. 

Of een soortgelijke regeling zich opdringt voor leerlingen in het basisonderwijs dient nader 
onderzocht. In afwachting hiervan kan de minister op uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek 
van het betrokken LOP toestemming geven om deze regeling toe te passen voor leerlingen 
in het basisonderwijs. 

8.3 Weigering van leerlingen met een inschrijvingsverslag buitengewoon onderwijs 

Eén van de belangrijke problemen bij de toepassing van het inschrijvingrecht van leerlingen 
met een inschrijvingsverslag buitengewoon onderwijs in het gewoon onderwijs, is het gebrek 
aan een definitie van het begrip ‘draagkracht’ in het decreet. 

De overheid stelt nu voor om de doorverwijzing op basis van draagkracht te vervangen door 
een weigering. Zij gaat niet in op de vraag om het begrip draagkracht in het decreet te 
definiëren, maar specificeert wel de elementen waarmee een schoolbestuur of een 
inrichtende macht rekening moet houden vooraleer ze mag weigeren. De Vlor staat achter 
deze optie (2) en vindt dat de overheid op deze manier de autonomie van een school om zelf 
te beslissen of haar draagkracht al dan niet overschreden is, respecteert. 

Over de rol van het CLB in deze procedure is de redactie van het voorstel van decreet niet 
duidelijk. Het CLB heeft hierin zeker een rol, maar kan geen advies geven over de weigering 
zelf. 

                                                 
2  was ook onze vraag in de aanbeveling 
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8.4 Afschaffing van de mogelijkheden tot doorverwijzing 

De Vlor steunt het voorstel van de overheid om doorverwijzing als mogelijkheid te 
schrappen. Daardoor vervalt ook meteen het moeilijke begrip ‘voorlopige’ inschrijving. En 
wordt het hele luik inschrijvingsrecht van het GOK-I decreet een stuk eenvoudiger. 

De Vlor herhaalt zijn bezorgdheid over het lot van de betrokken leerling tijdens de periode 
van bemiddeling. 

9 Aanmeldingsregister/inschrijvingsregister 

De Vlor vindt dit een eerste stap naar een duidelijke procedure voor inschrijving en 
weigering. Inschrijving in het decreet bevordert de rechtszekerheid van alle betrokkenen. Het 
gebruik van het begrip ‘aanmeldingsregister’ in deze context blijft echter verwarring 
scheppen. De Vlor vraagt om dit begrip te vervangen door het begrip ‘inschrijvingsregister’. 

De overheid stelt voor om de chronologie te laten vervallen 10 schooldagen na het begin van 
het schooljaar. Deze bepaling zal de praktische organisatie van het schooljaar 
vergemakkelijken, maar de periode waarin de chronologie geldig blijft, is voor sommigen te 
kort om de rechten van alle ouders en leerlingen te garanderen. Over de optimale 
geldigheidsduur van de chronologie verschillen de meningen. 

10 Mededeling van de weigering 

Deze verduidelijking in het decreet zal de rechtszekerheid van alle betrokkenen verbeteren. 
Maar de termijn van vier dagen is te kort voor de mededeling van een weigering van een 
leerling met een inschrijvingsverslag voor het buitengewoon onderwijs. Hier vraagt de Vlor 
voor de scholen een termijn van 10 werkdagen. 

11 Bijkomende opdrachten voor het LOP 

De Vlor staat achter deze uitbreiding van de opdrachten van het LOP.  

Zo krijgen de LOP’s opdracht om afspraken te maken over de toepassing van het 
voorrangsrecht. Op die manier kunnen zij oneerlijke concurrentie tussen scholen voorkomen. 
De Vlor ondersteunt dit.(3)  

De structuur en de omvang kunnen in sommige LOP’s deze opdrachten bemoeilijken. De 
Vlor vraagt aan de overheid om de randvoorwaarden te verbeteren die nodig zijn om alle 
participanten – professionele en niet-professionele – in staat te stellen op een volwaardige 
manier aan de besluitvorming deel te nemen. Indien een LOP over de mogelijkheid tot 
weigering na uitsluiting niet tot een beslissing komt, kunnen bepaalde scholen daarvan het 
slachtoffer zijn. Bovendien zegt het voorstel niet duidelijk wat het lot is van scholen die niet 
onder een LOP vallen, maar die toch te maken krijgen met de gevolgen van beslissingen van 
een naburig LOP. 

                                                 
3  We hebben dit gevraagd in onze aanbeveling 
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De herformulering en de uitbreiding van deze opdrachten van het LOP vertrekken vanuit een 
positieve waardering van het lokale initiatiefrecht. De Vlor steunt deze optie, op voorwaarde 
dat alle scholen loyaal meewerken, dat er meer duidelijkheid komt over bepaalde 
bevoegdheden en dat het decreet scholen alleen een inspanningsverplichting oplegt. 

12 Dubbele inschrijvingen voorkomen 

Dubbele inschrijvingen zijn een groot probleem voor de praktische organisatie van het 
schoolleven. Om die reden vraagt de Vlor aan de overheid om in het decreet toch de 
juridische basis te leggen voor een instrument om dubbele inschrijvingen te voorkomen. Een 
instrument dat maximaal rekening houdt met de situatie van ouders en leerlingen, maar dat 
hen minimaal verplicht om een school waar zij inschrijven op de hoogte te brengen van hun 
definitieve keuze. 
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