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De overstap van het basisonderwijs naar 

het secundair onderwijs 
 

Wanneer inschrijven?  

Elke school is verplicht de startdatum van de inschrijvingen bekend te maken. Vraag ernaar in de 

school. 

- Scholen secundair onderwijs met een aanbod 1A/1B  

- Scholen buitengewoon secundair onderwijs   

Ga niet naar de scholen, dit is momenteel niet toegestaan door coronamaatregelen!  

Volg best de informatie op de website van de school 
 
In sommige scholen of gemeenten moet je eerst aanmelden voor je kan inschrijven. 

 

Aanmelden?  

Aanmelden betekent dat je vooraf laat weten in welke school of scholen jij je kind zou willen 

inschrijven. 

Door aan te melden, krijgt ieder kind een gelijke kans om in te schrijven in een school van eigen 
keuze. Zo krijgen alle scholen een gelijke verdeling van kinderen uit kansarme en kansrijke gezinnen.  

De plaats die je kind krijgt, is altijd in één van je voorkeurscholen. Je geeft met je voorkeurscholen je 
eigen rangschikking weer, met de rangschikking wordt rekening gehouden bij het toewijzen van de 
plaatsen. 

Wat zijn de voordelen van je aan te melden? 

➢ Je krijgt voorrang op ouders die de website niet gebruiken. 
➢ Je kan meerdere scholen aanduiden in de volgorde van je voorkeur. 
➢ Je vergroot je kansen op een plaats in een school van je voorkeur. 

 

Hoe kan je je kind aanmelden? 

1 Aanmelden met het aanmelddossier voor je kind 
Hier vind je per stad of gemeente de website en een emailadres voor meer informatie: wie 
kan inschrijven, wanneer en waar. 
Staat je gemeente niet in de lijst? Dan is er geen algemene informatie beschikbaar, want in je 
gemeente is er geen lokaal overlegplatform. Vraag informatie aan de school waar je wil 
inschrijven! 

➢ Geef minstens vijf scholen op 
➢ Zet jouw favoriete school altijd op 1 

http://www.koogo.be/
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/lijst.aspx?hs=311&studie=0001g0002&graad=1
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/lijst.aspx?hs=321
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/eerst-aanmelden-of-niet
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/informatie-per-gemeente
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➢ Zijn jouw favoriete scholen verder weg of hebben ze (heel) weinig vrije plaatsen? 
Voeg dan nog scholen toe. 

2 Resultaat via mail en in het aanmelddossier 

3 Inschrijven in de toegewezen school 

 

Wat heb je nodig om je kind aan te melden? 

 
  of    of 

 

Hoe schrijf je je kind in? 

Na de aanmeldingsperiode krijg je een brief of e-mail: 

• Als je kind een plaats heeft, dan krijg je bericht in welke school je je kind mag gaan 

inschrijven. Dat gebeurt door het pedagogisch project en schoolreglement digitaal te 

ondertekenen voor akkoord of aan de school te vragen deze documenten per post op 

te sturen voor ouders die niet digitaal kunnen inschrijven. 

• Is er voorlopig geen plaats voor je kind? Dan krijg je een melding en uitleg over de 

stappen die je kan zetten om toch nog een plaats te vinden. 

Als je in de school van je keuze niet moet aanmelden, kan je rechtstreeks inschrijven. Dat gebeurt 

door het pedagogisch project en schoolreglement digitaal te ondertekenen voor akkoord of aan de 

school te vragen deze documenten per post op te sturen voor ouders die niet digitaal kunnen 

inschrijven. 

 

Wanneer starten de vrije inschrijvingen? 

Wanneer je je kind niet aangemeld zou hebben, is er nog een laatste mogelijkheid om je kind in te 

schrijven tijdens de vrije inschrijvingsperiode. Je kan dan enkel nog inschrijven in scholen waar er 

nog plaatsen over zijn. Je zal wellicht nog weinig of geen keuze meer hebben. 

 

Wie kan je helpen met aanmelden en/of inschrijven? 

In je huidige lagere school, CLB of LOP kan je zeker informatie krijgen als je op zoek moet naar een 

secundaire school voor je kind. Ook bij de secundaire school zelf of bij het lokaal overlegplatform kan 

je ondersteuning vragen om je kind aan te melden of in te schrijven. 

Ouders met vragen kunnen steeds bij KOOGO terecht. Contacteer An.vanmalderen@ovsg.be of 

02/5065007.  An helpt je graag op weg.  

http://www.koogo.be/
https://lokaaloverlegplatform.be/
mailto:An.vanmalderen@ovsg.be

