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Nuttige links rond leerplichtonderwijs, 

levensbeschouwing, taalscreening, … 

 

• Leerplichtige leeftijd verlaagd tot 5 jaar 

Vanaf 1 september 2020 is elk kind (geboren in hetzelfde kalenderjaar) in België 

leerplichtig vanaf 1 september wanneer het kind 5 jaar is of wordt. Voortaan 

moeten alle kinderen dus naar school gaan of huisonderwijs volgen vanaf 5 jaar. 

De leerplicht garandeert ook het leerrecht van 5 jarigen. 

• Leerplicht voor kinderen met een beperking: Ook kinderen en jongeren met een 

handicap zijn leerplichtig. Zij kunnen terecht in het buitengewoon onderwijs, of in 

het gewoon onderwijs, eventueel met ondersteuning. 

In het buitengewoon onderwijs gelden dezelfde leerplichtregels als in het gewoon 

onderwijs. Je voldoet aan de leerplicht door je kind in te schrijven in een school 

voor buitengewoon onderwijs en erop toe te zien dat het regelmatig de lessen 

volgt. 

• Leerplicht voor kinderen met een andere nationaliteit 

Alle kinderen tussen 5 en 18 jaar die in België verblijven, moeten voldoen aan de 

leerplicht, dus ook kinderen met een andere nationaliteit. 

Kinderen met een andere nationaliteit zijn leerplichtig vanaf de 60ste dag na hun 

inschrijving in het vreemdelingenregister, het wachtregister of het 

bevolkingsregister van de gemeente. Als ouder moet je ervoor zorgen dat je 

leerplichtige kinderen onderwijs volgen (in een school of via huisonderwijs). 

• Leerplicht voor kinderen van ouders zonder vaste verblijfplaats 

Ook als je kinderen geen officiële verblijfspapieren hebben, dan heb je toch het 

recht om ze in te schrijven in een school. De school mag hen daarvoor niet 

weigeren. 

• Leerplicht voor Vlaamse kinderen die in het buitenland wonen 

Vlaamse kinderen die in België uitgeschreven zijn en hun wettige woonplaats 

(domicilie) in het buitenland hebben, vallen onder de leerplicht van het land waar 

ze wonen. Contacteer het plaatselijke ministerie van Onderwijs voor informatie 

over de plaatselijke onderwijswetgeving, de leerplicht, adressen van scholen, 

kosten verbonden aan het onderwijs ... Of neem voor je vertrek contact op met de 

ambassade of het consulaat van dat land in België. 

• Voldoende aanwezig in de kleuterklas: Minstens 290 halve dagen aanwezigheid 

in de 3de kleuterklas is vereist. 

http://www.koogo.be/
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https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/leerplicht-voor-kinderen-met-een-beperking
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/leerplicht-voor-kinderen-met-een-andere-nationaliteit
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/ouders/leerplicht/voor-kinderen-van-ouders-zonder-vaste-verblijfplaats
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• Groeipakket: Vanaf het schooljaar 2020-2021 is de minimale aanwezigheid om 

recht te hebben op een selectieve participatietoeslag (schooltoeslag) via het 

groeipakket voor 5-jarige kleuters 290 halve dagen.  

• Levensbeschouwing voor LEERPLICHTIGE LEERLINGEN IN HET 

KLEUTERONDERWIJS: Leerplichtige leerlingen in het officieel kleuteronderwijs 

kunnen voor het onderricht in een van de erkende godsdiensten of de niet-

confessionele zedenleer lessen bijwonen in de lagere school die de ouders 

daarvoor kiezen. 

• Taalscreening, taaltraject, taalbad - voor ouders - Vlaams Ministerie van 

Onderwijs en Vorming (vlaanderen.be) 

• Huisonderwijs: In België is er leerplicht, geen schoolplicht. Kinderen van 5 tot 18 

jaar kunnen ook huisonderwijs volgen. Je kan huisonderwijs op verschillende 

manieren organiseren. 

• Voorrang in Brussel: bewijs je kennis van het Nederlands: In Brussel kan je kind 

voorrang krijgen bij de inschrijving in een school als je Nederlands kent. Die kennis 

kan je op verschillende manieren aantonen. 
o Bewijs van beheersing van het Nederlands 
o Secundair onderwijs gevolgd in het Nederlandstalige 

onderwijs 
o Extra informatie 
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