
 
 
Wat is nieuw sinds 1 september 2018? 

 
Samen met het nieuwe schooljaar kondigen zich traditioneel heel wat veranderingen aan in 
onderwijsland. Hierbij de voornaamste wijzigingen. 
 
Basis- en secundair onderwijs 
Verplicht inschrijven in overcapaciteit (BAO en SO)  
Er zijn 2 situaties waarbij schoolbesturen leerlingen in overcapaciteit moeten inschrijven:  
1° Als een leerling op eigen initiatief of op advies terugkeert van een gewone school naar de school 
voor buitengewoon onderwijs waar hij of zij in het lopende of de 2 voorafgaande schooljaren 
ingeschreven was;  
2° Als een leerling terugkeert van een buitengewone school naar de gewone school waar hij of zijn in 
het lopende of de 2 voorafgaande schooljaren ingeschreven was. 
 
Leerlingenbegeleiding hervormd (BAO, SO en CLB) 
Nieuw voor de scholen: elke school werkt een beleid op leerlingenbegeleiding uit, 
maakt samenwerkingsafspraken met het CLB (overgangsmaatregel, vanaf schooljaar 2020-2021) en 
stelt iemand aan als leerlingbegeleider/zorgcoördinator. 
 
Betrokkenheid van ouders en belangenorganisaties vergroten (BAO en SO)  
Er is een stuurgroep voor de voorbereiding, opvolging en aansturing van de invoering van het nieuwe 
ondersteuningsmodel. Daarin zijn de onderwijskoepels, het GO!, de onderwijsvakbonden, CLB en de 
overheid vertegenwoordigd. In lijn met het VN-Verdrag kan de stuurgroep een vertegenwoordiging 
vanuit de erkende ouderverenigingen en vanuit belangenorganisaties van ouders van leerlingen met 
specifieke onderwijsbehoeften uitnodigen. 
 
Medische diagnose geen voorwaarde voor gemotiveerd verslag (BAO, SO en CLB’s) 
Een diagnose is niet meer nodig om toegang te krijgen tot ondersteuning via een gemotiveerd 
verslag. CLB’s blijven op het gemotiveerd verslag wel een type aanduiden, om te verduidelijken 
welke specifieke deskundigheid nodig is. Het kwaliteitsvol doorlopen van een handelingsgericht 
diagnostisch traject blijft wel een noodzakelijke voorwaarde om een gemotiveerd verslag op te 
maken en in aanmerking te komen voor ondersteuning. 
Let op: de maatregel is alleen van toepassing bij een gemotiveerd verslag. Bij de opmaak van een 
verslag blijft een diagnose wel een voorwaarde. 
 
Rookverbod  
Het permanente rookverbod geldt 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 voor personeel, ouders, leerlingen 
en bezoekers/gebruikers in volgende onderwijsniveaus: scholen voor basis- en secundair onderwijs, 
academies voor deeltijds kunstonderwijs, centra voor vorming van zelfstandigen en de kleine en 
middelgrote ondernemingen, centra voor deeltijdse vorming, centra voor leerlingenbegeleiding, 
internaten en tehuizen.  
 



Als een centrum voor volwassenenonderwijs of derden gebruik maken van de gebouwen van een van 
deze instellingen, moeten de cursisten zich ook aan de regels van het algemeen rookverbod houden.  
 
Een school- of centrumbestuur kan via het plaatselijk reglement het rookverbod uitbreiden naar 
schoolgebonden activiteiten die plaatsvinden buiten de vestigingsplaatsen van de school.  
 
Het rookverbod slaat op alle producten op basis van tabak en soortgelijke producten zoals onder 
andere de shisha-pen, de e-sigaret of heatsticks. 

 

Basisonderwijs 
Minder scherpe maximumfactuur aangepast  
De maximumfactuur voor meerdaagse uitstappen stijgt door toepassing van de indexformule. Voor 
het schooljaar 2018-2019 bedraagt ze aan het einde van het lager onderwijs 435 euro. De bedragen 
van de scherpe maximumfactuur voor het schooljaar 2018 -2019 veranderen niet. Het geïndexeerde 
bedrag blijft 45 euro voor een kleuter en 85 euro voor een leerling lager onderwijs. 
 
Nieuwe procedure schoolveranderen  
Een school hoeft bij schoolverandering geen aangetekende zending meer te versturen naar de vorige 
school. Vanaf 1 september registreert een school élke inschrijving in Discimus, binnen de 7 
kalenderdagen, en bij snellere overstap uiterlijk op de dag waarop de leerling in de school start.  
 
Wanneer de leerling nog in een andere school is ingeschreven (en het dus om een schoolverandering 
gaat), weet de school dat via het softwarepakket. Als een school via die weg vaststelt dat een leerling 
zich op een later tijdstip inschreef in een andere school, mag ze die leerling uitschrijven. Voor een 
ouder geldt dus ook dat een nieuwe inschrijving op een latere datum kan betekenen dat de vorige 
school de leerling uitschrijft. De laatste inschrijving blijft altijd behouden.  
 
Schoolveranderingen tussen 2 schooljaren worden pas op 1 juli gemeld aan de oude school. Ouders 
die hun kind voor volgend schooljaar ingeschreven in een nieuwe school, maar nog niet zeker zijn of 
ze zullen overstappen, hebben dus de tijd tot 30 juni om de inschrijving in de nieuwe school te 
annuleren. Na de melding van schoolverandering op 1 juli mag de oude school de leerling 
uitschrijven. 
 
Overdracht leerlingengegevens bij schoolverandering 
De verplichte overdracht van relevante leerlingengegevens bij schoolverandering is verduidelijkt: 
- Het initiatief van de overdracht ligt bij de uitschrijvende school. 
- De verplichting geldt ook bij de overgang van basis- naar secundair onderwijs. 
Basisscholen kunnen voortaan via hun softwarepakket opvragen in welke secundaire scholen hun 
vroegere leerlingen zijn ingeschreven. Ze hoeven dat niet meer zelf uit te zoeken. Doel is de 
individuele studieloopbaan te optimaliseren en een gerichte aanpak in de nieuwe school mogelijk te 
maken. 
 
 



Gedeeltelijke lesbijwoning in school voor gewoon onderwijs  
Leerlingen die ingeschreven zijn in het buitengewoon basisonderwijs, kunnen gemiddeld per 
schooljaar maximaal halftijds de lessen of activiteiten volgen in een school voor gewoon 
basisonderwijs. In overleg met de ouders en het CLB en met betrokkenheid van de leerling 
ondersteunt de school voor buitengewoon onderwijs de andere school daarbij. Ze gebruikt daarvoor 
de lestijden en uren die ze voor de betrokken leerling heeft ontvangen. Die leerlingen komen niet in 
aanmerking voor ondersteuning vanuit het ondersteuningsmodel. Voor het secundair onderwijs 
bestond er al zo’n maatregel. 
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