
 

Recht op je eerste keuze?  

Aanmeldsystemen: een inbreuk op de vrijheid van onderwijs? Boris Mets - Steven Penneman 

De auteurs werken voor de dienst onderwijs van de stad Antwerpen die in 2009-2010 het allereerste 

aanmeldsysteem voor het basisonderwijs invoerde. Deze bijdrage schrijven ze in eigen naam.  

1 maart 2018. Een historische dag voor het Vlaams onderwijs: onderwijsminister Hilde Crevits 

(CD&V) bereikt een compromis met coalitiepartner NVA om met een Vlaams aanmeldingssysteem 

een einde te maken aan de beruchte wachtrijen die jaarlijks opduiken voor de poorten van de 

populaire scholen. “Het uitgangspunt wordt een centraal aanmeldingssysteem in heel Vlaanderen 

waarbij de ouders hun school kiezen. Kinderen van personeel en broers en zussen krijgen voorrang. 

Voor het basisonderwijs speelt ook afstand een rol” (De Standaard, 1 maart 2018).  

Het dossier zat al een tijdje vast op de volgens ons secundaire kwestie van de dubbele 

contingentering, maar de bal ging aan het rollen toen in februari ouders dagen op voorhand, in de 

vrieskou, begonnen aan te schuiven voor twee schooltjes in Grimbergen. Wat de nodige 

verontwaardiging ontlokte bij pers, publiek en de betrokken ouders. “‘Dit is schandalig. Een dakloze 

mag binnen slapen, maar wij moeten als honden buiten blijven staan”, aldus een van de ouders (De 

Standaard, 26 februari 2018). Pittig detail: uiteindelijk bleek het aanschuiven aan deze scholen totaal 

niet nodig.  

Het is de voorbije jaren een vertrouwd beeld geworden: ouders die weer en wind trotseren om zoon- 

of dochterlief in te schrijven in hun school naar keuze. De media voeren deze wachtrijen gretig op. 

Als getuigen van ouderlijke heroïek. Maar ook als bewijs van falend beleid. Is het immers niet aan de 

overheid om voldoende plaatsen in scholen te voorzien?  

De wachtrijen en de antwoorden erop vormen een interessante aanleiding om te kijken naar het 

principe van de vrije schoolkeuze. Wat betekent vrije schoolkeuze in een context van schaarste? Hoe 

reageren burgers, scholen en overheid erop? En wat betekenen de pogingen om de wachtrijen “aan 

te pakken” voor de vrije schoolkeuze? We putten uit onze eigen ervaring met het centraal 

aanmeldingssysteem in Antwerpen dat in 2010 werd ingevoerd - in een context van toenemende 

druk op de Antwerpse basisscholen. Gelijkaardige systemen bestaan ondertussen in Gent en Sint-

Niklaas. En Gent en Antwerpen voeren het nu ook in in het secundair onderwijs. In Antwerpen doen 

niet alle secundaire scholen mee. En één van de argumenten die de niet-deelnemende scholen 

aanvoeren is net de vrije schoolkeuze. In dit stuk zullen we net proberen aan te tonen dat een 

aanmeldingssysteem an sich de vrijheid van onderwijs niet in het gedrang brengt.  

Aanschuiven omdat er te weinig plaatsen zijn?  

Het liefst zouden wij, en met ons alle ouders, leerlingen en scholen, zien dat de stelregel van het 

inschrijvingsrecht -zoals decretaal verankerd in het decreet op het basisonderwijs en in de codex 

secundair onderwijs- altijd zou opgaan. 

“Elke leerling heeft recht op inschrijving in de school of vestigingsplaats, gekozen door zijn ouders. Is 

de leerling 12 jaar of ouder, dan gebeurt de schoolkeuze in samenspraak met de leerling.”  

Hier zien we de ware vrijheid van onderwijs: wij betalen met zijn allen voor het publieke goed 

onderwijs en dus heeft iedereen recht op een plaats in de school van zijn keuze. Dit recht kan alleen 

worden ingeperkt wanneer de school van keuze vol is. Met andere woorden: wanneer er meer 

gegadigden zijn dan plaatsen.  



Voor we verder inzoomen op het “inschrijvingsrecht” en de consequenties ervan, willen we iets kwijt 

over schaarste. Eén van de grootste misvattingen over de wachtrijen is dat die zouden ontstaan door 

een schaarste aan plaatsen. Tom Naegels prijst in de Gazet van Antwerpen (7 februari 2018) het 

centraal aanmeldregister voor het secundair onderwijs in Antwerpen omdat het “de schaarste aan 

plaatsen in het Antwerps secundair onderwijs eerlijk verdeelt”. Maar de voorbije jaren kende het 

Antwerps secundair onderwijs helemaal geen plaats tekort en toch waren er wachtrijen aan 

verschillende scholen. Wachtrijen ontstaan ook wanneer een school zeer populair is en de voorbije 

jaren gebleken is dat er meer kandidaten zijn dan plaatsen.  

Schaarste aan onderwijsplaatsen betekent dus verschillende dingen: (1) In een regio zijn er globaal 

onvoldoende plaatsen in een onderwijsniveau zodat niet alle kinderen van een bepaalde leeftijd 

terecht kunnen in een school op een redelijke afstand van hun woonplaats. Dat betekent niet 

noodzakelijk dat er meer kinderen zijn dan onderwijsplaatsen. De Vlaamse capaciteitsmonitor gaat 

ervan uit dat voor elke 85 kinderen van een bepaalde leeftijdsgroep minstens 100 onderwijsplaatsen 

in het corresponderende onderwijsniveau nodig zijn voor een gezond aanbod. (2) Voor een bepaalde 

school zijn er meer kandidaat-leerlingen dan dat de school plaatsen heeft. 

Deze twee vormen van schaarste vereisen andere beleidsmaatregelen. In het eerste geval is het de 

plicht van de overheid om te investeren in bijkomende onderwijscapaciteit. Het tweede geval vereist 

in principe geen politieke maatregelen. Het is aan de scholen om zich te manifesteren op de quasi-

markt die onderwijs is. Nochtans kan de overheid ook hier vanuit een sociale reflex maatregelen 

treffen, omdat de toegang tot het schaarse goed “plaatsen in een populaire school” meestal niet 

sociaal neutraal is.  

In de twee gevallen kan de schaarste mediagenieke vormen aannemen: wachtrijen die zelfs kunnen 

uitgroeien tot de gelaakte kampeertoestanden. Daardoor kan bij het publiek druk ontstaan op 

schoolbesturen en overheden om “iets” aan het probleem te doen. Behalve het voorzien van 

voldoende onderwijsplaatsen ontstaat bij sociaal zwakkere groepen de roep om de schaarse plaatsen 

eerlijker te verdelen en voor ondersteuning bij dat proces. 

Aanschuiven is oneerlijk  

Welke maatregel de overheid ook neemt, ze kan ouders nooit de ultieme garantie bieden, namelijk 

een plaats in de school naar keuze. Want een school die vol is, is vol. Wanneer de capaciteit globaal 

te laag is kan de overheid bijkomende plaatsen creëren door nieuwe scholen te bouwen. Dat zijn per 

definitie geen plaatsen in de bestaande populaire scholen.  

Hoe moeten de schaarse plaatsen verdeeld worden? De wet is duidelijk: het inschrijvingsrecht is 

decretaal verankerd en komt de facto neer op vrije schoolkeuze. Maar het bestaan van de wachtrijen 

en het vermoeden van sommige ouders dat onderwijsplaatsen niet altijd eerlijk worden toegekend 

riepen de nood aan een regeling voor de inschrijvingen in het leven, verzameld in de omzendbrief 

“Inschrijvingsrecht en aanmeldingsprocedures”. Deze omzendbrief bevestigt de vrije schoolkeuze van 

de ouders, maar regelt ook de inschrijving. De interessante passage hier is: “Het principe dat een 

leerling die zich eerst komt aandienen voor een inschrijving in een school of vestigingsplaats ook 

eerst wordt ingeschreven, is en blijft het uitgangspunt. De algemene regel is dat leerlingen 

chronologisch worden ingeschreven”. Deze “algemene regel” roept natuurlijk wachtrijen in het 

leven. Want wie eerst komt, eerst maalt.  

Het probleem is niet dat de wachtrijen een bewijs zijn van een falende overheid die te weinig 

investeert in scholen. Immers, wachtrijen komen ook voor als er voldoende plaatsen zijn.  



Wat is dan precies het probleem? Immers, iedereen kan beslissen om mee aan te schuiven of niet. En 

net door de vindingrijkheid van de deelnemers aan de wachtrijen, krijgen deze het karakter van een 

jaarlijks terugkerend folkloristisch evenement, met campers, vuurtjes, tuinstoelen, …. Maar eigenlijk 

zijn de wachtrijen niet onschuldig. Ze zijn symptomen van een fundamenteel sociaal onrecht op de 

“quasi-markt” die ons onderwijs is: de meest gegeerde plaatsen gaan naar de sociaal sterkste 

groepen. Het recht van de sterkste dus. Wanneer onderwijsplaatsen toegekend worden aan wie zich 

het eerst aanbiedt, en die plaatsen zijn schaars (bijvoorbeeld in een populaire school) dan hebben de 

best geïnformeerde ouders een grotere kans om zich “op tijd” in te schrijven. Dat hangt samen met 

taalkennis, kennis over onderwijsloopbanen, het onderwijssysteem, kennis over de populariteit van 

specifieke scholen, netwerk, inschrijvingsdata, inschrijfsysteem … Wanneer het effectief noodzakelijk 

is om “aan te schuiven” komt daar nog bij dat ook niet iedereen “gelijke wapens” heeft. Zelfs wie 

weet dat het nodig is om aan te schuiven en weet wanneer er wordt aangeschoven, heeft daar niet 

altijd de tijd of de middelen voor. Voor alleenstaande ouders met een klein persoonlijk netwerk zijn 

de mogelijkheden aanzienlijk kleiner, dan voor een welvarende burger die pakweg een student kan 

betalen om zijn plek te vrijwaren. Het basisprincipe dat leerlingen chronologisch worden 

ingeschreven is dus niet sociaal neutraal: wie over een groter sociaal kapitaal -kennis en netwerken- 

beschikt, is aanzienlijk bevoordeeld als het erop aankomt een plaatsje te bemachtigen.  

De bloggende ouder Ems Depreeuw legt op de alternatieve nieuwssite De Wereld Morgen 

(13/03/2017) het onrecht van de wachtrijen scherp bloot: “Het systeem is rot, en wij plaatsen er een 

nieuw oneerlijk systeem naast. (…). Omdat de meesten van ons met twee ouders per gezin zijn. 

Omdat we een netwerk hebben van mede-ouders, grootouders en familie die voor onze kinderen 

zorgen. Omdat we een goede job hebben en afspraken kunnen maken met onze baas. Omdat we 

geen materiële zorgen hebben en geen al te ingewikkelde planning moeten maken. We laten 

Deliveroo komen als we honger hebben, en vragen onze buurman om onze kampeerspullen met de 

auto na te brengen. En het is super gezellig die dagen. Ik kijk echt uit naar de komende zes jaar. Het 

zijn leuke ouders die we leren kennen. Echt, is dat het engagement dat we van alle ouders 

verwachten? Dat is een fucking netwerk beste minister. En weet je, dat is een van de 

basisvoorwaarden om tot integratie, emancipatie en empowerment te komen.” 

Het aanschuiven is dus problematisch omdat het onrechtvaardig is: niet iedereen heeft dezelfde 

kennis of dezelfde mogelijkheden. De meest gegeerde plaatsen gaan dus naar de sociaal sterkste 

groepen. 

Als de wachtrijen uit de hand lopen - indicaties zijn: mensen moeten meerdere dagen en nachten 

aanschuiven in weer en wind en in the end grijpen ook sociaal sterkere ouders naast de begeerde 

plaatsen - ontstaat er druk op het beleid om “iets” te doen. Maar de politicus die zich geroepen of 

gedwongen voelt om het kampeerprobleem aan te pakken, wordt in eerste instantie geconfronteerd 

met ouders die een oplossing willen voor hun zoon of dochter. Hùn kind heeft geen plaats op de 

school die zìj willen en daarom moet er ìets gedaan worden. Behalve de vertegenwoordigers van 

zogenaamde kansengroepen, lijkt in niemand echt geïnteresseerd in de aanpak van het 

onderliggende probleem.  

Politiek is het echter niet mogelijk om in te grijpen op individuele gevallen. Overheden hebben maar 

twee mogelijkheden. Of wel de zaak laten betijen. Bij een toenemend “kampeerprobleem” waarbij 

ook steeds meer mondige ouders naast de gewenste plaats grijpen is dat op termijn geen optie. 

Ofwel een systeem ontwikkelen dat de wachtrijen aanpakt. Ook daar zijn weer verschillende 

mogelijkheden. Eén mogelijkheid is om de fysieke wachtrijen aan te pakken maar wel vast te houden 

aan het chronologisch principe. We komen dan uit bij call centers of online inschrijfsystemen. De 

fysieke wachtrijen worden daarmee weggewerkt, maar het fundamentele probleem van het “recht 



van de sterkste” blijft bestaan. Opnieuw zijn het de ouders die het best geïnformeerd zijn, het 

sterkste netwerk hebben én beschikken over de beste devices die het meeste kans maken op een 

plaats in hun voorkeurschool. Nog steeds zijn het ouders met een groot netwerk, familie en vrienden 

inzetten om simultaan te bellen naar het online call center of om online in te schrijven. Ook in dit 

geval blijft de onrechtvaardigheid bestaan en het systeem zal evenzeer onder druk komen te staan 

als een aanzienlijke groep “sterke ouders” toch naast een plaats in de gewenste school grijpt.  

Een écht rechtvaardiger systeem moet dus het principe “wie eerst komt, eerst maalt” loslaten. Dat 

kan als het systeem aan twee voorwaarden voldoet. Ten eerste moet het systeem getrapt zijn ouders 

en ten tweede moet het vertrekken van andere criteria dan tijd.  

In een getrapt systeem krijgen ouders éérst gedurende een bepaalde periode de kans krijgen om hun 

voorkeur voor een of meerdere scholen bekend te maken. Dan maakt het systeem een rangorde van 

leerlingen per school op basis van een of meerdere criteria; leerlingen krijgen in deze fase een 

“toegangsticket” voor een van de scholen van hun voorkeur. Ten slotte volgt de effectieve 

inschrijving.  

Het systeem moet per definitie vertrekken van andere criteria dan “tijd”. Bijvoorbeeld de afstand van 

de woonplaats tot de school dat in verschillende lokale aanmeldsystemen wordt gehanteerd. Maar 

er zijn er ook andere gesuggereerd, meer inhoudelijke zoals de mate waarin een ouder zich kan 

vinden in het pedagogisch project.  

Werken met een aanmeldperiode heeft als grote voordeel dat ouders een langere periode hebben 

om hun voorkeur kenbaar te maken zodat ook ouders met een kleiner sociaal kapitaal dat kunnen 

compenseren met “meer tijd”. Verenigingen die zich inzetten voor kansengroepen kunnen inzetten 

op communicatie of kunnen op verschillende manieren ondersteuning bieden: computers en internet 

ter beschikking stellen, ondersteunen bij de aanmeldprocedure. Een aanmeldperiode kan dus op 

verschillende manieren een tegengewicht bieden voor het “recht van de sterkste”.  

Het aanmeldsysteem dat in schooljaar 2017-2018 werd geïntroduceerd in Sint-Niklaas is hiervan een 

mooie illustratie. Zoals Jean-Paul De Beleyr, voorzitter van het Lokaal Overlegplatform van Sint-

Niklaas toelicht: “Wakker blijven om meteen op 1 maart om middernacht in te schrijven heeft geen 

zin. Het gaat niet om het eerst: het tijdstip van aanmelden maakt niet uit. Wel om schoolkeuze en 

afstand. Mensen moeten minimum hun top drie van school ingeven, maar we raden een top vijf aan. 

Samen met de woonplaats of het adres van het werk: dat kiezen ze zelf. Aan de hand van de 

objectieve criteria, worden plaatsen toegewezen. Wie dichtstbij woont, komt eerst. We maken 

gebruik van Google Earth en werken tot op de meter nauwkeurig. Zo krijgen kwetsbare gezinnen 

meer kans om een school in hun buurt te vinden.” (Het Nieuwsblad, 21/11/2017). In Sint-Niklaas 

wordt dus het decretaal verankerde chronologisch principe verlaten en vervangen door “afstand”. 

Met een getrapt aanmeldsysteem waarbij aanmelden voor de school of scholen naar keuze en het 

effectief inschrijven wordt gescheiden is dus al een vorm van sociaal onrecht weggewerkt. Blijft de 

vraag: wat zijn mogelijke criteria om leerlingen te ordenen voor de school waarvoor ze zich hebben 

opgegeven? En zijn dat goede criteria?  

 

Criteria  

In de bestaande aanmeldsystemen voor het basisonderwijs (Antwerpen, Sint-Niklaas, Gent) worden 

leerlingen deels geordend volgens het criterium “afstand”: wie dichter bij de school woont, wordt 

hoger gerangschikt op de wachtlijst. Hier zie je dat elk ander criterium dan “tijd” een voorafname is 



op de vraag: wat vinden wij belangrijk voor onze scholen? Het criterium afstand geeft aan dat we 

voorkeur geven aan buurtscholen. Of dat we willen dat kinderen geen lange verplaatsingen moeten 

maken. Ook veiligheid en ecologische redenen kunnen worden ingeroepen voor het criterium 

afstand. Maar er zijn ook andere criteria denkbaar. Sommige ouders roepen in dat mensen soms 

voor een school kiezen omwille van het pedagogisch project of een specifieke didactische aanpak. Of 

omdat de school een zorgbeleid heeft dat inspeelt op de noden van hun kind. ook Ouders klagen dat 

plaatsen dan gaan naar ouders die om foute redenen voor een school hebben gekozen. Ook 

sommige scholen zien liever ouders die “bewust kiezen” voor hun school en vinden afstand om die 

reden geen goed criterium. Maar de vraag is hoe je de mate waarin ouders zich kunnen vinden in het 

pedagogische project van een school in een criterium giet dat vervolgens een rangordening toelaat. 

Nu wordt van ouders verwacht dat ze het pedagogisch project ondertekenen. Dat is dus een 

eenduidig criterium dat niet tot een volgorde leidt. Het is onmogelijk te bepalen of ouder X zich meer 

indentificeert met een school dan ouder Y. Dit brengt ons trouwens even terug bij de wachtrijen: 

sommige mensen zien net het dagenlang aanschuiven voor de poort van de vurig gewenste school 

als een teken van engagement. Hun doorzettingsvermogen is het bewijs dat zij deze plaats echt 

verdienen.  

Een criterium dat vreemd genoeg nooit ter discussie staat is de “voorrang voor broers en zussen”. 

Hoewel we er ons, zeker in het secundair onderwijs, heel wat vragen bij kunnen stellen. Waarom zou 

een school die geschikt is voor de broer, ook geschikt zijn voor de zus? Hier lijkt een vorm van 

“gebruikersgemak” de voornaamste overweging, die misschien nog enige logica heeft in 

basisonderwijs, waar kinderen vaak gehaald en gebracht worden door de ouders.  

In de praktijk zien we dat mensen voorstander zullen zijn van die criteria die hun in de kaart spelen. 

Wie dichtbij de school van zijn keuze woont zal afstand een goed criterium vinden, wie een specifieke 

school op het oog heeft die verderaf ligt zal voor andere criteria pleiten.  

Het getrapt systeem “aanmeldperiode en ranking op basis van inhoudelijke criteria” roept dus 

nieuwe problemen op. Een alternatief is om na de aanmeldperiode de plaatsen toe te kennen op 

basis van toeval. Het lot bepaalt dan de volgorde op basis waarvan de plaatsen worden toegekend en 

de volgorde op de reservelijst. Het is dit criterium dat nu wordt gehanteerd in het Antwerpse 

aanmeldsysteem en secundair onderwijs en deels ook voor basisonderwijs. 

Schaarse onderwijsplaatsen toekennen op basis van toeval roept veel weerstand op. Onderwijs gaat 

over de toekomst van kinderen en het idee dat we die toekomst overlaten aan een “loterij” gaat in 

tegen onze morele intuïtie: toekomst gaat over keuzes maken, dingen in handen nemen en niet over 

toeval. Na de invoering van het aanmeldsysteem in 2010 verschenen affiches in het straatbeeld en 

op facebook met titels als “De loteling”. Of een waarop leerlingen werden vergeleken met de 

balletjes van de Lotto. De boodschap is duidelijk: geen loterij met de toekomst van onze kinderen.  

De medewerkers van het Antwerpse aanmeldsysteem zijn ondertussen vertrouwd met de hevige 

emoties die het systeem oproept. Ouders zijn teleurgesteld dat zij naast een plaats hebben gegrepen 

door iets wat buiten hun invloed ligt. Want dat is natuurlijk het grote verschil tussen een 

“aanschuifsysteem” en een “aanmeldsysteem”: een aanschuifsysteem laat toe om te “vechten voor 

een plaatsje” om “alles” te doen om een plaats te bemachtigen. Deze parentale heroïek valt volledig 

weg bij een aanmeldsysteem. Winnaars en verliezers worden aangeduid door een blind criterium als 

afstand of door het lot en niet door een gevecht; net daarom wordt op die manier het recht van de 

sterkste doorbroken.  

Inhoudelijk zijn er weinig argumenten tegen het criterium toeval. Het is niet veel minder arbitrair dan 

“afstand”, want waarom zou iemand die 10 meter dichter bij een school woont meer recht hebben 



op een plaats in een school dan haar buur. Wat je soms hoort is dat er door het criterium toeval 

helemaal geen zicht is op de vraag of de ouders en de leerling de school wel echt om de juiste 

redenen kiezen. Maar ook dat argument is loos. Ook bij aanschuivende ouders heb je geen zicht op 

hun ware drijfveren; misschien kiezen ze de school omwille van iets vaags als “reputatie”. Of 

verkiezen ze een eerder witte school. Trouwens ook bij het criterium toeval worden alleen leerlingen 

ingeloot die de school ook als voorkeur hebben opgegeven. Voorafgaand aan de loting is er dus wel 

een positieve keuze. En bij inschrijving moeten de ouders zich akkoord verklaren met het 

pedagogisch project. Niet anders dan wanneer ze eerst drie nachten hagelbuien hebben getrotseerd 

voor de schoolpoort.  

In zekere zin weerspiegelt het criterium “toeval” de meest vrije schoolkeuze. Geen enkele ouder 

moet zijn keuze verantwoorden en alle argumenten om een school te kiezen zijn gelijk. Wat de 

andere criteria betreft: deze zijn besloten in de overwegingen van de ouders. Ouders die afstand 

belangrijk vinden zullen voorkeur geven aan scholen in de buurt. Ouders die kiezen voor een 

specifiek project zullen scholen die daaraan beantwoorden in voorkeuren opgeven. Met het 

criterium toeval geven we ouders dus méér verantwoordelijkheid – en in zekere zin meer vrijheid. 

Besluit  

Wanneer er voor een school meer kandidaten zijn dan plaatsen dan moet omwille van de sociale 

rechtvaardigheid het criterium “tijd” vervangen worden door een getrapt systeem van aanmelden en 

selectie op basis van een ander criterium, waarbij “toeval” het meest eerlijke en transparante 

criterium is om het schaarse goed te verdelen. Overigens: aangezien er bij afwezigheid van schaarste 

geen behoefte is aan een criterium, kan het criterium chronologie best helemaal losgelaten worden 

voor toekenning van onderwijsplaatsen.  

Rest ons nog de vraag: kunnen we bij een centraal aanmeldsysteem nog spreken van vrije 

schoolkeuze? Volgens ons berust deze vraag op twee misverstanden. Het eerste misverstand is dat 

“vrije schoolkeuze” hetzelfde is als “gegarandeerde toegang” tot de school naar keuze. Door het 

beperkt aantal plaatsen per school is dat onmogelijk. Hoewel sommigen dat blijven propageren.  

Naar aanleiding van de vele leerlingen die via het Gentse aanmeldsysteem secundair onderwijs    

geen plaats kregen in een van hun voorkeurscholen poneerde Hilde Allaert, de directeur van het Sint-

Bavohumaniora dat “ieder kind recht heeft op zijn eerste keuze” (De Standaard, 6 maart 2018). 

Prachtig principe, maar onhaalbaar. Vrije schoolkeuze wil zeggen dat er aan leerlingen en ouders 

geen andere eis kan worden gesteld dan het ondertekenen van het pedagogisch project en dat 

leerlingen niet uitgesloten kunnen worden op basis van criteria die de school zelf opstelt.  

Het tweede misverstand is dat ouders minder rechten hebben omdat het systeem plaatsen toewijst. 

Terwijl kinderen nooit een plaats aangeboden krijgen in een school die niet hun voorkeur geniet – al 

is het niet per se hun eerste of tweede voorkeur. Het systeem is verder ook erg efficiënt: in één 

beweging iets waar ouders anders wéken voor nodig zouden hebben: aanmelden in school 1, als 

deze vol is aanmelden in school 2, en dit totdat ze terechtkomen in een school die nog wel plaats 

heeft. Een aanmeldsysteem is in zekere zin “een buffer” bij de inschrijvingen. Het systeem kent op 

basis van toeval de schaarse plaatsen in (populaire) scholen toe aan die leerlingen die de school bij 

hun voorkeuren hebben opgegeven.  

Een aanmeldsysteem schaadt het principe van de “vrije schoolkeuze” niet meer of niet minder dan 

“vrije inschrijvingen”. De enige vrijheid die wordt geschaad is de vrijheid om je materiële en 

immateriële hulpbronnen onbeperkt in te zetten om schaarse onderwijsplaatsen te claimen. Door die 

vrijheid in te perken zorgt het systeem wel voor een gelijkere toegang. Het compenseert dus de 



schaarste aan plaatsen met “gelijke kansen op toegang”, terwijl “vrije inschrijvingen” helemaal niets 

compenseren. 

 

Deze bijdrage is een onderdeel van een boek vol essay’s:  

Een deliberatie over onderwijsvrijheid 
Ilse Geerinck

 
Ruth Wouters 

Onderwijsliefhebbers in de bres voor een beter debat 

Is een centraal aanmeldsysteem een inbreuk op vrije 

schoolkeuze? 

Is de onderwijsvrijheid van leraren niet schadelijk voor 

leerlingen? 

Is onze onderwijsvrijheid eigenlijk wel democratisch? 

https://www.lannoo.be/nl/een-deliberatie-over-onderwijsvrijheid  

 

https://www.lannoo.be/nl/ilse-geerinck
https://www.lannoo.be/nl/ruth-wouters
https://www.lannoo.be/nl/een-deliberatie-over-onderwijsvrijheid

