
Naar een secundaire 
school in Antwerpen 
 
De inschrijving in een secundaire school is een belangrijke stap voor je kind. In deze 
nota vind je meer informatie over hoe je je kind kan inschrijven in het secundair 
onderwijs in Antwerpen. 
 
Je kan zelf een school kiezen voor je kind. Je vindt een overzicht van scholen en 
studierichtingen via www.onderwijskiezer.be of www.onderwijs.vlaanderen.be. 
 
Aarzel niet om verschillende secundaire scholen te bezoeken. Zo kan je een goede 
keuze maken. Kijk op de website van een school voor meer informatie over 
opendeurdagen, infomomenten en inschrijvingen. Lees zeker ook het 
schoolreglement en het pedagogisch project van de school. Deze 
documenten geven je een beeld over de werking en de visie van de school. 
 

Wil je graag hulp bij een school- of studiekeuze? 
Vraag dan raad in de huidige school van je kind of maak een afspraak met het CLB (centrum 
voor leerlingenbegeleiding) dat gekoppeld is aan de school. 

 
Inschrijven 
Wanneer kan je je kind inschrijven? 
In Antwerpen zijn er afspraken tussen scholen over de periodes waarin je je kind kan 
inschrijven. Deze afspraken worden gemaakt binnen het LOP. Dat is het Lokaal Overleg 
Platform van alle Antwerpse scholen en hun partners rond gelijke onderwijskansen. 
 

Gaat je kind volgend schooljaar naar het eerste jaar secundair 
onderwijs? 
Schrijf je kind dan in tijdens één van deze periodes: 
• Voorrangsperiode voor broers, zussen en kinderen van personeel: 
In deze periode kunnen alle kinderen zich inschrijven die al een broer of zus op de school 
hebben of wiens ouder op de school werkt. 
• Inschrijvingsperiode voor alle andere leerlingen, met vastgelegde percentages voor 
indicator- en niet-indicator leerlingen: 
In deze periode kunnen alle kinderen zich in het 1ste middelbaar inschrijven. Om de sociale 
mix in de school te bevorderen, bepaalt elke school voor deze inschrijvingsperiode een 
percentage voor indicator- en niet-indicator leerlingen. Indicatorleerling ben je wanneer jij of 
je gezin een schooltoelage ontving tijdens het huidige of vorige schooljaar, of wanneer je 
moeder geen diploma secundair onderwijs of getuigschrift van het tweede leerjaar van de 
derde graad behaalde. Niet-indicator leerling ben je wanneer je aan geen van deze criteria 
voldoet. 
• Vrije inschrijvingsperiode: 
Wanneer je je kind nog niet inschreef tijdens één van bovenvermelde periodes, kan je je kind 
inschrijven tijdens de vrije inschrijvingsperiode. 

 

 



Gaat je kind naar een hoger jaar in het secundair 
onderwijs? 
Tijdens de vrije inschrijvingsperiode kunnen alle kinderen zich inschrijven die volgend 
schooljaar naar een nieuwe school willen gaan in een hoger jaar secundair onderwijs.
 

 Mijn kind gaat naar het eerste jaar secundair onderwijs* 

Voorrangsperiode 
voor broers, zussen 
en kinderen van 
personeel 
 

Vanaf maandag 13 februari tot en met  
vrijdag 24 februari 2017. 

 

Inschrijvingsperiode 
voor alle kinderen, 
met vastgelegde 
percentages voor 
indicator- en niet-
indicatorleerlingen 

Vanaf zaterdag 11 maart 13u tot en met 
vrijdag 31 maart 2017. 

 
 

Vrije 
inschrijvingsperiode 

Vanaf dinsdag 18 april 2017. 

 

 Mijn kind gaat naar een hoger jaar in het secundair onderwijs  

Vrije 
inschrijvingsperiode 

Vanaf dinsdag 18 april 2017. 

 

*In gewoon secundair onderwijs wordt er vanaf de start van de inschrijvingen op school in 

chronologische volgorde ingeschreven zoals door de wet bepaald. Andere systemen zijn voor 

gewoon secundair onderwijs in Antwerpen niet toegelaten.  

 

Welke documenten moet ik meenemen bij de inschrijving? 
Een identiteitsbewijs (met rijksregisternummer) van je kind. Indien je kind geen officieel 
identiteitsbewijs heeft, kan je je kind toch inschrijven. Alle kinderen hebben recht op 
onderwijs. 
Eventueel het bewijs van je verkregen schooltoelage. 
Eventueel het verslag voor de toegang tot buitengewoon onderwijs. 

Vanaf eind juni bezorg je het getuigschrift basisonderwijs of het eindrapport van het vorige 
schooljaar met bijhorend advies zo snel mogelijk aan de school. Voor een optimale 
begeleiding op school is het goed om alle nuttige informatie over je kind mee te delen. 
 

Heeft je kind specifieke onderwijsbehoeften? 
Ieder kind kan zich inschrijven in een gewone school. Ook als je kind een beperking of 
leerproblemen heeft, kan het in het gewoon onderwijs terecht. 
• Heeft je kind extra begeleiding nodig of heeft het een gemotiveerd verslag voor GON-
begeleiding? Dan heeft je kind recht op inschrijving in elke gewone school. 
• Heeft je kind een verslag voor toegang tot buitengewoon onderwijs? Dan zal een gewone 
school je kind inschrijven ‘onder ontbindende voorwaarde’. De school zal dan samen met de 
ouders en het CLB bekijken welke aanpassingen nodig zijn om in de school les te kunnen 
volgen (in een gemeenschappelijk of in een individueel curriculum). Wanneer de 
aanpassingen redelijk zijn, wordt de inschrijving definitief. Wanneer de aanpassingen niet 



redelijk zijn, wordt de inschrijving ontbonden. Wanneer dat gebeurt kan je beroep doen op 
het CLB of bemiddeling vragen bij het LOP om een nieuwe school te zoeken. 
 

Kan een school je kind weigeren? 
Soms kan een school beslissen om je kind niet in te schrijven. Dit kan wanneer… 
• een klas, een richting of een hele school vol is; 
• een leerling niet aan de toelatingsvoorwaarden voldoet; 
• een leerling tegelijk of afwisselend naar verschillende scholen wil gaan; 
• een leerling in het huidige of in de twee vorige schooljaren door de school definitief werd 
uitgesloten via een tuchtprocedure; 
• een leerling tijdens het schooljaar definitief werd uitgesloten en de nieuwe school waar de 
leerling zich wenst in te schrijven niet voldoende draagkracht heeft om de leerling op te 
vangen. Dit kan enkel wanneer de school aan bepaalde criteria voldoet. Wanneer dit 
gebeurt, kan het LOP je ondersteunen in de zoektocht naar een andere school. 
 

Wat kan je doen wanneer je kind wordt 
geweigerd in een school? 
Wanneer je kind geweigerd wordt, moet de school een schriftelijk bewijs geven waarop de 
reden van weigering wordt aangeduid. Dit is een ‘mededeling van een niet-gerealiseerde 
inschrijving’. Vraag indien nodig zelf naar dit bewijs. 
 

Heb je vragen over een weigering, of heb je 
moeilijkheden bij een inschrijving? 
Neem dan contact op met het CLB. Het CLB schakelt het LOP in indien nodig. 
 
Vind je dat een weigering onterecht is, dan kan je een klacht indienen bij de Commissie 
inzake Leerlingenrechten: 02/553 88 75 of commissie.leerlingenrechten@vlaanderen.be 
 
Je kan ook bij Atlas, integratie & inburgering Antwerpen terecht voor ondersteuning bij 
inschrijvingen en weigeringen: Atlas, Meldpunt Onderwijs, 03/270 39 45 of 
meldpunt.onderwijs@stad.antwerpen.be. Meer info vind je op www.meldpuntonderwijs.be 

 
Kan je financiële ondersteuning krijgen voor de 
studies van je kind? 
Misschien heeft jouw kind recht op een schooltoelage. Hiervoor bestaan er enkele criteria. 
Bel voor meer informatie gratis naar 1700, surf naar http://onderwijs.vlaanderen.be/kosten-
en-schooltoelagen of ga langs bij de Afdeling Studietoelagen in Antwerpen: Lange 
Kievitstraat 111-113 bus 90, 2018 Antwerpen. 
 

Contact 
Wens je een centrum voor leerlingenbegeleiding 
te contacteren? 
• CLB vrij onderwijs: 
Hallershofstraat 7, 2100 Deurne 
Tel. 03/285 34 50 | www.vclbdewisselantwerpen.be 

 
 



Wens je LOP Antwerpen secundair onderwijs te 
contacteren voor informatie of bemiddeling? 
• Tel.: 0499/77 11 67 
E-mail: inge.wagemakers@ond.vlaanderen.be 


