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In de rubriek Op Stapel geven de collega’s van de afdeling 
Onderwijsorganisatie en -personeel kort toelichting bij 
ontwerpregelgeving die eerstdaags wordt behandeld in het Vlaams 
Parlement (decreten) of door de Vlaamse Regering wordt 
goedgekeurd (besluiten). 
 
De toelichting geeft de stand van zaken weer bij het afsluiten van 
de onderhandelingen in Sectorcomité X. Definitief uitsluitsel kan 
uiteraard alleen de tekst geven die in het Belgisch Staatsblad wordt 
gepubliceerd. 
 
Voor bijkomende inlichtingen kunt u terecht bij: 
GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap 
Onderwijsorganisatie en -personeel 
Guido Liessens 
guido.liessens@g-o.be 
 
 
Had u graag zelf de tekst van het ontwerpdecreet of -besluit nagelezen? 
Laat het weten aan: 
 
Jan Brewee 
jan.brewee@g-o.be 
 
U kunt er ook terecht met uw commentaar, opmerkingen, bedenkingen en suggesties bij de 
toelichting. 
 
 

In deze aflevering: 

 
 Inschrijvingsdecreet 
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Inschrijvingsdecreet 

Het inschrijvingsdecreet, dat in het voorjaar werd goedgekeurd, treedt niet in werking. 

Concreet betekent dat dat voor de inschrijvingen voor het schooljaar 2020-21 de oude regels 
van kracht blijven. Die regels zijn terug te vinden in de omzendbrieven Inschrijvingsrecht en 
aanmeldingsprocedures in het basisonderwijs voor inschrijvingen (BaO/2012/01) en 
Inschrijvingsrecht en aanmeldingsprocedures in het secundair onderwijs voor inschrijvingen 
(SO/2012/01). 

Scholen zijn dus niet verplicht om met een aanmeldingssysteem te werken als ze leerlingen 
willen kunnen weigeren op basis van capaciteit. 

De dubbele contingentering is verplicht voor de instroomjaren van scholen in een LOP-gebied 
en scholen die werken met een aanmeldingsprocedure. Scholen die niet werken met een 
aanmeldingssysteem, schrijven de leerlingen chronologisch in. De schoolbesturen hebben tot 
15 december de tijd om te beslissen of ze al dan niet werken met een aanmeldingsprocedure. 
De minister kondigt aan dat de verplichte dubbele contingentering vanaf 2021-22 verdwijnt 
voor zowel het basisonderwijs als het secundair onderwijs. 

Wie met vragen zit (over de inschrijvingsprocedure), kan terecht bij collega Sophie van 
Cauwenberghe op het volgende adres sophie.van.cauwenberghe@g-o.be. 

https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=14368&utm_source=Klasse+-+Nieuwsbrieven&utm_campaign=a224fc20f1-Klasse_schooldirect_2019_11_5_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_b661ff641f-a224fc20f1-419823245
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=14370&
mailto:sophie.van.cauwenberghe@g-o.be

