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Inschrijvingsperiodes schooljaar 17-18 
 
Voor alle scholen die geen gebruik maken van een aanmeldingsprocedure: 

Maa 6/2/17  – vrij 24/2/17 - voorrangsperiode broers en zussen 1e lj en BuSO 
- voorrangsperiode kinderen personeel 1e lj en BuSO 

 

Zat 11/3/17 – vrij 24/3/17 
(of Maa 13/3/17) 

- voorrangsperiode IND/NIND 1e lj  
- ten vroegste start reguliere inschrijvingen BuSO 

 

Maa 27/3/17  - reguliere inschrijvingen 1e lj  
 

Din 18/4/17  - inschrijvingen 2e lj en 2e en 3e GR, leertijd, DBSO 
 

 
- Er zijn geen uitzonderingen op deze data. Enkel start reguliere inschrijvingen BuSO kan 

verschillen (ten vroegste). 
 
 
Voor de scholen met een aanmeldingsprocedure: 

Maa 6/2/17  – vrij 24/2/17 - voorrangsperiode broers en zussen 1e lj en BuSO 
- voorrangsperiode kinderen personeel 1e lj en BuSO 

 

Zat 11/3/17  - voorrangsperiode IND/NIND 1e lj = aanmeldingsprocedure 
- reguliere inschrijvingen BuSO = aanmeldingsprocedure 

 

Maa 13/3/17 – don 16/3/17 - resultaten ordening binnen de 4 werkdagen aan ouders 
 

Vrij 17/3/17 – vrij 21/4/17 - omzetten toegangsticket in inschrijving 1e lj en BuSO (min 15 
schooldagen) 

 

Din  18/4/17  - reguliere inschrijvingen 1e lj  en BuSO 
- inschrijvingen 2e lj en 2e en 3e GR 
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CAPACITEITEN 
Verhoging:  ENKEL IN 1E JAAR EN BUSO!!! 

- er is decretaal voorzien dat een verhoging van capaciteit kan op voorwaarde dat het LOP 
hiermee akkoord gaat 

- het LOP hanteert volgende principes: 
o geen verhogingen van 1 of 2 leerlingen (i.f.v. willekeurige, selectieve 

inschrijvingen) (uitgez. broers en zussen) 
o een substantiële verhoging wordt door de school gemotiveerd 

- de schooldirecties dienen elke aanvraag tot verhoging bij de voorzitter in 
- tot 1 oktober 2017 wordt elke aanvraag door de voorzitter beoordeeld en in principe 

goedgekeurd indien aan bovenvermelde principes voldaan wordt  
- de melding én goedkeuring gaan vooraf aan de toepassing van de verhoging 
- na 1 oktober 2017 zal in overleg beslist worden over verhogingen van de capaciteit 

o elke nieuwe aanvraag wordt bekeken 
o alle aanvragen van voor 1 oktober 2017 worden geëvalueerd 
o in het overleg zit er minimaal een vertegenwoordiger van elke 

scholengemeenschap of –groep 
- voor het over de capaciteit gaan met ‘eigen leerlingen’ per 1 september 2017 dient er 

geen aanvraag ingediend te worden; deze overschrijding van de capaciteit verandert ze 
immers niet. Eens het schooljaar begonnen is, moet er wel een capaciteitsverhoging 
aangevraagd worden voor bvb. leerlingen die geheroriënteerd worden. 

 
Verlaging:    ENKEL IN 1e JAAR EN BUSO!!! 

- er is decretaal niet voorzien dat een capaciteit kan verlaagd worden 
- toch is het in quasi elke secundaire school een gangbare praktijk om tijdens het begin van 

het schooljaar nieuwe samenzettingen en splitsingen te voorzien om een optimale klas- en 
schoolbezetting te verwezenlijken en de maximale capaciteit en omkadering te benutten 

- het LOP/SO Gent wil ook die aanpassingen transparant en na goedkeuring door het LOP 
laten gebeuren 

- het LOP hanteert daarbij volgende principes: 
o een verlaging binnen één administratieve groep is niet mogelijk, het gaat altijd 

over een nieuwe samenzetting van 2 of meer administratieve groepen 
o de vrijgekomen omkadering wordt zoveel mogelijk elders in de school gebruikt 

om bijkomende capaciteit te creëren 
o scholen dienen het recht op inschrijving te waarborgen: dit betekent dat ze in de 

nieuwe samenzetting nog enkele vrije plaatsen ter beschikking hebben 
o scholen beseffen dat verlagen decretaal niet kan en dat dus ingeval van nieuwe 

samenzettingen de oorspronkelijke capaciteit moet behouden blijven; indien een 
nieuwe samenzetting dan al vol zou lopen en er zich nog late kandidaten 
aandienen, dan zal de school inschrijven (de kandidaten weigeren zou bij een 
klacht via de CLR toch telkens resulteren in een inschrijving) 

- de schooldirecties dienen elke aanvraag tot verlaging (nieuwe samenzetting) bij de 
voorzitter in 

- tot 1 oktober 2017 wordt elke aanvraag door de voorzitter beoordeeld en in principe 
goedgekeurd indien aan bovenvermelde principes voldaan wordt  

- de melding én goedkeuring gaan vooraf aan de toepassing van de verlaging 
- na 1 oktober 2017 zal in overleg beslist worden over verlagingen van de capaciteit 

o elke nieuwe aanvraag wordt bekeken 
o alle aanvragen van voor  1 oktober 2017 worden geëvalueerd 
o in het overleg zit er minimaal een vertegenwoordiger van elke 

scholengemeenschap of –groep. 
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Communicatie capaciteit en vrije plaatsen 
 
Voor het 1e jaar en voor BuSO: 

- het vastleggen van de capaciteit vooraleer de inschrijvingsperiode van start gaat is 
decretaal verplicht in het 1e jaar van de 1e graad en in heel het BuSO 

- de capaciteit en streefnormen worden meegedeeld aan het LOP 
o tegen 27/01/17 alleen van het 1e jaar van de 1e graad en van heel het BuSO 

- de melding voor het SO gebeurt via een instrument door AgODi aangeboden (formulier 
voor capaciteiten en streefnormen met automatische telling van de contingenten); voor 
het BuSO is er (nog) geen model 

- het LOP/SO Gent kiest om de capaciteiten te communiceren via VRINT (wat we al doen 
sedert 2003) 

- voor elke inschrijvingsperiode dienen de vrije plaatsen, waar van toepassing per 
contingent, bepaald,  gecommuniceerd en meegedeeld te worden aan het LOP: 

o tegen 27/01/17 voor broers en zussen en kinderen van personeel 
o tegen 8/03/17 voor IND/NIND 
o op 24/03/17 (’s avonds) voor de reguliere inschrijvingsperiode 
o 1 week voor de reguliere inschrijvingsperiode BuSO 

- alle capaciteiten en vrije plaatsen worden in VRINT ingebracht door Miel: 
o 27/01/17 – 3/02/17 
o 8/03/17 – 10/03/17 
o 24/03/17 - 25/03/17  
o de week voor de reguliere inschrijvingsperiode BuSO. 

 
 
Voor het 2e jaar en volgende, leertijd en DBSO: 

- er wordt geen capaciteit meer vooraf doorgegeven tot op het moment van 
volzetverklaring 

- de volzetverklaring aan het LOP bevat volgende gegevens: 
o het aantal ingeschreven leerlingen op het moment van volzetverklaring 
o het niveau waarop volzet verklaard wordt 
o datum en uur van volzetverklaring 

- de volzetverklaring gebeurt op dezelfde dag of de eerstvolgende schooldag (werkdag) dat 
de laatste leerling in het betreffende niveau werd ingeschreven 

- wanneer in een volzetverklaard structuuronderdeel de capaciteit verhoogd wordt en er 
dus bijkomende inschrijvingen gebeuren, wordt de nieuwe capaciteit meegedeeld aan het 
LOP 

- op voorwaarde dat er geen niet-gerealiseerde inschrijvingen zijn, kan de capaciteit in een 
volzetverklaard structuuronderdeel ook verlaagd worden; de nieuwe capaciteit wordt 
meegedeeld aan het LOP. 
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Communicatie inschrijvingsrecht 
 
Communicatieplan zoals voorheen: 

- nieuwe brochure voor de leerlingen basisonderwijs (6e lj en overstappers): zelfde concept 
met aangepaste data, mét opname starturen voor elke inschrijvingsperiode (nieuw). 

- bevoegdheidsoverdracht van AV naar Voorzetgroep voor aanmaak brochure 
- www.LOP.be 
- Facebook ‘Inschrijven in een Gentse secundaire school’ 
- bekendmaking en sensibilisering via eigen websites en informatiedragers scholen, 

organisaties en verenigingen 
- in februari-maart verspreidt het LOP een perscommuniqué met info over inschrijven in 

onze LOP-regio.  
 
 
 
 
 
 

Aanmeldingsprocedures 
 
De scholen die na het lezen van het decreet en omzendbrief van plan zijn een 
aanmeldingsprocedure te organiseren melden dit telkens  voor de Paasvakantie aan het LOP. 
Zij moeten op de AV van 28 april 16 hun voorstel voorleggen en goedgekeurd krijgen met 
een dubbele meerderheid (onderwijs- en niet-onderwijspartners). Daarenboven moeten de 
initiatiefnemers van een aanmeldingsprocedure hun aanvraag tegen 15/9/16 richten aan de 
Commissie Leerlingenrechten (details in de omzendbrief SO/2012/01) voor goedkeuring. 
Nieuw aanvraagformat op http://www.ond.vlaanderen.be/leerlingenrechtencommissie/. 
 

http://www.lop.be/
http://www.ond.vlaanderen.be/leerlingenrechtencommissie/

