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Een kind inschrijven voor volgend schooljaar (2022-2023)? 
 

Ouders die hun kind voor de eerste keer inschrijven in een Nederlandstalige school in Brussel of het van school willen veranderen bij de start van volgend schooljaar, dienen 
de stappen van de aanmeld- en inschrijvingsprocedure te volgen. In dit document worden de stappen in de vorm van een stroomdiagram weergegeven. 
 
Per onderwijsniveau zijn er (licht) andere stappen te zetten. Klik in de inhoudstabel hieronder op het onderwijsniveau waarin het kind ingeschreven zal worden en doorloop 
de verschillende stappen. 
 

 
BASISONDERWIJS ...................................................................................................................................................................................................................................................... 2 

Kleuteronderwijs .................................................................................................................................................................................................................................................... 2 

Lager onderwijs ...................................................................................................................................................................................................................................................... 6 

SECUNDAIR ONDERWIJS ......................................................................................................................................................................................................................................... 11 

Inschrijven in het 1e leerjaar A ............................................................................................................................................................................................................................. 12 

Inschrijven in het 1e leerjaar B ............................................................................................................................................................................................................................. 16 

Inschrijven in het 2e, 3e, 4e, 5e, 6e of 7e jaar ..................................................................................................................................................................................................... 19 

BUITENGEWOON ONDERWIJS ................................................................................................................................................................................................................................ 21 

Buitengewoon kleuter- en lager onderwijs ......................................................................................................................................................................................................... 21 

Buitengewoon secundair onderwijs .................................................................................................................................................................................................................... 21 

 

 

  

https://www.inschrijveninbrussel.be/nl/kleuterlager-onderwijs/wie-kan-mij-helpen


   
 

Vragen? Ga naar inschrijveninbrussel.be of contacteer het LOP Brussel.  
Hulp nodig bij het aanmelden? Verschillende organisaties helpen ouders hierbij. Kijk op inschrijveninbrussel.be voor een overzicht. 

2 
 

BASISONDERWIJS 
= voor ouders die hun kind voor de eerste keer inschrijven in het kleuter- of lager onderwijs of die hun kind van school willen veranderen bij de start van volgend schooljaar 
 

Kleuteronderwijs 
(! Ook voor alle kinderen geboren in geboortejaar 2020 !) 

STAP 1: Voorrang voor broers, zussen en kinderen van personeel 

 

  

Heeft uw kind een broer/zus  die naar 
de school gaat waar u uw kind wil 

inschrijven? 

OF

Werkt u op de school waar u uw kind 
wil inschrijven? 

JA
Uw kind heeft voorrang. Ga naar de school 

tussen 10 januari 2022 (10u) en 21 januari 2022.  

Na deze periode heeft u geen voorrang meer en 
moet u aanmelden zoals de andere kinderen. 

NEE

Ga naar STAP 2.

Meld uw kind via inschrijveninbrussel.be tijdens 
de aanmeldingsperiode (7 – 31 maart 2022)  

https://www.inschrijveninbrussel.be/nl/kleuterlager-onderwijs/wie-kan-mij-helpen
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STAP 2: Meld uw kind aan tijdens de aanmeldingsperiode (7 – 31 maart 2022) 

 

 

  

1. Leer de scholen kennen

* Scholenzoeker op onderwijsinbrussel.be
* Download de scholengids op vgc.be

* Bezoek de scholen: info op 
inschrijveninbrussel.be

2. Meld uw kind aan

tussen 7 maart (9u) en 
31 maart 2022 (16u) 

via inschrijveninbrussel.be

A. Bekijk het overzicht vrije 
plaatsen op inschrijveninbrussel.be

B. Heeft u voorrang?

Spreekt één van de ouders 
voldoende Nederlands? Dan heeft u 

voorrang. Vul dit in bij de 
aanmelding en verzamel de nodige 

documenten.

GOK: Heeft de moeder van uw kind 
geen diploma secundair onderwijs 
of ontvangt u een schooltoeslag? 

Dan heeft u voorrang. Vul dit in bij 
de aanmelding en verzamel de 

nodige documenten.

C. Meld uw kind aan voor de 
scholen van uw keuze.

Hoe meer scholen u selecteert, hoe 
meer kans op een plaats!

Hulp nodig?

Bekijk het instructiefilmpje op 
inschrijveninbrussel.be

of ga naar een organisatie die u kan 
helpen

https://www.inschrijveninbrussel.be/nl/kleuterlager-onderwijs/wie-kan-mij-helpen
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STAP 3: U ontvangt een bericht met informatie over de inschrijving (6 mei 2022) 

  

 

  

Resultaat aanmelding

U ontvangt een mail of 
brief met info over de 

aanmelding op 6 mei 2022

Uw kind heeft een plaats in de 
school van 1e keuze

Ga naar de school en schrijf uw 
kind in tussen 9 en 31 mei 2022.

Opgelet! Doet u dit niet binnen 
deze periode dan verliest uw kind 

de plaats!

Uw kind heeft een plaats in de 
school van 2e, 3e, 4e ... keuze

Ga naar de school en schrijf uw 
kind in tussen 9 en 31 mei 2022.

Opgelet! Doet u dit niet binnen 
deze periode dan verliest uw kind 

de plaats!

Uw kind komt automatisch op de 
wachtlijst van de scholen van 

hogere keuze. Als er een plaats 
vrijkomt in de school, zal de school 

u contacteren.

Uw kind heeft geen plaats

Uw kind komt automatisch op de 
wachtlijst van alle scholen 

waarvoor u hebt aangemeld. Als 
er een plaats vrijkomt, zal de 

school u contacteren.

Ga naar STAP 4.

U kan uw kind ook nog inschrijven 
tijdens de vrije inschrijvingen

(vanaf 9 juni 2022)
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STAP 4: Geen plaats? Of hebt u uw kind niet aangemeld? Schrijf uw kind in tijdens de vrije inschrijvingen (vanaf 9 juni 2022 om 9u)

 

 

  

Waar is nog plaats?

Bekijk vanaf 3 juni 2022 
het overzicht vrije plaatsen 
op inschrijveninbrussel.be 

Heeft een school nog plaats?

Ga naar de school 
vanaf 9 juni 2022, 9u. 

De vrije inschrijvingen verlopen 
chronologisch: de eerste die zich 
aanbiedt op de school krijgt de 

plaats.

Heeft een school geen plaats meer, 
maar wil u uw kind op de wachtlijst

laten plaatsen?

Ga naar de school en vraag een 
weigeringsdocument. Hierdoor komt 

uw kind op de wachtlijst terecht. 

Als er een plaats vrijkomt zal de 
school u contacteren.

https://www.inschrijveninbrussel.be/nl/kleuterlager-onderwijs/wie-kan-mij-helpen
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Lager onderwijs 
 

VOORAF: Gaat uw kind naar het eerste leerjaar? 

 

 

Uw kind gaat naar het eerste 
leerjaar

Uw wil uw kind inschrijven in het 1e

leerjaar van dezelfde school als waar 
het naar de kleuterschool gaat. 

Contacteer dan de school en vraag 
of u opnieuw dient in te schrijven.

U moet opnieuw inschrijven.

Ga naar STAP 1.

U moet niet opnieuw inschrijven.

Uw kind is automatisch 
ingeschreven in het 1e leerjaar van 

deze school.

U wil uw kind inschrijven in een 
andere school voor het 1e leerjaar 

dan de school waar het naar de 
kleuterschool gaat.

Ga naar STAP 1.

https://www.inschrijveninbrussel.be/nl/kleuterlager-onderwijs/wie-kan-mij-helpen
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STAP 1: Voorrang voor broers, zussen en kinderen van personeel 

 

 

  

Heeft uw kind een broer/zus  die naar 
de school gaat waar u uw kind wil 

inschrijven? 

OF

Werkt u op de school waar u uw kind 
wil inschrijven? 

JA
Uw kind heeft voorrang. Ga naar de school tussen 10 

januari 2022 (10u) en 21 januari 2022.  

Na deze periode heeft u geen voorrang en moet u 
aanmelden zoals de andere kinderen. 

NEE

Ga naar STAP 2.

Meld uw kind via inschrijveninbrussel.be  tijdens de 
aanmeldingsperiode (7 – 31 maart 2022) 

https://www.inschrijveninbrussel.be/nl/kleuterlager-onderwijs/wie-kan-mij-helpen
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STAP 2: Meld uw kind aan tijdens de aanmeldingsperiode (7 – 31 maart 2022) 

 

 

 

1. Leer de scholen kennen

* Scholenzoeker op onderwijsinbrussel.be
* Download de scholengids op vgc.be

* Bezoek de scholen: info op 
inschrijveninbrussel.be

2. Meld uw kind aan

tussen 7 maart (9u) en 
31 maart 2022 (16u) 

via inschrijveninbrussel.be

A. Bekijk het overzicht vrije 
plaatsen op inschrijveninbrussel.be

B. Heeft u voorrang?

Spreekt één van de ouders 
voldoende Nederlands? Dan heeft 

u voorrang. Vul dit in bij de 
aanmelding en verzamel de nodige 

documenten.

GOK: Heeft de moeder van uw kind 
geen diploma secundair onderwijs 
of ontvangt u een schooltoeslag? 

Dan heeft u voorrang. Vul dit in bij 
de aanmelding en verzamel de 

nodige documenten.

C. Meld uw kind aan voor de 
scholen van uw keuze.

Hoe meer scholen u selecteert, hoe 
meer kans op een plaats!

Hulp nodig?

Bekijk het instructiefilmpje op 
inschrijveninbrussel.be

of ga naar een organisatie die u kan 
helpen

https://www.inschrijveninbrussel.be/nl/kleuterlager-onderwijs/wie-kan-mij-helpen
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STAP 3: U ontvangt een bericht met informatie over de inschrijving (6 mei 2022)

 

Resultaat aanmelding

U ontvangt een mail of brief met 
info over de aanmelding op 6 mei 

2022

Uw kind heeft een plaats in de 
school van 1e keuze

Ga naar de school en schrijf uw 
kind in tussen 9 en 31 mei 2022.

Opgelet! Doet u dit niet binnen 
deze periode, dan verliest uw kind 

de plaats.

Uw kind heeft een plaats in de 
school van 2e, 3e, 4e ... keuze

Ga naar de school en schrijf uw 
kind in tussen 9 en 31 mei 2022.

Opgelet! Doet u dit niet binnen 
deze periode, dan verliest uw kind 

de plaats.

Uw kind komt automatisch op de 
wachtlijst van de scholen van 

hogere keuze. Als er een plaats 
vrijkomt in de school, zal de 

school u contacteren.

Uw kind heeft geen plaats

Uw kind komt automatisch op de 
wachtlijst van alle scholen 

waarvoor u hebt aangemeld. Als 
er een plaats vrijkomt, zal de 

school u contacteren.

Ga naar STAP 4.

U kan uw kind ook nog inschrijven 
tijdens de vrije inschrijvingen

(vanaf 9 juni 2022)

https://www.inschrijveninbrussel.be/nl/kleuterlager-onderwijs/wie-kan-mij-helpen
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STAP 4: Geen plaats? Of hebt u uw kind niet aangemeld? Schrijf uw kind in tijdens de vrije inschrijvingen (vanaf 9 juni 2022 om 9u) 

 

 

  

Waar is nog plaats?

Bekijk vanaf 3 juni 2022 het overzicht 
vrije plaatsen 

op inschrijveninbrussel.be 

Heeft een school nog plaats?

Ga naar de school vanaf 9 juni 2022 
om 9u en schrijf uw kind in.

De vrije inschrijvingen verlopen 
chronologisch: de eerste die zich 
aanbiedt op de school krijgt de 

plaats!

Heeft een school geen plaats meer, 
maar wil u uw kind op de wachtlijst

laten plaatsen?

Ga naar de school en vraag om een 
weigeringsdocument. Hierdoor komt 

uw kind op de wachtlijst terecht. 

Als er een plaats vrijkomt, zal de 
school u contacteren.

https://www.inschrijveninbrussel.be/nl/kleuterlager-onderwijs/wie-kan-mij-helpen
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SECUNDAIR ONDERWIJS 
= voor ouders die hun kind voor willen inschrijven in het eerste jaar van het secundair onderwijs of hun kind van school willen veranderen bij de start van volgend 
schooljaar 
 
 

 
  

Voor welk leerjaar 
wilt u uw kind 
inschrijven?

1e leerjaar A
Bekijk de stappen 
voor inschrijven in 

1A

1e leerjaar B
Bekijk de stappen 
voor inschrijven in 

1B

2e leerjaar of 
hogere jaren (2e of 

3e graad)

Bekijk de stappen 
voor inschrijven in 

het 2e jaar of hoger

https://www.inschrijveninbrussel.be/nl/kleuterlager-onderwijs/wie-kan-mij-helpen
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Inschrijven in het 1e leerjaar A 
STAP 1: Voorrang voor broers, zussen en kinderen van personeel  

 

 
 

  

Heeft uw kind een broer/zus  die naar 
de school gaat waar u uw kind wil 

inschrijven? 

OF

Werkt u op de school waar u uw kind 
wil inschrijven? 

JA
Uw kind heeft voorrang. Contacteer de school tussen 

10 en 21 januari 2022 en schrijf in.  

Na deze periode heeft u geen voorrang meer en 
moet u aanmelden zoals de andere kinderen. 

NEE

Ga naar STAP 2.

Meld uw kind via inschrijveninbrussel.be tijdens de 
aanmeldingsperiode (7 – 31 maart 2022)

https://www.inschrijveninbrussel.be/nl/kleuterlager-onderwijs/wie-kan-mij-helpen
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STAP 2: Meld uw kind aan  

 

  

1. Leer de scholen kennen

* Scholenzoeker op 
onderwijsinbrussel.be

* Download de scholengids op vgc.be
* Bezoek de scholen: info op 

inschrijveninbrussel.be

2. Meld uw kind aan

tussen 7 maart (9u) en 
31 maart 2022 (16u) 

via inschrijveninbrussel.be

A. Bekijk het overzicht vrije plaatsen 
op inschrijveninbrussel.be

B. Heeft u voorrang?

Spreekt één van de ouders 
voldoende Nederlands? Dan heeft u 

voorrang. Vul dit in bij de aanmelding 
en verzamel de nodige documenten.

GOK: Heeft de moeder van uw kind 
geen diploma secundair onderwijs of 
ontvangt u een schooltoeslag? Dan
heeft u voorrang. Vul dit in bij de 

aanmelding en verzamel de nodige 
documenten.

C. Meld uw kind aan voor de scholen 
van uw keuze.

Hoe meer scholen u selecteert, hoe 
meer kans op een plaats!

Hulp nodig?

Bekijk het instructiefilmpje op 
inschrijveninbrussel.be

of ga naar een organisatie die u kan 
helpen

https://www.inschrijveninbrussel.be/nl/kleuterlager-onderwijs/wie-kan-mij-helpen
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STAP 3: U ontvangt een bericht met informatie over de inschrijving (12 mei 2022) 

 

Resultaat aanmelding

U ontvangt een mail of brief met 
info over de aanmelding op 12 

mei 2022

Uw kind heeft een plaats in de school 
van 1e keuze

Contacteer de school en schrijf uw 
kind in tussen 13 mei en 7 juni 2022.

Opgelet! Doet u dit niet binnen deze 
periode, dan verliest uw kind de 

plaats.

Uw kind heeft een plaats in de school 
van 2e, 3e, 4e ... keuze

Contacteer de school en schrijf uw 
kind in tussen 13 mei en 7 juni 2022.

Opgelet! Doet u dit niet binnen deze 
periode, dan verliest uw kind de 

plaats.

Om uw kind op de wachtlijst van de 
andere scholen te laten plaatsen, 

contacteert u de school en vraagt u 
om een weigeringsdocument. 

Als er een plaats vrijkomt, zal de 
school u contacteren.

Uw kind heeft geen plaats

Om uw kind op de wachtlijst van de 
scholen te laten plaatsen, contacteert 

u de school en vraagt u om een 
weigeringsdocument. 

Als er een plaats vrijkomt, zal de 
school u contacteren.

Ga naar STAP 4.

U kan uw kind ook nog inschrijven 
tijdens de vrije inschrijvingen

(vanaf 13 juni 2022)

https://www.inschrijveninbrussel.be/nl/kleuterlager-onderwijs/wie-kan-mij-helpen
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STAP 4: Geen plaats? Of hebt u uw kind niet aangemeld? Schrijf uw kind in tijdens de vrije inschrijvingen (vanaf 13 juni 2022 om 9u) 

 

 

  

Waar is nog plaats?

Bekijk het overzicht vrije plaatsen 
op inschrijveninbrussel.be 

Heeft een school nog plaats?

Contacteer de school vanaf 13 juni 
2022 om 9u en schrijf uw kind in.

De vrije inschrijvingen verlopen 
chronologisch: wie eerst komt, 

krijgt eerst een plaats!

Heeft een school geen plaats meer, 
maar wil u uw kind op de wachtlijst

laten plaatsen?

Contacteer de school en vraag om 
een weigeringsdocument. Hierdoor 

komt uw kind op de wachtlijst 
terecht. 

Als er een plaats vrijkomt, zal de 
school u contacteren.

https://www.inschrijveninbrussel.be/nl/kleuterlager-onderwijs/wie-kan-mij-helpen


   
 

Vragen? Ga naar inschrijveninbrussel.be of contacteer het LOP Brussel.  
Hulp nodig bij het aanmelden? Verschillende organisaties helpen ouders hierbij. Kijk op inschrijveninbrussel.be voor een overzicht. 
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Inschrijven in het 1e leerjaar B 
 

STAP 1: Voorrang voor broers, zussen en kinderen van personeel  

 

 
 

  

Heeft uw kind een broer/zus  die naar 
de school gaat waar u uw kind wil 

inschrijven? 

OF

Werkt u op de school waar u uw kind 
wil inschrijven? 

JA
Uw kind heeft voorrang. Contacteer de school 

tussen 10 en 21 januari 2022 en schrijf in.  

Na deze periode heeft u geen voorrang meer en 
moet u samen met de andere kinderen 

inschrijven. 

NEE

Ga naar STAP 2.

Schrijf uw kind in in de school van uw keuze. 
U hoeft niet eerst aan te melden.

https://www.inschrijveninbrussel.be/nl/kleuterlager-onderwijs/wie-kan-mij-helpen


   
 

Vragen? Ga naar inschrijveninbrussel.be of contacteer het LOP Brussel.  
Hulp nodig bij het aanmelden? Verschillende organisaties helpen ouders hierbij. Kijk op inschrijveninbrussel.be voor een overzicht. 
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STAP 2: Schrijf uw kind in 

 

 

 

  

1. Leer de scholen kennen

* Scholenzoeker op onderwijsinbrussel.be
* Download de scholengids op vgc.be

* Bezoek de scholen: info op inschrijveninbrussel.be

2. Schrijf uw kind in

tussen 13 mei en 7 juni 2022

Contacteer de school waar u wilt inschrijven. De 
scholen mogen in deze periode geen enkele leerling 

weigeren op basis van capaciteit. U bent dus zeker van 
een plaats.

Is de inschrijvingsperiode voorbij? Ga naar STAP 3.

https://www.inschrijveninbrussel.be/nl/kleuterlager-onderwijs/wie-kan-mij-helpen


   
 

Vragen? Ga naar inschrijveninbrussel.be of contacteer het LOP Brussel.  
Hulp nodig bij het aanmelden? Verschillende organisaties helpen ouders hierbij. Kijk op inschrijveninbrussel.be voor een overzicht. 
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STAP 3: schrijf uw kind in tijdens de vrije inschrijvingen 

 

 

 

  

Waar is nog plaats?

Bekijk het overzicht vrije plaatsen 
op inschrijveninbrussel.be 

Heeft een school nog plaats?

Contacteer de school vanaf 13 juni 
2022 om 9u en schrijf uw kind in.

De vrije inschrijvingen verlopen 
chronologisch: wie eerst komt, 

krijgt eerst een plaats!

Heeft een school geen plaats meer, 
maar wil u uw kind op de wachtlijst

laten plaatsen?

Contacteer de school en vraag om 
een weigeringsdocument. Hierdoor 

komt uw kind op de wachtlijst 
terecht. 

Als er een plaats vrijkomt, zal de 
school u contacteren.

https://www.inschrijveninbrussel.be/nl/kleuterlager-onderwijs/wie-kan-mij-helpen


   
 

Vragen? Ga naar inschrijveninbrussel.be of contacteer het LOP Brussel.  
Hulp nodig bij het aanmelden? Verschillende organisaties helpen ouders hierbij. Kijk op inschrijveninbrussel.be voor een overzicht. 
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Inschrijven in het 2e, 3e, 4e, 5e, 6e of 7e jaar  
 

STAP 1: Schrijf uw kind in (16 tot 31 mei 2022) 

 

1. Leer de scholen kennen

* Scholenzoeker op 
onderwijsinbrussel.be

* Download de scholengids op vgc.be
* Bezoek de scholen: info op 

inschrijveninbrussel.be

2. Schrijf uw kind in

tussen 16 en 31 mei 2022

A. Bekijk het overzicht vrije 
plaatsen op 

inschrijveninbrussel.be

B. Heeft u voorrang?

Spreekt één van de ouders 
voldoende Nederlands? Dan heeft 

u voorrang. Verzamel de nodige 
documenten en neem ze mee bij 

de inschrijving.

Er is geen voorrang voor broers, 
zussen, kinderen van personeel en 

GOK-leerlingen.

C. Contacteer de school en schrijf 
uw kind in

Geen plaats?
Contacteer de school en vraag om 

een weigeringsdocument. 
Hierdoor komt uw kind op de 
wachtlijst terecht. Als er een 

plaats vrijkomt, zal de school u 
contacteren.

Inschrijvingsperiode voorbij? 
Ga naar STAP 2.

https://www.inschrijveninbrussel.be/nl/kleuterlager-onderwijs/wie-kan-mij-helpen


   
 

Vragen? Ga naar inschrijveninbrussel.be of contacteer het LOP Brussel.  
Hulp nodig bij het aanmelden? Verschillende organisaties helpen ouders hierbij. Kijk op inschrijveninbrussel.be voor een overzicht. 
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STAP 2: Schrijf uw kind in tijdens de vrije inschrijvingen 

 

  

Waar is nog plaats?

Bekijk het overzicht vrije plaatsen 
op inschrijveninbrussel.be 

Heeft een school nog plaats?

Contacteer de school vanaf 1 juni 
2022 om 9u en schrijf uw kind in.

De vrije inschrijvingen verlopen 
chronologisch: wie eerst komt, 

krijgt eerst een plaats!

Heeft een school geen plaats meer, 
maar wil u uw kind op de wachtlijst

laten plaatsen?

Contacteer de school en vraag om 
een weigeringsdocument. Hierdoor 

komt uw kind op de wachtlijst 
terecht.

Als er een plaats vrijkomt, zal de 
school u contacteren.

https://www.inschrijveninbrussel.be/nl/kleuterlager-onderwijs/wie-kan-mij-helpen


   
 

Vragen? Ga naar inschrijveninbrussel.be of contacteer het LOP Brussel.  
Hulp nodig bij het aanmelden? Verschillende organisaties helpen ouders hierbij. Kijk op inschrijveninbrussel.be voor een overzicht. 
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BUITENGEWOON ONDERWIJS 
= voor kinderen die nu in het gewoon onderwijs zitten maar volgend jaar de overstap willen maken naar het buitengewoon onderwijs 
 

Buitengewoon kleuter- en lager onderwijs 

 

Buitengewoon secundair onderwijs 

 

U wilt uw kind inschrijven in 
het buitengewoon 

kleuter- of later onderwijs?

Er zijn scholen die werken met 
aanmeldingen en er zijn scholen waar u 

rechtstreeks kan inschrijven

Neem zo snel mogelijk 
contact op met het CLB van 
uw school voor meer uitleg 

over de procedure

U wilt uw kind inschrijven in 
het buitengewoon 

secundair onderwijs?

Er zijn scholen die werken met 
aanmeldingen en er zijn scholen waar u 

rechtstreeks kan inschrijven

Neem zo snel mogelijk 
contact op met het CLB van 
uw school voor meer uitleg 

over de procedure

https://www.inschrijveninbrussel.be/nl/kleuterlager-onderwijs/wie-kan-mij-helpen

