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Vragen over aanmelden 

 

1. Waarom online aanmelden? 
Op basis van de regelgeving rond het inschrijvingsrecht moet elke school werken met een 
aanmeldingsprocedure wanneer ze niet alle kinderen kan inschrijven omdat er onvoldoende 
plaatsen beschikbaar zijn. 
Een online aanmeldingssysteem is objectief en transparant. Het geeft elk kind evenveel kans om 
naar zijn of haar school van voorkeur te gaan.  

 

2. Wanneer moet ik aanmelden? 

De aanmeldingsperiode start op 27 maart 2023 om 9 uur. 

Aanmelden kan tot uiterlijk 21 april 2023 om 17 uur. Daarna wordt het aanmeldformulier 

automatisch afgesloten. 

 

3. Is aanmelden hetzelfde als inschrijven? 

Neen. Aanmelden betekent dat je kenbaar maakt in welke scholen je jouw kind wenst in te 

schrijven. Duid meer dan één school aan. Zo vergroot je je kans op een plekje voor je kind in één 

van de door jouw gekozen scholen.  

Uiterlijk op 15 mei 2023 ontvang je een e-mail met informatie over het resultaat van je 

aanmelding. 

Heb je een gunstig ticket, dan kun je je kind inschrijven in de school die is toegewezen. 
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De inschrijvingsperiode voor aangemelde kinderen loopt van 16 mei 2023 tot en met 12 juni 2023. 

De plaats voor je kind is gereserveerd dus laat deze periode niet voorbij gaan! 

Bij het e-mailbericht krijg je ook meer informatie over hoe je moet inschrijven. 

 

4. Is aanmelden verplicht? 

Neen. Aanmelden is niet verplicht. Je mag er uiteraard ook voor kiezen om je kind niet aan te 

melden. 

Vanaf 16 mei 2023 kun je inschrijven in een school waar nog vrije plaatsen zijn overgebleven. De 

plaatsen voor aangemelde kinderen zijn voor hen gereserveerd. Om meer kans te hebben op een 

plaats, is het dus beter om aan te melden. 

 

5. Welke gegevens heb ik nodig om mijn kind aan te melden? 

Je hebt het rijksregisternummer van je kind nodig. Dit nummer start met de geboortedatum van 

je kind en kan je terugvinden op de kids-ID of op de identiteitskaart. Je kan ook terecht op het 

gemeentehuis van je woonplaats voor een bewijs van gezinssamenstelling. Hierop kan je eveneens 

de rijksregisternummers van je gezinsleden terugvinden.  

Heb je geen rijksregisternummer van je kind? Neem dan contact op met de helpdesk. 

 

6. Ik ben een gescheiden ouder? Wie meldt aan? 

Spreek met de andere ouder vooraf af welke scholen je zal kiezen. Spreek vooraf ook af wie de 

aanmelding zal doen.  

Bij vragen of twijfels neem je contact op met de helpdesk. 

 

7. Als ik als eerste aanmeld, krijgt mijn kind dan ook als eerste een plaats in de school? 

Neen. Het is geen race tegen de tijd. Zelfs als je je kind aanmeldt op de laatste dag van de 

aanmeldingsperiode, krijgt je kind dezelfde kansen om aan een school toegewezen te worden als 

een kind dat op de eerste dag werd aangemeld.  

 

8. Hoe weet ik of een school nog vrije plaatsen heeft? 

Tijdens het aanmelden krijg je bij je gekozen scholen een overzicht van het aantal vrije plaatsen 

die vooraf door de scholen zijn opgegeven. 
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9. Speelt de volgorde van de scholen die ik aanduid, een rol? 

Ja. Zet de school waar je je kind het liefst wil inschrijven op de eerste plaats, de school van je 

tweede voorkeur op de tweede plaats, enzovoort. 

Het aanmeldingssysteem streeft ernaar om je een plaats te geven in een school die zo hoog 

mogelijk op je voorkeurslijst staat. 

 

10. Welke scholen kan ik kiezen? 

In deze procedure doen de volgende scholen van het secundair onderwijs van onze regio mee: 

 

GO! atheneum Klein-Brabant, Bornem 

GO! middenschool  

Den Brandt, Boom 

Den Brandt, Niel 

Den Brandt, Aartselaar 

Onze-Lieve-Vrouwinstituut Boom vzw 

PTS, Boom 

GO! atheneum Willebroek 

 

Voor de scholen van het buitengewoon onderwijs geldt een andere regeling. 

Hiervoor neem je best contact op met de school zelf.  

 

11. Hoeveel scholen moet ik aanduiden in het aanmeldingssysteem? 

Je duidt minstens één school aan. Maar de ene school is al sneller volzet dan de andere. Wil je 

zeker zijn van een plaats op een school, dan is het belangrijk dat je meerdere scholen aanduidt. 

Hoe meer scholen, hoe meer kansen. Meer scholen aanduiden vermindert de kans op een plaats 

in je eerste voorkeur niet, Het online aanmeldingssysteem streeft ernaar om je een plaats te geven 

in een school die zo hoog mogelijk op je voorkeurslijst staat. 

 

12. Kan ik mijn antwoorden nog wijzigen?  

Ja. Tijdens de aanmeldingsperiode kan je elk antwoord nog wijzigen. 

Hou er rekening mee dat er in principe geen aanpassingen meer mogelijk zijn nadat de 

aanmeldingsperiode is afgelopen. 
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13. Wat gebeurt er als ik foutieve informatie invul? 

Tijdens het aanmelden dien je elke vraag correct te beantwoorden.  

Blijkt bij inschrijving dat er fouten zijn, dan kan de school je inschrijving niet realiseren tenzij er 

nog vrije plaatsen zijn overgebleven. 

Heb je tijdens het aanmelden per ongeluk een fout gemaakt? Neem dan contact op met de 

helpdesk. 
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Vragen over de kinderen 

  

1. Voor welke kinderen moet ik aanmelden? 

Gaat je kind vanaf september 2023 naar het eerste jaar 1a of 1b van het secundair onderwijs en 

kies je voor een school in onze regio? 

Dan kun je via deze website aanmelden: 

https://aartselaarboomnielwillebroekakbinbornemso.aanmelden.vlaanderen/. 

 

Aanmelden kan voor: 

- het eerste jaar 1a of 

- het eerste jaar 1b 

 

Voor de hogere jaren kun je niet aanmelden. Gaat je zoon naar het tweede jaar of hoger, dan ga je 

rechtstreeks inschrijven op school zelf. Dit kan vanaf 17 april 2023. 

 

2. Wat betekent 1A en 1B? 
Bij de overstap van basisonderwijs naar secundair onderwijs gaat je kind naar het voltijds 
secundair onderwijs, waar het start in de 1ste graad in het 1ste leerjaar: 

• leerlingen die het getuigschrift basisonderwijs hebben behaald, starten in het 1ste leerjaar A; 

• leerlingen die geen getuigschrift basisonderwijs hebben behaald, starten in het 1ste leerjaar B. 

 

3. Ik weet nog niet of mijn kind zal starten in 1A of in 1B. Kan ik mijn kind aanmelden voor zowel 1A 
als voor 1B? 
Je kan je kind aanmelden voor zowel 1A als voor 1B wanneer je nog niet zeker bent of je kind het 
getuigschrift basisonderwijs zal behalen.  
 
  

4. Zijn er kinderen die voorrang krijgen? 

Ja. Is er al een broer of zus op dezelfde school? Ben je personeelslid van de school? Duid dit zeker 

aan tijdens het aanmelden. Bij de verwerking van de resultaten krijgt je kind voorrang. 

Ook halfbroers en halfzussen, stiefbroers en stiefzussen komen in aanmerking. 

  

https://aartselaarboomnielwillebroekakbinbornemso.aanmelden.vlaanderen/
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5. Wat verstaat men onder broers en zussen? 

“Broers en zussen” wordt in de regelgeving ruim geformuleerd als “kinderen die tot dezelfde 

leefeenheid behoren”. Dat betekent dat er niet noodzakelijk een biologische band moet zijn.  

Met kinderen die tot dezelfde leefeenheid behoren wordt bedoeld: 

- broers en zussen met twee gemeenschappelijke ouders: zij moeten niet op hetzelfde adres 

wonen 

- halfbroers en halfzussen met één gemeenschappelijke ouder: zij moeten niet op hetzelfde 

adres wonen 

- kinderen die eenzelfde domicilie of voornaamste verblijfplaats hebben maar geen 

gemeenschappelijke ouder(s) (vb. stiefbroers en –zussen) 

 

 

6. Kan ik AL mijn kinderen voor dezelfde school aanmelden? 

Ja. Je kan al je kinderen voor dezelfde school aanmelden. Elk kind moet je wel apart aanmelden, 

met de juiste gegevens voor elk kind. 

 

7. Mijn kind gaat naar het buitengewoon onderwijs. Moet ik aanmelden? 

Aanmelden voor het buitengewoon onderwijs kan niet via onze aanmeldingsprocedure.  

Voor meer informatie: neem contact op met het CLB of neem contact op met de school voor 

buitengewoon onderwijs waar je je kind wenst in te schrijven. 

Om je kind in te schrijven in het buitengewoon onderwijs, heb je een verslag van het CLB nodig. 

Het CLB zal je ook kunnen informeren over het aanbod in de ruime regio. 

 

8. Mijn kind heeft een handicap en zal naar een gewone school gaan. Moet ik aanmelden? 

Aanmelden is niet verplicht. Door wel aan te melden voor een gewone school, is de kans wel groter 

dat je kind naar de school van je voorkeur kan gaan.  

Bij de inschrijving zal overwogen worden welke aanpassingen voor je kind nodig zijn. 

 

9. Mijn kind heeft geen rijksregisternummer. Kan ik aanmelden? 

Ja. Je kan je kind aanmelden. Neem contact op met de helpdesk. 
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Vragen over de inschrijvingen 

 

1 Hoe worden alle resultaten van alle aanmeldingen verwerkt? 

De school heeft vooraf beslist hoeveel vrije plaatsen beschikbaar zijn. 

De computer zal nu alle aangemelde leerlingen als volgt ordenen:  

- Eerst de leerlingen van dezelfde leefentiteit = is er al een (half) broer of (half) zus op school?  

- Dan de kinderen van personeelsleden = is het kind een kind van een personeelslid van de 

school? 

- Dan de overige kinderen op basis van Schoolkeuze = welke scholen heb je aangeduid? Het 

systeem zal je kind toewijzen aan de school van je hoogste voorkeur waar er een vrije plaats 

is.  

Is er onvoldoende plaats voor alle kinderen in een klasgroep, dan zal de computer de kinderen 

in deze groep ordenen op basis van toeval. 

Elk kind krijgt immers een toevalsnummer. Is er geen plaats in de school van hoogste voorkeur, 

dan wordt het kind aan de school van tweede keuze toegewezen; is er geen plaats meer in de 

school van tweede keuze, dan komt de school van derde keuze in beeld, enzovoort. 

De afstand van je woonplaats tot de school heeft geen enkele invloed op de toewijzing. Ook 

het moment van aanmelden heeft geen invloed, je hebt tussen 27 maart en 21 april tijd om 

aan te melden. Je kind krijgt geen plaats toegewezen in een school die niet door jou is gekozen. 

 

2. Hoe weet ik in welke school ik mijn kind mag inschrijven? 

Uiterlijk op 15 mei 2023 ontvang je een e-mailbericht met informatie over het resultaat van je 

aanmelding. 

Er zijn drie resultaten mogelijk:  

A. Je kind wordt toegewezen aan de school van je eerste keuze:  

Je mag gaan inschrijven in deze school tussen 16 mei 2023 en 12 juni 2023.  

B. Je kind wordt niet toegewezen aan de school van je eerste keuze maar wel aan een school van 

je tweede, derde of lagere keuze.  

Je mag gaan inschrijven in de toegewezen school tussen 16 mei 2023 en 12 juni 2023. Je kind 

staat op de wachtlijsten van de scholen van je hogere keuze. Voor deze scholen ontvang je 

een document “niet-gerealiseerde inschrijving”. Wanneer er toch nog een plaats vrijkomt in 

een school van je hogere keuze, dan zal deze school je hiervan op de hoogte brengen.  

C. Je kan je kind nergens inschrijven.  

Er is geen plaats in de scholen die je hebt gekozen. Vanaf 16 mei 2023 start ook de vrije 

inschrijvingsperiode. Je kan je kind nog inschrijven in een school waar nog vrije plaatsen zijn 

overgebleven. 

  



 

7 
 

3. Hoe lang is de plaats van mijn kind op de wachtlijst geldig? 

De plaats is geldig tot en met 6 oktober 2023. 

 

4. Wat heb ik nodig om mijn kind in te schrijven in de school? 

Neem volgende documenten mee naar de school om je kind in te schrijven: 

1. je ticket voor inschrijving in de school. Dit is de brief of de e-mail die je hebt ontvangen 

met het resultaat. 

2. de kids-ID of identiteitskaart van je kind; 

3. jouw identiteitskaart (de identiteitskaart van de ouder of voogd die inschrijft); 

 

5. Wat moet ik doen wanneer ik niet tevreden ben met het resultaat? 

Neem contact op met de helpdesk. We proberen samen een oplossing te zoeken. Lukt dit niet 

onmiddellijk, dan leggen we je klacht voor aan de Ombudsdienst Inschrijvingen. 

Je kan ook terecht bij de: 

Commissie inzake Leerlingenrechten | Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 

(vlaanderen.be) 

  

6. Wat is de Ombudsdienst Inschrijvingen? 

Elke initiatiefnemer die de inschrijvingen laat voorafgaan door een aanmeldingsprocedure, richt 
een ombudsdienst Inschrijvingen (ODI) in die instaat voor de eerstelijnsbehandeling van: 
• klachten of vaststellingen over technische fouten of zuiver materiële vergissingen voor of na 

de definitieve toewijzing. De betrokkene heeft wel te goeder trouw gehandeld.  
• vragen over een erkenning van een uitzonderlijke situatie. De betrokkenen roept een 

uitzonderlijke situatie in die alleen van toepassing is op de leerling in kwestie in die school en 
waarbij die inschrijving de enige mogelijkheid is om de toegang tot onderwijs te garanderen. 

Stuur je vraag of klacht naar de helpdesk. 

Binnen de 15 kalenderdagen na ontvangst van de klacht of vraag zal de ODI haar voorstel 

schriftelijk en gemotiveerd aan betrokkene kenbaar maken. Bij niet akkoord kan betrokkene 

steeds een klacht indienen bij de Commissie Inzake Leerlingenrechten: 

Commissie inzake Leerlingenrechten | Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 

(vlaanderen.be) 

 

Om de neutraliteit van de ODI te garanderen, is de ODI evenwichtig samengesteld uit 

vertegenwoordigers van de deelnemende schoolbesturen, vertegenwoordigers van het 

gemeentebestuur en vertegenwoordigers van erkende ouderverenigingen. 

 

 

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/commissie-inzake-leerlingenrechten
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/commissie-inzake-leerlingenrechten
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/commissie-inzake-leerlingenrechten
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/commissie-inzake-leerlingenrechten
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7.   Ik ontvang een bericht met de melding dat ik toch mijn kind kan inschrijven. 

Mijn kind is ondertussen ingeschreven in een andere school. Wat nu? 

Je kan je kind gerust gaan inschrijven. De inschrijving in een school van je lagere keuze zal 

automatisch vervallen wanneer je je kind toch inschrijft in een school van hogere keuze. 

 

8. Mijn kind is ingeschreven in een school maar ik wil toch van school veranderen. Kan dat? 

Vanaf 16 mei 2023 kun je je kind inschrijven in een andere school. Informeer op school of er nog 

vrije plaatsen zijn overgebleven. 

 


