
SCHOOLJAAR
2023-2024

ONTDEK ALLES OVER AANMELDEN EN  
INSCHRIJVEN VOOR HET NEDERLANDSTALIG  

SECUNDAIR ONDERWIJS IN BRUSSEL.

Mis het schooljaar 2023-2024 niet en kijk snel op:

WWW.INSCHRIJVENINBRUSSEL.BE
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HOE SCHRIJF JE JE KIND IN IN EEN NEDERLANDSTALIGE 
SECUNDAIRE SCHOOL IN BRUSSEL?

Wil je je kind inschrijven in het 1ste leerjaar A en B van het secundair onderwijs? Dan moet je je 
kind eerst online aanmelden. Daarna kun je je kind pas effectief inschrijven in een secundaire 
school in Brussel. Opgelet: broers, zussen en kinderen van schoolpersoneel melden ook online 
aan, samen met de andere kinderen. 

Wil je je kind inschrijven in het 2de, 3de, 4de, 5de, 6de of 7de leerjaar van het secundair 
onderwijs? Dan schrijf je het rechtstreeks in bij de school.

INHOUDSTAFEL
Welke kinderen moet je inschrijven? — 2

Wat is aanmelden? — 2

Voor welke scholen moet je aanmelden? — 2

Aanmelden en inschrijven in het 1ste leerjaar A en B — 3
Wanneer schrijf je in? — 3
Bereid je voor — 3
Wie heeft voorrang? — 4

Inschrijven in het 2de, 3de, 4de, 5de, 6de of 7de leerjaar — 5
Wanneer schrijf je in? — 5
Bereid je voor — 5
Wie heeft voorrang? — 5

Aanmelden en inschrijven in het buitengewoon onderwijs — 6
Wanneer schrijf je in? — 6
Bereid je voor — 7
Wie heeft voorrang? — 7

Hulp nodig? — 7

WELKE KINDEREN MOET JE INSCHRIJVEN? 
• Alle kinderen die voor het eerst naar het secundair onderwijs gaan
• Kinderen die van school veranderen.

WAT IS AANMELDEN? 
Een aanmelding is geen inschrijving. Aanmelden betekent dat je als ouder (digitaal) registreert voor welke scholen je 
interesse hebt. Na de aanmelding verdeelt de computer de aangemelde leerlingen over de vrije plaatsen. Pas dan weet 
je in welke school je kunt inschrijven.

VOOR WELKE SCHOLEN MOET JE AANMELDEN?
• Het 1ste leerjaar A en B van alle secundaire scholen
• Sommige scholen voor buitengewoon secundair onderwijs.
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AANMELDEN EN INSCHRIJVEN IN HET 1STE LEERJAAR A EN B

WANNEER SCHRIJF JE IN? 

Meld je kind online aan 
Je moet je kind eerst online aanmelden voor 

je het effectief kunt inschrijven. Ga naar 
inschrijveninbrussel.be en meld je kind aan vanaf 

27 maart (10 uur) tot en met 21 april (16 uur) 2023. 
Sommige kinderen hebben voorrang. Broers, zussen 
en kinderen van personeel hebben voorrang, maar 
melden zich in dezelfde periode online aan. Bereid 

je aanmelding goed voor!  

Schrijf je aangemelde kind in
Op 15 mei 2023 krijg je een toewijzingsbericht. 

Daarin staat of je kind een plaats heeft of niet. Heb 
je een plaats? Ga naar de school vanaf 16 mei tot 

en met 12 juni en schrijf je kind in. Heeft je kind 
geen plaats? Dan sta je op de wachtlijst van de 

school.

Start schooljaar 2023-2024
Zoek je nog een vrije plaats? Neem contact op met de school waar je je 
kind wilt inschrijven. Staat je kind al op een wachtlijst? De school neemt 

contact met je op wanneer er een plaats vrijkomt. 

Vrije inschrijvingen
Heb je geen plaats of heb je je kind niet 
aangemeld? Dan kun je je kind ook nog 
inschrijven tijdens de vrije inschrijvingsperiode 
die start op 16 mei (9 uur). Op 15 mei vind je 
op inschrijveninbrussel.be een overzicht van de 
scholen waar er nog plaats is. Ga naar de school 
en schrijf je kind in. Let op: de inschrijvingen 
gebeuren chronologisch en er geldt geen voorrang 
meer. 

27.03.2022 – 21.04.2023

16.05.2023 – 12.06.2023

01.09.2023

Vanaf 16.05.2023

BEREID JE VOOR

1. Kies scholen: maak een lijst met meerdere scholen van je keuze. Op de website inschrijveninbrussel.be vind je tips 
die je helpen om scholen te kiezen. Je vindt er ook een overzicht van de scholen.

2. Informeer je over de procedure: lees aandachtig deze brochure of de informatie op de website. Bekijk zeker het 
infofilmpje. 

3. Ga na of je kind voorrang heeft. Verder in de brochure lees je wie voorrang heeft. 
4. Verzamel de nodige gegevens en documenten: de checklist hieronder helpt je daarbij.
5. Bekijk op de website hoeveel plaatsen er zijn: is er plaats in de scholen waarvoor je je kind wilt aanmelden? 
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Checklist: wat heb je nodig om je kind aan te melden?

• Computer, tablet of smartphone met internet

• Gegevens van je kind:
 » Identiteitskaart of kleefbriefje van het ziekenfonds
 » Geboortedatum kind
 » Domicilieadres kind
 » Leerjaar waarvoor je je kind wilt inschrijven.

• Gegevens van de ouder(s):
 » Identiteitskaart 
 » Domicilieadres ouder(s)
 » E-mailadres ouder(s)
 » Gsm- en/of telefoonnummer ouder(s)

• Lijst met de scholen van je keuze in de volgorde van je voorkeur.

• Heeft je kind voorrang? Verzamel de nodige bewijsstukken.  
Noteer hier welke bewijsstukken je nog moet verzamelen: 
 » …………………………………………………………………………………………………………………………………………

 » …………………………………………………………………………………………………………………………………………

 » …………………………………………………………………………………………………………………………………………

WIE HEEFT VOORRANG?

• Broers, zussen en kinderen van personeel: zij melden net als de andere kinderen aan tijdens de 
aanmeldingsperiode, maar krijgen wel voorrang bij de verdeling van de plaatsen.

• Leerlingen met minstens 1 ouder die voldoende Nederlands spreekt: 65% van alle plaatsen is voorbehouden 
voor kinderen met minstens 1 ouder die voldoende Nederlands spreekt. Spreek je voldoende Nederlands, maar heb 
je geen diploma, getuigschrift of ander bewijs? Neem snel contact op met het Huis van het Nederlands en maak 
een afspraak voor een taaltest: huisnederlandsbrussel.be of 02 313 96 66.

• Leerlingen die vanaf de start van de leerplicht Nederlandstalig basisonderwijs volgden: 15% van 
alle plaatsen is voorbehouden voor kinderen die vanaf de start van de leerplicht altijd les volgden in een 
Nederlandstalige basisschool.

• Leerlingen met GOK- of niet-GOK-profiel: in sommige scholen is er voorrang voor leerlingen met een GOK-
profiel (‘GOK-leerlingen’). In andere scholen is er voorrang voor leerlingen met een niet-GOK-profiel (‘niet-GOK-
leerlingen’). Ze hebben voorrang tot 20% van alle plaatsen.
 » Je kind is een ‘GOK-leerling’ als 

• de moeder van het kind geen diploma secundair onderwijs heeft of 
• als het gezin een schooltoeslag kreeg in 2021-2022 of 2022-2023. 

 » Je kind is een ‘niet-GOK-leerling’ als
• de moeder van het kind minstens een diploma secundair onderwijs heeft en
• als het gezin geen schooltoeslag kreeg in 2021-2022 of 2022-2023. 

Wil je weten in welke scholen er voorrang is voor GOK- of niet-GOK-leerlingen? Op inschrijveninbrussel.be vind je 
een overzicht voor de start van de aanmeldingen.

Op inschrijveninbrussel.be vind je meer informatie over de voorrang en documenten om je voorrang te bewijzen.
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INSCHRIJVEN IN HET 2DE, 3DE, 4DE, 5DE, 6DE OF 7DE LEERJAAR

WANNEER SCHRIJF JE IN? 

Bekijk het overzicht vrije plaatsen 
Kijk vanaf 26 mei 2023 op inschrijveninbrussel.be 
of er nog plaats is in de school en studierichting 

waarvoor je je kind wil inschrijven. 

Start schooljaar 2023-2024
Zoek je nog een vrije plaats? Neem contact op met de school waar je je 
kind wilt inschrijven. Staat je kind al op een wachtlijst? De school neemt 

contact met je op wanneer er een plaats vrijkomt.

Schrijf je kind in
Is er plaats in een school? Ga naar de 
school en schrijf je kind in. Bereid je 
inschrijving goed voor.

Heeft een school nog vrije plaatsen 
voor leerlingen met minstens één 
Nederlandstalige ouder? Dan hebben 
deze leerlingen voorrang als ze inschrijven 
van 30 mei tot en met 5 juni 2023. Na  
5 juni geldt geen voorrang meer.  

Alle inschrijvingen gebeuren chronologisch. 
Is er geen plaats? Je kan je kind ook 
inschrijven op de wachtlijst. 

Vanaf 26.05.2023

01.09.2023

Vanaf 30.05.2023

BEREID JE VOOR

1. Kies scholen: op de website inschrijveninbrussel.be vind je tips die je helpen om scholen te kiezen. Je vindt er ook 
een overzicht van de scholen.

2. Informeer je over de procedure: lees aandachtig deze brochure of de informatie op de website. 
3. Ga na of je kind voorrang heeft. Hieronder lees je wie voorrang heeft.
4. Verzamel alvast de nodige documenten.
5. Bekijk op de website hoeveel plaatsen er zijn: is er plaats in de scholen waar je je kind wilt inschrijven? 

Meer informatie over hoe je je kunt voorbereiden? Kijk op inschrijveninbrussel.be.

WIE HEEFT VOORRANG? 

• Leerlingen met minstens 1 ouder die voldoende Nederlands spreekt: 55% van alle plaatsen is voorbehouden 
voor kinderen met minstens 1 ouder die voldoende Nederlands spreekt. Heeft een school nog vrije plaatsen voor 
deze leerlingen? Dan hebben ze voorrang als ze inschrijven vanaf 30 mei tot en met 5 juni 2023.  
Spreek je voldoende Nederlands, maar heb je geen diploma, getuigschrift of ander bewijs? Neem snel contact op 
met het Huis van het Nederlands en maak een afspraak voor een taaltest: huisnederlandsbrussel.be of 02 313 96 66. 

Op inschrijveninbrussel.be vind je meer informatie over de voorrang en documenten die je nodig hebt om je 
voorrang te bewijzen.
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AANMELDEN EN INSCHRIJVEN VOOR BUITENGEWOON SECUNDAIR ONDERWIJS 
Gaat je kind vanaf volgend jaar naar het Nederlandstalig buitengewoon secundair onderwijs (BuSO) in Brussel? De 
inschrijvingsprocedure is niet voor elke school of elk onderwijsaanbod dezelfde. Soms moet je je kind eerst aanmelden 
voor je het kunt inschrijven. Meer informatie? Kijk op inschrijveninbrussel.be. 

Voor welke scholen moet je aanmelden?

• KoninkIijk Instituut Woluwe (Sint-Lambrechts-Woluwe): 02 735 40 85 
• Kasterlinden BuSO (Sint-Agatha-Berchem): 02 430 67 00 
• Cardijnschool (Anderlecht): 02 478 03 33 
• GO! Heemschool (Neder-Over-Heembeek): 02 262 02 60

In deze scholen moet je soms aanmelden. Kijk op inschrijveninbrussel.be voor een volledig overzicht of contacteer de 
school voor meer informatie.

Voor welke scholen moet je niet aanmelden?

• Zaveldal (Brussel): 02 512 14 75

WANNEER SCHRIJF JE IN? 

Schrijf je kind in met voorrang 
Nederlands
Ga naar de school en schrijf je kind in. De 
inschrijvingen gebeuren chronologisch. In die periode 
is er voorrang voor kinderen met minstens 1 ouder die 
voldoende Nederlands spreekt. Bereid je inschrijving 
goed voor! 

Schrijf je aangemelde kind in 
Op 24 maart 2023 krijg je een toewijzingsbericht. 

Daarin staat of je kind een plaats heeft of niet. Heb 
je een plaats? Ga naar de school vanaf 17 april tot 

en met 8 mei 2023 en schrijf je kind in. Heb je geen 
plaats? Dan sta je op de wachtlijst van de school. 

Vrije inschrijvingen 
Heb je geen plaats of heb je je kind niet aangemeld? 

Dan kun je je kind ook nog inschrijven tijdens de vrije 
inschrijvingsperiode die start op 11 mei 2023 om 9 uur. 

De inschrijvingen verlopen chronologisch en er geldt 
geen voorrang meer. 

Schrijf je kind in met campusvoorrang 
Ga naar de school en schrijf je kind in. De inschrijvingen 
gebeuren chronologisch. In die periode is er voorrang 
voor leerlingen van dezelfde campus buitengewoon 
onderwijs. Bereid je inschrijving goed voor!    

Vrije inschrijvingen 
Heb je geen plaats of heb je je kind niet aangemeld? 
Dan kun je je kind ook nog inschrijven tijdens de vrije 
inschrijvingsperiode die start op 11 mei 2023 om 9 uur. 
De inschrijvingen verlopen chronologisch en er geldt 
geen voorrang meer. 

Meld je kind aan
Je moet je kind eerst aanmelden, voor je het effectief 

kunt inschrijven. Aanmelden doe je op je huidige 
BuBaO-school, samen met het CLB of op de school van 

je eerste keuze. Sommige kinderen hebben voorrang. 
Broers, zussen en kinderen van personeel melden net 

als de andere kinderen aan, maar krijgen wel voorrang 
bij de verdeling van de plaatsen. Bereid je aanmelding 

goed voor!  

Schrijf broers, zussen en  
kinderen van personeel in
Broers, zussen en kinderen van personeel kunnen vooraf 
inschrijven. Ga naar de school en schrijf je kind in.

Start schooljaar 2023-2024
Zoek je nog een vrije plaats in een BuSO-school voor het schooljaar 2023-2024?  

Neem contact op met de school waar je je kind wilt inschrijven. 

27.03.2023 - 21.04.2023

17.04.2023 - 8.05.2023

Vanaf 11.06.2023

24.04.2023 - 8.05.2023

Vanaf 11.06.2023

1.03.2023 (9 uur) - 15.03.2023 (12 uur) 1.03.2023 - 15.03.2023

01.09.2023

SCHOLEN MET AANMELDING SCHOLEN ZONDER AANMELDING
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BEREID JE GOED VOOR

1. Leer de scholen kennen. Elke school biedt een aantal specifieke onderwijstypes en opleidingsvormen aan. 
Verzamel dus op tijd informatie over de Nederlandstalige BuSO-scholen in Brussel. Informeer bij de directie of de 
zorgcoördinator van de school. Ook het CLB helpt je daarbij.

2. Informeer je over de procedure: lees aandachtig deze brochure of de informatie op de website. 
3. Ga na of je kind voorrang heeft. Hieronder lees je wie voorrang heeft.
4. Verzamel alvast de nodige documenten.

Bekijk op de website hoeveel plaatsen er zijn: is er plaats in de scholen waarvoor je je kind wilt aanmelden? 

WIE HEEFT VOORRANG? 

• Broers, zussen en kinderen van personeel: zij hebben voorrang als ze aanmelden of inschrijven vanaf 1 tot 15 
maart 2023. Daarna hebben ze geen voorrang meer. 

• Leerlingen met minstens 1 ouder die voldoende Nederlands spreekt: 55% van alle plaatsen is voorbehouden 
voor kinderen met minstens 1 ouder die voldoende Nederlands spreekt. Spreek je voldoende Nederlands, maar heb 
je geen diploma, getuigschrift of ander bewijs? Neem snel contact op met het Huis van het Nederlands en maak 
een afspraak voor een taaltest: huisnederlandsbrussel.be of 02 313 96 66. 

• Leerlingen van dezelfde campus buitengewoon onderwijs: gaat je kind nu al naar het buitengewoon 
basisonderwijs? En wil je het volgend schooljaar inschrijven in het buitengewoon secundair onderwijs op dezelfde 
campus? Dan krijg je voorrang.

Op inschrijveninbrussel.be vind je meer informatie over de voorrang en documenten om je voorrang te bewijzen.

HULP NODIG? 

VRAGEN OVER INSCHRIJVEN IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS?

Ga naar inschrijveninbrussel.be:

• Vind er alle info, tips, scholen en vrije plaatsen.
• Bekijk het infofilmpje. 
• Neem deel aan een infomoment over de inschrijvingsprocedure. 

Hulp nodig bij de online aanmelding? 

Neem contact op met een organisatie die hulp biedt. Je vindt de contactgegevens op inschrijveninbrussel.be/help.

VRAGEN OVER INSCHRIJVEN IN HET BUITENGEWOON ONDERWIJS?  

Neem contact op met de directie of de zorgcoördinator van de school. Je kunt ook terecht bij 1 van de 3 Brusselse 
CLB’s (Centra voor Leerlingenbegeleiding): 

• GO! CLB Brussel: 02 479 25 05
• Vrij CLB Pieter Breughel: 02 512 30 05
• CLB-N Brussel: 02 482 05 72 

Hulp nodig bij de aanmelding? 

• Ga naar je huidige BuBaO-school, het CLB of de BuSO-school van je 1e keuze. Zij helpen je bij de aanmelding.

NOG VRAGEN? 
www.inschrijveninbrussel.be – 02 553 05 82 – lopbrussel.secundair@vlaanderen.be


