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Scholen in de Vlaamse Rand - Hoog aantal inschrijvingen
De aanmeldings- en inschrijvingsperiodes zijn van start gegaan in heel wat scholen.
Aangezien bepaalde scholen erg in trek zijn bij veel mensen ontstaan er lange
wachtlijsten, wat leidt tot zenuwachtigheid bij de ouders. Het risico is dus voor een groot
aantal ouders reëel dat hun kind niet ingeschreven geraakt in de school die zij voor ogen
hebben.
Zo vernamen we dat er al een wachtlijst is van 60 leerlingen voor het eerste middelbaar
in het SGI in Lennik; ook Regina Caeli in Dilbeek heeft een wachtlijst en een lagere
school in Eizeringen heeft nu al een overtal van 54 aangemelde leerlingen genoteerd. De
druk van Brusselse leerlingen lijkt daarbij een grote rol te spelen. Daarnaast is er ook
nog het feit dat er een groot verschil is wat betreft de aanmeldings- en inschrijvingsdata
van de diverse scholen. Door deze verschillende data zullen vele ouders op meerdere
paarden wedden en hun kinderen op verschillende plaatsen aanmelden, wat voor zeer
veel overlapping zorgt.
Het Inschrijvingsdecreet moet nog herschreven worden, toch had ik graag een antwoord
op de volgende vragen.
1.

Kan de minister intussen al een voorlopige globale stand van zaken geven, dus een
inschatting van de huidige situatie en de grote knelpunten geven inzake deze
kwestie?

2.

Als blijkt dat in de Vlaamse Rand heel veel scholen hiermee kampen, gaat de
minister dan bijkomende initiatieven nemen? Indien ja, wat zijn dan de initiatieven
op korte termijn en wat zijn de meer duurzame initiatieven (dus op lange termijn)?
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op vraag nr. 498 van 15 april 2020
van JAN LAEREMANS

1.

Het klopt dat in de Vlaamse rand de schoolbesturen de inschrijvingen op een
verschillende manier organiseren.
Een grote groep van scholen koos om bij de organisatie van de inschrijvingen voor het
schooljaar 2020-2021 deel uit te maken van een groter aanmeldingssysteem. 84
instellingen voor 91 vestigingsplaatsen maken gebruik van dit systeem dat zich
uitstrekt van Leuven over Mechelen tot Halle. Voor alle scholen die hier gebruik van
maken kunnen leerlingen maar voor 1 school gunstig geordend worden. Dubbele
toewijzingen zijn hier dus niet mogelijk.
In een aantal gemeenten (zoals bijvoorbeeld Lennik) maken niet alle scholen gebruik
van dit aanmeldingssysteem. In deze gemeente is het mogelijk dat een leerling wordt
aangemeld voor school x en dat dezelfde leerling zich ook aanmeldt voor school y.
Ik beschik niet over cijfers van het aantal leerlingen dat aldus dubbel ingeschreven
wordt.
N.a.v. de Coronamaatregelen hebben een aantal scholen alsnog beslist om gebruik te
maken van een aanmeldingsprocedure bij de organisatie van de inschrijvingen voor
schooljaar 2020-2021. Eén van de scholen was al voor de Coronamaatregelen gestart
met inschrijven en maakt geen gebruik van de mogelijkheid om alsnog te starten met
aanmelden. (Regina Caeli in Dilbeek start niet met aanmelden. Don Bosco GrootBijgaarden en Sint-Angela Ternat wel.)
Deze situatie kan mogelijk ook dubbele inschrijvingen genereren. Ik beschik ook hier
niet over cijfers van het aantal leerlingen dat aldus dubbel ingeschreven wordt.

2.

Op middellange termijn moet het vernieuwd inschrijvingsrecht gedeeltelijk soelaas
bieden; hierbij wordt maar één gemeenschappelijke tijdslijn ingevoerd voor alle
Vlaamse scholen.
Zo’n tijdslijn moet lang aanslepende wachtlijsten en dubbele inschrijvingen, die
ontstaan omdat ouders bij verschillende initiatiefnemers aanmelden en inschrijven,
helpen verminderen. Ouders kunnen weliswaar nog steeds bij verschillende
aanmeldsystemen aanmelden, maar na het aanmelden zal het aantal dubbele
inschrijvingen sterk verminderen, waardoor wachtlijsten sneller opgelost zullen
worden en ouders sneller zekerheid zullen hebben.
Zoals in het regeerakkoord staat onderzoeken we momenteel ook de piste om in de
Vlaamse Rand een voorrangsregeling mogelijk te maken ten voordele van Vlaamse
leerlingen zodat zij, bijvoorbeeld, niet opzijgezet worden door leerlingen uit het Waals
gewest.
Daarnaast wil ik blijven inzetten op het creëren van extra capaciteit, wat dit probleem
ten gronde aanpakt.

