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Besluit
Personeel & Organisatie

SBT - Wijziging in het inschrijvingsrecht aanmeldingsprocedure en
capaciteitsbepaling vanaf schooljaar 2020-2021 - Goedkeuring
Goedgekeurd
Samenstelling
Aanwezig:
de heer Peter Segers, Voorzitter; de heer Paul Van Miert, burgemeester; de heer Francis
Stijnen, schepen; de heer Jan Van Otten, schepen; de heer Luc Op de Beeck, schepen;
mevrouw Astrid Wittebolle, schepen; de heer Marc Boogers, schepen; mevrouw Els Baeten,
schepen; mevrouw Kelly Verheyen, schepen; de heer Eric Vos; de heer Luc Debondt; de
heer Hannes Anaf; mevrouw Annemie Der Kinderen; de heer Reccino Van Lommel; de heer
Guy Van Litsenborg; de heer Paul Moelans; de heer Wannes Starckx; de heer Peter Roes;
de heer Eddy Grooten; mevrouw Dominique Peeters; de heer Bart Voordeckers; de heer
Wout Schafraet; de heer Koen De Busser; de heer Kevin Janssen; mevrouw Savannah van
Dongen; de heer Achraf El Yakhloufi; de heer Stijn Adriaensens; de heer Ludwig Nietvelt; de
heer Rudy Elst; de heer Kurt Persegael; de heer Jan van Steenbergen; de heer Dieter De
Quick; de heer Peter Janssens; de heer Jeff Dierckx; de heer Mario Geys; de heer Filip
Buijs, algemeen directeur
Contactpersoon
Dirk Mangelschots
Beknopte samenvatting
In het LOP Turnhout Basisonderwijs werd een consensus bereikt over een gezamelijk
aanmeldingssysteem. Het schoolbestuur wordt verzocht dit besluit van het LOP te bevestigen en in het
kader hiervan voor de Stedelijke Basisschool Turnhout de capaciteit te bepalen.

Beschrijving
Aanleiding en context
In 2002 tekende de Vlaamse overheid een beleid uit dat gelijke onderwijskansen beoogt voor alle
leerlingen. Dit beleid werd verankerd in het decreet van 28 juni 2002 betreffende gelijke
onderwijskansen.
Ook stipuleerde dit decreet een recht op inschrijving.
Op 10 september 2018 bereikte de Vlaamse Regering een akkoord over het nieuwe inschrijvingsrecht.
Dat werd in december 2018 ‘on hold’ gezet omwille van een belangenconflict. Op 24 april 2019 werd het
decreet uiteindelijk bekrachtigd.
Dit nieuwe inschrijvingsrecht beoogt een einde te maken aan kampeertoestanden aan scholen met
capaciteitsproblemen. Deze scholen moeten voortaan verplicht aanmelden.
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Scholen zonder capaciteitsproblemen – scholen die niet moeten weigeren – kennen deze verplichting
niet. Zij moeten enkel de tijdslijn (start inschrijvingen) respecteren.
Na consultatie van de diverse standpunten van de schoolbesturen van de Turnhoutse basisscholen
streefde het LOP met aanwezigheid van de schoolbesturen en schooldirecteurs naar een consensus en
bereikte het binnen het basisonderwijs een unaniem akkoord op de Algemene Vergadering van 4 juni
2019 om over te gaan tot een gezamenlijk aanmeldingssysteem.
Het algemeen besluit om over te gaan tot een gezamenlijk aanmeldingssysteem vraagt om uitgebreid
overleg op het LOP om te komen tot de daaraan verbonden afspraken:
-

Broers en zussen en kinderen van personeel worden vooraf onbeperkt ingeschreven;

-

Er wordt voor de kleuterscholen capaciteit bepaald op geboortejaar;

-

Er wordt voor de lagere scholen capaciteit bepaald per leerjaar;

De aanmelding gebeurt volgens de ordeningscriteria: schoolkeuze, afstand tot domicilie en toeval.
Afstand werk/school wordt niet in overweging genomen.
De schoolkeuze van de ouders wordt op deze wijze zo veel mogelijk gerespecteerd en houdt rekening
met de afstand tot de school. Op die manier blijven de basisscholen bij uitstek buurtscholen en kunnen
ze bijdragen tot sociale cohesie in de buurt.
De aanmeldingsperiodes worden jaarlijks vastgelegd door het Ministerie Van Onderwijs.
Op maandag 19 november 2019 moet het schoolbestuur aan Agodi doorgeven of ze kiezen voor
aanmelden (=capaciteitsbepaling) of chronologie (= geen capaciteitsbepaling).
Juridische grond

decreet
besluit Vl. regering
Min. omzendbrief
BaO/2012/01
Bao/2019/01
Min. omzendbrief
BaO/2006/1

datum
25-2-1997
28-6-2002

3-9-2019
13-6-2006

onderwerp
decreet basisonderwijs
betreffende de lokale overlegplatforms inzake gelijke
onderwijskansen, zoals gewijzigd
inschrijvingsrecht en aanmeldingsprocedure in het BaO
- voor het schooljaar 2019-2020
- vanaf het schooljaar 2020-2021
gelijke onderwijskansenbeleid voor het basisonderwijs

Argumentatie
De stedelijke Basisschool Turnhout voorziet geen capaciteitsproblemen, maar dient omwille van het
akkoord tot een gezamenlijk aanmeldingssysteem de capaciteit te bepalen zodat “vrije plaatsen” correct
gecommuniceerd kunnen worden.
De afspraken dewelke verbonden zijn tot het besluit om over te gaan tot een aanmeldingssysteem geven
aan dat iedere basisschool de capaciteit dient te bepalen volgens geboortejaar voor het kleuteronderwijs
en volgens leerjaar voor de lagere school.
De Stedelijke Basisschool Turnhout stelt voor de capaciteit te bepalen als volgt:
Absoluut
maximum:
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Parkwijk

200

> kleuter

68

° INSTAP
° 1ste

17
17

kleuterklas
° 2de kleuterklas

17

° 3de kleuterklas
> lager
1ste leerjaar

17
132
22

2de leerjaar
3de leerjaar
4de leerjaar

22

5de leerjaar
6de leerjaar
Stadspark
° INSTAP
° 1ste

22

22
22

22
40
10
10

kleuterklas
° 2de kleuterklas
° 3de kleuterklas
TOTAAL
> kleuter
> lager

10
10

240
108
132

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
niet van toepassing

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad bevestigt het besluit van de Algemene Vergadering van het LOP van 4 juni 2019 om
over te gaan tot een gezamenlijk aanmeldingssysteem voor het basisonderwijs en gaat akkoord met de
daaraan verbonden afspraken, die in gezamenlijk overleg tussen de scholen, het LOP en stad (cel
onderwijs) bepaald en gewijzigd kunnen worden.
Artikel 2
De gemeenteraad gaat akkoord met de voorgelegde capaciteitsbepaling van de Stedelijke Basisschool
Turnhout en geeft het mandaat aan de directie om capaciteitsverhoging toe te passen indien haalbaar.
Artikel 3
De bepalingen van artikel 1 en arikel 2 van dit besluit worden opgenomen in het schoolreglement van de
Stedelijke Basisschool Turnhout.
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Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens De Gemeenteraad

Filip Buijs
Algemeen directeur

Peter Segers
Voorzitter gemeenteraad
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