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Dames en heren, 

 

Op dinsdag 13 september 2022 werd in de Commissie voor Onderwijs en Scholenbouw het 

nieuwe inschrijvingsdecreet voorgesteld. Toelichting hierbij werd verschaft door de heer Joost 

Vaesen, voorzitter LOP Brussel Basisonderwijs, en door de heer Petrus Van den Cruyce, 

voorzitter LOP Brussel Secundair onderwijs. 

 

Mevrouw Khadija Zamouri wordt aangeduid als verslaggever. 

 

1. Toelichting door de heer Joost Vaesen, voorzitter LOP Brussel Basisonderwijs 

 

De heer Joost Vaesen zal de implicaties van het nieuwe decreet inschrijvingsrecht voor het 

basisonderwijs, het overlopen traject en het voorstel betreffende de “ondervertegenwoordigde 

groepen” toelichten. 

 

Er zijn vijf doelstellingen van het inschrijvingsrecht, die gelden als instrument van het beleid 

op gelijke onderwijskansen. Hierbij zijn ook een aantal principes van tel, namelijk de vrije 

schoolkeuze van ouders en leerlingen en het vermijden van kampeertoestanden aan scholen, het 

objectiveren van inschrijvingen, een centrale tijdslijn, uniformiteit, enz… Allemaal aspecten 

die, enerzijds, verband houden met de vrije schoolkeuze. Anderzijds, zijn er een aantal 

doelstellingen, uitgangspunten die verwijzen naar sociale cohesie, het vermijden van 

uitsluitingssegregatie enzovoort. Hierdoor zijn er een aantal implicaties voor de 

Nederlandstalige basisscholen in Brussel. Er is een verplichte gezamenlijke digitale 

aanmeldingsprocedure, die reeds bestond. Wat er verandert, is dat Brussel zal intekenen op het 

aanmeldsysteem dat AgODi, de Vlaamse Gemeenschap, aan het ontwikkelen is. Dit voorstel 

zal vanuit de bestuursgroep aan de Algemene Vergadering worden voorgelegd. 

 

Er zitten uiteraard een aantal elementen in die al in het vorige decreet zaten. Het behoud van 

voorrang voor broers en zussen en personeel. De voorrang voor Nederlandstalige ouders 

verhoogt van 55 % naar 65 %. De mogelijkheid voor de voorrang voor ondervertegenwoordigde 

groepen, namelijk maximaal 20 % als compensatie voor het afschaffen van de dubbele 

contingentering, wordt ook ingevoerd. Er zijn een aantal ordeningscriteria die blijven: 

schoolkeuze, afstand en toeval. Deze criteria bestonden al in het huidige systeem en worden 

behouden. 

 

Het traject dat met het LOP Basisonderwijs werd besproken, is gestart in april 2020. Eerst 

werden een aantal kenniswerven en een aantal belangrijke lacunes, waar onvoldoende 

informatie over bestonden, besproken. Verder werd er gesproken over de mogelijke effecten 

van aanpassingen in het inschrijvingsdecreet. Het is niet raar dat dit een van de kenniswerven 

was waar het LOP heel graag meer informatie, inzichten en expertise over wilde verkrijgen. 

 

Met steun van de Vlaamse Gemeenschapscommissie werd een simulatiestudie uitgerold. Deze 

werd uitgevoerd door het Brussels Studies Institute. Er werden een aantal mogelijke scenario’s 

in kaart gebracht. De studie is volledig toegankelijk en het rapport is volledig vrijgegeven en 

beschikbaar via de website van het instituut. 

 

De resultaten van de studie werden voorgesteld op de Algemene Vergadering van het LOP 

Basisonderwijs op 14 oktober 2021. Een samenvatting werd doorgestuurd naar alle leden van 

het LOP Brussel Basisonderwijs. Dit omwille van twee redenen. Ten eerste, omdat het LOP 
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transparantie hoog in het vaandel draagt, en ten tweede, wil het LOP heel graag geïnformeerde 

beslissingen nemen. 

 

Op basis van de simulatiestudie en ander materiaal, waarover het LOP al beschikte, is er een 

voorstel voor invulling van ondervertegenwoordigde groepen gekomen. Eerst was er een 

bespreking door de trajectgroep. In december volgde een bespreking met de stuurgroep en 

nadien was er een voorstelling en bekrachtiging van het voorstel op de Algemene Vergadering. 

 

Hieronder volgt een voorbeeld van de mogelijke ingeschatte effecten op de aanpassingen. 

 

 
 

De kleurcodes verwijzen naar de mate van variatie ten opzichte van het huidige systeem. Blauw 

betekent weinig variatie t.o.v. de huidige situatie (< 1 %); groen betekent een verbetering en 

oranje een verslechtering. 

 

‘H’ is een maat voor het meten van segregatie. Als wordt gekeken naar ondervertegen-

woordigde groepen en als daarna 20 % van de plaatsen op basis daarvan worden toegekend, is 

er een lichte verslechtering merkbaar. Bij GOK0 staat 19,2; GOK10 is 18,2. Op basis van deze 

cijfers werd geprobeerd de beslissing te onderbouwen.  

 

De spreker verwijst vervolgens naar art. 37/60, § 1 van het decreet. “Een schoolbestuur kan 

ervoor kiezen om voor een of meer van zijn scholen per bepaalde capaciteit als vermeld in 

artikel 37/13, voorrang te verlenen aan een of meer ondervertegenwoordigde groepen, namelijk 

een of meer groepen van leerlingen die, op basis van een of meer objectieve kenmerken, in de 

school relatief ondervertegenwoordigd zijn ten aanzien van een referentiepopulatie”. 
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Het voorstel van het LOP bestaat erin dat die vestigingsplaatsen, die onder of op de drempel 

van 60 % zitten van relatieve aanwezigheid GOK-leerlingen, een voorrang van 20 % voor 

GOK-leerlingen voorziet. 

 

Vestigingsplaatsen die boven deze drempel van 60 % zitten wat de relatieve aanwezigheid 

GOK-leerlingen betreft, voorzien in een voorrang van 20 % voor niet-GOK-leerlingen. 

 

De bedoeling is dat AgODi elk jaar de meest recente cijfers ter beschikking stelt om na te gaan 

hoeveel GOK-leerlingen in het Nederlandstalig basisonderwijs zitten. Het is deze drempel die 

bepaalt of een vestigingsplaats eronder, erop of erboven zit. De 60 %-drempel kan aangepast 

worden.  

 

De twee criteria die nu al in voege zijn bij AgODi met betrekking tot de GOK-leerlingen blijven 

gelden. Enerzijds, is er het diploma van de moeder, en anderzijds, het ontvangen van een 

schooltoelage. Als een ouder een van die twee criteria aanvinkt, behoort zijn kind tot de groep 

GOK-leerlingen. 

 

Er zijn een aantal argumenten die in de stuurgroep werden besproken. Er wordt voor het nieuwe 

voorstel gekozen omdat het een combinatie van de sleutelprincipes is: schoolkeuze en het 

tegengaan van segregatie. 

 

Het tweede argument is het feit dat de indicator gekend is. De voorbije jaren werden al GOK- 

voorrangsregels toegepast. Het percentage wordt nu verlaagd van 35 % naar 20 %. 

 

In scholen waar momenteel een hoog GOK-percentage is, wordt gewerkt aan een sociale mix 

door ook aan niet-GOK-leerlingen voorrang te geven. Vandaar de dubbele oriëntering op 

voorrang GOK-leerlingen enerzijds, en voorrang niet-GOK-leerlingen anderzijds. 

 

Door ook voorrang te geven aan de niet-GOK-leerlingen, is er ook aandacht voor de groep niet-

GOK, niet-Nederlandstalig. Die groep mag niet worden vergeten. Er is een verhoging van 55 

% naar 65 % voor Nederlands en GOK. Dit zou een groep zijn die anders minder in de aandacht 

zou komen. 

 

Het nieuwe systeem is een dynamisch systeem. Het referentiecijfer, 60 %, is jaarlijks 

aanpasbaar in functie van de evolutie van de bevolking. 

 

Het LOP wil ook oproepen om tot een monitoring van het systeem te komen. 

 

De gastspreker heeft snel opgezocht wat het zou betekenen als het nieuwe systeem vandaag zou 

worden toegepast. 61 van 140 Brusselse scholen zitten op de drempel van 60 % GOK-

leerlingen, 79 van de scholen zit boven die drempel. Met de vestigingsplaatsen erbij zijn er 178 

scholen. Hier zitten er 72 onder en 106 boven die drempel. 

 

Tussen de vestigingsplaatsen van dezelfde school kan er een grote schoolvariatie zijn. Vandaar 

dat er met een verfijnd model moet worden gewerkt. 

 

Bij het nakijken van de gegevens bleken er een aantal scholen te zijn waar vestigingsplaatsen 

onder die drempel en een aantal vestigingsplaatsen boven de drempel vallen. Dat zegt iets over 

het belang van de vestigingsplaats. 
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In de uiteenzetting werd al verwezen naar de transparantie en het geïnformeerd besluit om 

beslissingen te nemen. Op de website van het LOP zijn kerncijfers over aanmeldingen 

verzameld. De VGC heeft veel relevante gegevens, maar er zijn ook altijd specifieke vragen 

over de aanmelding. 

Het LOP hoopt dat ze geïnformeerd beslissingen kunnen blijven nemen. 

 

Binnen de stuurgroep is er ook interesse om meer te weten over het strategisch kiesgedrag van 

ouders. Maar er is ook de kwestie van leraren op de arbeidsmarkt. Het inschrijvingsdecreet is 

slechts 1 van de facetten van het promoten, faciliteren en ondersteunen van gelijke kansen. 

 

2. Toelichting door de heer Petrus Van den Cruyce, voorzitter LOP Brussel Secundair 

onderwijs 

 

De heer Petrus Van den Cruyce wil iedereen bedanken die de afgelopen tien jaar heeft 

meegewerkt aan het inschrijvingssysteem. Nu kan het systeem niet meer worden aangepast 

omdat het decreet verandert. Daarom wil hij eerst de voorrangregels voor het secundair 

onderwijs toelichten.  

 

Er is de absolute voorrang voor broers en zussen en kinderen van personeel. Wat er ook gebeurt, 

tot welke groep zij ook behoren, zij krijgen een plaats toegewezen. Er zijn vervolgens de 65 % 

ouders die Nederlandstalig zijn. Daarna is er een gecontesteerde groep, waarvoor het nog niet 

duidelijk is of dit betrekking heeft op 15 % voor de leerlingen uit het Nederlandstalig 

basisonderwijs. Als vierde groep geldt de 20 %-regel voor een ondervertegenwoordigde groep. 

Als vijfde is er de restgroep. 

 

De rekensom geeft: 65 + 15 +20 = 100. In een school waar er een evenwichtige populatie is, 

zal er voor de restgroep geen plaats meer zijn. Elke leerling, ook de broers en zussen en kinderen 

van personeel, die aantikken op meer dan een groep, worden in elke groep geteld. 

 

Belangrijk naar de ouders toe, en dat stelt zich niet in het basisonderwijs, is dat de ouders 

moeten kiezen voor TN-ouders (65 %), of voor TN-leerlingen basis. Dat is een verschrikkelijke 

keuze die de ouders moeten maken. Het LOP was niet zo’n grote voorstander van dit systeem 

omdat het moeilijk uit te leggen is aan ouders dat zij degene zijn die een keuze moeten maken. 

 

Verder legt de gastspreker het algoritme uit dat wordt gebruikt om tot het rangordesysteem te 

komen. Er zijn drie grote algoritmes in omloop: het Boston algoritme, het school proposal 

algoritme en het student proposal algoritme. In Brussel wordt al tien jaar met het Boston 

algoritme gewerkt. Dit wil zeggen dat de eerste keuze van de ouders zoveel mogelijk wordt 

toegekend. Pas daarna speelt het willekeurige getal een rol. 

 

In het secundair onderwijs zijn er vijftien scholen waarvan er meer eerste keuzes zijn dan 

beschikbare plaatsen. Dat wil zeggen dat wat er ook gebeurt, er altijd veel leerlingen zullen zijn 

die hun eerste keuze niet zullen krijgen. In dat opzicht is het een beetje moeilijk om de cijfers 

die er zijn over eerste keuzes te vergelijken met andere steden. In Brussel is er nu eenmaal een 

populariteitsprobleem. Sommige steden die zich grootstedelijk noemen, pochen met het procent 

eerste keuzes, maar hebben het probleem van populariteit niet. 

 

Een ander probleem waar aandacht voor wordt gevraagd, is de samenwerking met de Rand. Er 

zijn heel wat dubbele aanmeldingen. Vorig jaar waren er meer dan 400 leerlingen die een 

toekenning in Brussel en in de Rand kregen. Dat maakt het zowel voor de ouders als voor de 
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scholen heel moeilijk. Scholen moeten een hele tijd wachten om te weten wie er nu gaat komen 

en wie niet. Hierdoor zijn er heel wat leerlingen die geen plaats toegekend kregen, maar na een 

bepaalde tijd toch nog konden worden opgevist. 

 

Brussel is samen met Gent en Antwerpen begonnen, maar is er snel van afgestapt omdat het 

systeem niet voldeed. 

 

Sommige commissieleden zullen zich nu afvragen: waarvoor dient die restgroep dan? Als er in 

een school bv. 70 % van de leerlingen, die zich aanmelden, voldoen aan het criterium 

Nederlandstalige ouders, dan is dat 5 % meer dan dat kan worden toegekend. Deze kinderen 

zullen dan opgevist worden in de restgroep. Als er minder leerlingen zijn, bv. er zijn maar 50 

% leerlingen die aantikken op de groep TN-ouders, dan zal deze 15 % toch in die restgroep 

terechtkomen. De restgroep moet op het einde worden bepaald. 

 

Het LOP secundair onderwijs sluit zich aan bij het voorstel dat uitgewerkt werd door het 

basisonderwijs. De interpretatie van GOK-leerlingen en niet-GOK-leerlingen, de 

ondervertegenwoordigde groep en de restgroep, zal op dezelfde manier als voor het 

basisonderwijs worden ingevuld. 

 

Het proces dat doorlopen werd, is gelijkaardig in het secundair als in het basisonderwijs 

 

3. Bespreking 

 

Raadslid Bianca Debaets (cd&v) wil beide sprekers danken voor hun toelichting, die 

inderdaad vrij technisch is. Het is goed om een verduidelijking te krijgen. 

 

Het raadslid staat volledig achter deze decretale wijziging. Volgens haar is het goed om nog 

eens stil te staan bij de reden van deze wijzigingen. Er werd vastgesteld dat er veel 

mankementen waren in het bestaande systeem. 

 

Net zoals haar collega’s, vindt zij het nog altijd moeilijk om aan Nederlandstalige ouders uit te 

leggen dat zij hun kinderen niet kunnen inschrijven in een Nederlandstalige school. 

 

Het is goed om nog eens naar de bron van het decreet te gaan, waarbij een stuk van de autonomie 

van de directies uit handen werd genomen. Het raadslid is blij dat van de dubbele 

contingentering wordt afgestapt en dat er terug meer vertrouwen wordt gegeven aan de 

directies. Dit wil niet zeggen dat de Vlaamse Gemeenschap geen rol en geen 

verantwoordelijkheid meer moet opnemen voor anderstaligen, maar het evenwicht was in veel 

scholen zoek.  

 

De heer Petrus Van den Cruyce zei dat het niet mogelijk is om naar de eerste keuzes van andere 

steden te kijken en dat die vergelijking niet opgaat. Kan dit nog eens worden verduidelijkt? 

 

Het is goed dat er een dynamisch systeem is en dat er dus ook een omgekeerde voorrang kan 

komen, maar zal dat niet voor nog meer administratieve planlast zorgen? 

 

Beide heren hebben geprobeerd te schetsen hoe het met de sociale mix zit. Maar raadslid Bianca 

Debaets had graag de inzichten van beide gastsprekers gehoord. Tegenstanders van het nieuwe 

systeem zeggen dat de sociale mix nog meer in het gedrang zal komen. Zij gelooft daar niet in 

omdat ze vertrouwen heeft in directies en lokale besturen.  
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Nederlandstalige scholen moeten toegankelijk zijn voor Nederlandstalige kinderen, zonder 

kansengroepen uit te sluiten. Daarom een gedurfde vraag: zal de wijziging voldoende zijn? De 

spreker vreest van niet, maar wat is dan de oplossing? Meer scholen bouwen? Elke nieuwe 

school zal onmiddellijk terug worden ingenomen door niet-Nederlandstaligen. En daarom 

hebben Nederlandstalige ouders, de belangrijkste voorrangsgroep voor het raadslid, nog steeds 

geen voorrang. 

 

Mevrouw Bianca Debaets en andere collega’s merken op dat de scholen in de Rand graag een 

soort van muur of grens optrekken omdat zij die grootstedelijke problematiek op zich af zien 

komen. Ze begrijpt dit wel, maar vraagt zich af hoe dit opgelost kan worden. Moet er meer 

overleg komen tussen Brussel en de Rand? Moeten er bijkomende stappen in het decreet 

komen? Het Brussels onderwijs heeft een aantrekkingskracht op de Rand, maar omgekeerd ook. 

 

De heer Arnaud Verstraete (Groen) dankt beide gastsprekers voor de interessante en heldere 

uiteenzetting. Het is een belangrijke verandering die hier voorligt, en hij denkt dat het werk dat 

hier vandaag wordt gepresenteerd zeer interessante pistes bevat om de verandering te doen 

slagen. 

 

De bedoeling van het systeem is om een zo goed mogelijke mix te garanderen, waarbij 60 % 

als streefcijfer wordt genomen. Als het aantal GOK-leerlingen hoger ligt, wordt het 

gecompenseerd in de ene richting en omgekeerd. Dit is logisch en dat zit goed in elkaar. 

 

Voor het commissielid is het niet helemaal duidelijk wat de verwachte impact is op het terrein. 

Wat zal dit betekenen op vlak van de administratieve rompslomp voor scholen? Wat zou de 

wijziging betekenen voor ouders? Wat zou er voor hen concreet veranderen? 

 

Graag had de spreker bijkomende uitleg over het inschrijven als Nederlandstalige ouder. 

 

Verder wil hij ook graag weten wat er verwacht kan worden op vlak van de impact. Wat zal 

veranderen aan de huidige samenstelling in het onderwijs? Zijn er belangrijke veranderingen te 

verwachten of gaat het om relatief kleine verschuivingen? 

 

Ten slotte, zegt commissielid Arnaud Verstraete dat het voorstel dat wordt gedaan goed in 

elkaar lijkt te zitten. Het lijkt hem positief dat voor hetzelfde systeem wordt gekozen voor het 

basisonderwijs en het secundair onderwijs. 

 

Net zoals haar collega’s dankt commissielid Khadija Zamouri (Open Vld) de gastsprekers 

voor de gedetailleerde presentatie.  

 

Er is een voorstel waar duidelijk over nagedacht werd. Er wordt beroep gedaan op externe 

manieren van kijken naar hoe sociale cohesie kan worden verkregen.  

 

Er wordt meer voorrang gegeven aan leerlingen waarvan een van de ouders het Nederlands 

machtig is. Kunnen bewijzen dat kinderen zes jaar Nederlandstalig onderwijs hebben gevolgd, 

is een goede zaak. Het is goed dat de VGC en het LOP, samen met de onderwijspartners, het 

systeem hebben uitgedokterd om de dubbele contingentering toch een beetje te bewaren en te 

garanderen dat daar rekening mee kan worden gehouden.  

 

Bij sommige scholen zal het nieuwe systeem resulteren in een daling van GOK-leerlingen. 

Vroeger werd er 35 % vrijgehouden voor de GOK-leerlingen, nu 20 %. Een van de doelen is te 
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gaan naar een sociale cohesie die zoveel mogelijk gevorderd wordt en gegarandeerd blijft. Zal 

deze nieuwe regeling effectief zorgen voor een betere sociale mix? 

 

In een krantenartikel wordt beweerd dat het nieuwe systeem voor een breuklijn zal zorgen 

tussen concentratiescholen van het Gemeenschapsonderwijs en scholen van het Katholiek 

onderwijs. Kan dit kloppen? 

 

Er zijn 3 decreten: voor Vlaanderen, Brussel en de Rand. In de Rand zijn er voorrangsregels 

voor Nederlandstaligen en is er voorrang voor inwoners van de eigen gemeente. Welke impact 

zal dit hebben voor Brussel? 

 

De spreker denkt dat de wisselwerking tussen de Rand en Brussel een positieve zaak is. Er zijn 

geen muren gebouwd tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Rand. Dat moet ook niet 

worden gedaan. Samenwerken en kijken naar wat het beste is voor het kind is belangrijker. 

Kinderen moeten goed onderwijs krijgen. 

 

Is de vrijheid van ouders voor de schoolkeuze echt zo, of is het meer een verzinsel om een 

aantal dingen erdoor te krijgen bij de minister van Onderwijs? Kunnen ouders een vrijere keuze 

maken voor hun kind? 

 

Verder denkt het commissielid dat Nederlandstalige ouders uit bepaalde groepen nog steeds 

kiezen voor dezelfde scholen en dat er daar een overbevraging is. Klopt dit? 

 

Mevrouw Hilde Sabbe (one.brussels-Vooruit) wil de gastsprekers eveneens bedanken voor 

de interessante uiteenzetting.  

 

Er zijn veel positieve zaken in het nieuwe decreet, zeker de nadruk die op het Nederlands wordt 

gelegd. Dat kan de spreker zeker toejuichen, maar ze maakt zich wel zorgen over die sociale 

mix. 

 

Er is nog niet lang geleden een wetenschappelijke simulatiestudie geweest in verband met de 

nieuwe regels waaruit bleek dat de nieuwe regels vooral beter zijn voor leerlingen met thuistaal 

Nederlands en niet voor GOK-leerlingen. Wat is de verwachting van de impact van het nieuwe 

systeem op de gelijke onderwijskansen? 

 

Er werd al aangehaald dat er gevreesd wordt dat een aantal witte, katholieke scholen nog meer 

wit en middenklasse zullen worden. Het zal moeilijk zijn voor andere scholen om een minimum 

van Nederlandstalige ouders aan te trekken. Het zullen vooral de concentratiescholen zijn die 

in de komende jaren leerkrachten zullen missen. M.a.w. het zullen vooral de katholieke scholen 

zijn die Nederlandstalige ouders zullen aantrekken.  

 

Hoe sterk zijn Brusselse scholen gebonden aan deze voorrang, ook al hebben ze het unaniem 

goedgekeurd? Kunnen ze afwijken? 

 

Vroeger waren er campagnes van de VGC om samen in te schrijven en om drempels te verlagen, 

maar die zijn allemaal afgevoerd. Nieuwe campagnes lijken voor de spreker nu wel meer dan 

nodig met de nieuwe voorrangsregels in aantocht. Komen er nieuwe acties om de mix in scholen 

te vergroten? 
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Naar aanleiding van de tussenkomst van mevrouw Hilde Sabbe wil commissievoorzitter Gilles 

Verstraeten (N-VA) opmerken dat er ook niet-katholieke scholen zijn die bijzonder populair 

zijn bij ouders. Hij zal ze niet bij naam noemen, maar een aantal zijn vrij gekend. 

 

Voorzitter: mevrouw Khadija Zamouri 

 

De heer Gilles Verstraeten (N-VA) zal niet de hele historiek herdoen, maar hij heeft een 

algemene opmerking over het kader. 

 

Er is een populariteitsprobleem. Het is goed dat het zo wordt gezegd. De Vlaamse Gemeenschap 

geeft heel veel uit in Brussel. De realiteit is dat het scholenaanbod op dit moment te beperkt is 

voor de vraag. In een normale economische situatie is het gevolg hiervan het aanbod duurder 

te maken. Het onderwijs duurder maken, is natuurlijk geen optie. Dus rest er enkel nog de 

mogelijkheid om te rantsoeneren. Dat is cru gesteld. Ofwel wordt het op de een of andere manier 

aan het toeval overgelaten of misschien wordt het aan de inspanningen van de ouders 

overgelaten. Ofwel gaat de overheid toch enigszins sturend optreden. Er moet nagedacht 

worden over de aanpak, met toch een zekere vrijheid voor de scholen om daar invulling aan te 

geven. 

 

N-VA zou de grootste voorrang willen geven aan de ouders. Dat zou de eerste voorrang moeten 

zijn, maar de plaatsen zijn beperkt en er moet dus een systeem worden uitgedokterd waarbij de 

voorrang voor Nederlandstaligen wordt opgetrokken naar 60 %. N-VA was hier een grote 

voorstander van. De 15 %-groep is nog onder voorbehoud. Er rest dan nog die 20 % die de 

scholen vrij kunnen invullen. Voor de meeste scholen wordt dat ingevuld door het LOP. Er zijn 

scholen die kunnen kiezen omdat ze buiten de centrale inschrijvingsprocedure staan. Scholen 

kunnen ervoor kiezen om uit het systeem te stappen, maar dat is complex.  

 

De moeilijkheid is het kiezen van een systeem. Het systeem met betrekking tot GOK-leerlingen 

bestond al. Zijn er andere scenario’s of systemen bestudeerd?  

 

In de tabel met de H-coëfficiënt stonden nog veel andere acroniemen. Zijn dit andere systemen? 

Graag wat bijkomende uitleg over deze tabel. 

 

Als er andere systemen zijn, waarop zijn die gemeten? Als GOK wordt vergeleken met andere 

mogelijke systemen, op basis van GOK-criteria, dan zal het GOK-systeem natuurlijk het beste 

zijn. 

 

Er zijn scholen te vinden die op dit moment een grote GOK-populatie hebben en zeer goed 

presteren. Er zijn andere scholen die weinig GOK-leerlingen hebben en die beter zouden 

kunnen presteren. Er leven bij ouders ook een aantal clichés over scholen die een vrij hoge 

GOK-populatie hebben. 

 

Als GOK-leerlingen met niet-thuistaal Nederlands opgenomen worden in een groep met 

leerlingen die veel Nederlands spreken thuis, zullen ze makkelijker het Nederlands oppikken. 

 

Zijn er in Brussel veel scholen waar niet veel GOK-leerlingen zitten? In het basisonderwijs zijn 

er 61 scholen die minder of 60 % GOK-leerlingen hebben. 79 scholen hebben meer dan 60 % 

GOK-leerlingen. Dat is een verrassend positieve verdeling in die zin dat het schoollandschap 

nog relatief gemengd is. Zijn deze 61 scholen extreem ‘blanke of witte’ scholen? Zijn de 79 

andere scholen zuivere concentratiescholen? 
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Vervolgens vraagt het commissielid of de heer Petrus Van den Cruyce cijfers voor het secundair 

onderwijs heeft. Dat zou interessant zijn om een vergelijking te kunnen maken. Is de verdeling 

veel extremer in het secundair onderwijs dan in het basisonderwijs? 

 

Met betrekking tot de studie had de spreker graag vernomen welke andere opties werden 

overwogen. Werd gekozen voor GOK omdat dit systeem al gekend is? Er zijn ook veel steden 

en gemeenten waar de kat uit de boom wordt gekeken. Er wordt afgewacht welke andere 

systemen doenbaar zijn. Gaan andere steden een ander systeem toepassen?  

 

Voorzitter: de heer Gilles Verstraeten 

 

De heer Joost Vaesen beaamt dat de VGC en de Vlaamse Gemeenschap al vele jaren investeren 

in extra capaciteit voor het Brussels Nederlandstalig onderwijs. Er zijn onlangs 500 plaatsen 

bijgekomen in het basisonderwijs. Tegelijkertijd is duidelijk dat de toename van capaciteit nog 

niet volstaat om tegemoet te komen aan de vraag. 

 

In de laatste inschrijvingsperiode voor het basisonderwijs waren er 355 broers en zussen die 

geen plaats hadden. Dit duidt erop dat sommige scholen en vestigingsplaatsen al helemaal vol 

zitten voor de aanvang van de inschrijvingsperiode. 

 

In eerste instantie kon na de inschrijvingsperiode geen plaats worden gegeven aan 3.035 

leerlingen. 

 

Er zit dus een discrepantie tussen vraag en aanbod van 3.035 plaatsen. Natuurlijk moet er altijd 

worden genuanceerd. Want een derde van de aanmelders zijn kinderen die van school 

veranderen. Daarnaast zijn er verhuizers.  

 

De spreker benadrukt dat het LOP Basisonderwijs aandacht blijft vragen voor het 

kleuteronderwijs. Hij heeft er begrip voor dat de focus nu wordt gelegd op het secundair 

onderwijs. Er is echter ook voor de kleuterscholen een groot verschil tussen aanmelders en de 

beschikbare plaatsen. 

 

Het LOP wil meer inzicht krijgen in het strategisch kiesgedrag van ouders. 

 

Het is zeker niet de bedoeling om extra belasting aan scholen te geven wat betreft het 

verzamelen of publiceren van cijfers. AgODi zal de cijfers aanleveren. 

 

Wat betreft de concrete aanpak en de effecten ervan op het terrein is het koffiedik kijken. De 

simulatiestudie is ook maar een simulatiestudie. Met 20 % GOK zal er waarschijnlijk een kleine 

verslechtering van de sociale mix zijn, dus meer segregatie. Dat heeft uiteraard te maken met 

het feit dat er door het nieuwe decreet meer voorrang wordt gegeven aan Nederlandstaligen. 

Die krijgen nu meer kansen. 

 

Op dit moment zijn 30 % van de aanmelders Nederlandstalig of tenminste een van de ouders is 

Nederlandstalig. 

 

Een van de doelstellingen die ook in het decreet staan, is de schoolkeuzevrijheid, maar ook de 

sociale cohesie. 

 



- 11 - 
 

Wat verandert er voor ouders? Het wordt normaal gezien allemaal eenvoudiger. Er zijn nu 4 

groepen: thuistaal Nederlands en GOK, thuistaal Nederlands en niet-GOK, thuistaal niet-

Nederlands en GOK en niet-thuistaal Nederlands en niet-GOK. Dit is een complex systeem. 

Het nieuwe systeem zal minder complex zijn. 

 

In de studie werd gekeken naar wat de effecten zouden zijn van 20 % GOK op het 

toewijzingspercentage en de eerste keuze van school voor elk van de 4 groepen. Kinderen met 

thuistaal Nederlands hebben meer kans op de toewijzing van hun eerste keuze. 

 

Verder zegt de heer Joost Vaesen dat de sociale mix een beetje achteruitgaat. Het is echter wat 

genuanceerder. Er zijn scholen met een gemengd perspectief. 

 

De school met het laagste GOK-percentage bedraagt 6 %. In de school met het hoogste 

percentage zijn er 94 % GOK-leerlingen. Dat zegt iets over de spreiding en dit zijn natuurlijk 

de extremen. De meeste scholen zitten dichter bij het midden, anders zou het een zeer 

gesegregeerd systeem zijn. Er zijn een aantal scholen met een vrij laag percentage. Er is veel 

spreiding. De cijfers zijn terug te vinden op de website van AgODi. 

 

Voor het basisonderwijs is er al een samenwerking tussen Brussel en de Rand. Het is veel meer 

aan de orde voor het secundair onderwijs. Het secundair onderwijs wil wel samenwerken, maar 

de Rand zit niet in hetzelfde systeem. 

 

De spreker benadrukt dat ook aan de Franstalige scholen moet worden gedacht, het zijn immers 

communicerende vaten. Voor het basisonderwijs wordt er elk jaar een opbelactie gedaan om na 

te gaan wat er gebeurt met de leerlingen die niet terug worden gevonden nadat er een 

uitwisseling van data met de Franse Gemeenschap is geweest. De meeste kinderen worden 

teruggevonden in Nederlandstalige scholen of Franstalige scholen. Een aantal wordt niet 

teruggevonden. 70 % komt toch in een Nederlandstalige school terecht, 24 % gaat naar een 

Franstalige school en 1 % naar een privéschool, voor 5 % is er geen plaats en over 3 % van de 

kinderen is er geen informatie gekend. 

 

De bedoeling van het centrale inschrijvingssysteem is vooral om alle kinderen evenveel kansen 

te geven. Er wordt door het middenveld ondersteuning geboden aan ouders om hun kind aan te 

melden zodat iedereen evenveel kansen krijgt. Alle scholen zijn ook gebonden aan het 

respecteren van de inschrijvingsregels. 

 

Ten slotte, zegt de gastspreker dat er geen situatiestudies zijn geweest. Dat heeft te maken met 

de tijdsdruk om snel tot actie over te gaan. 

 

Commissielid Khadija Zamouri (Open Vld) vraagt of de GOK-leerlingen in scholen met 

slechts 6 % GOK-leerlingen verspreid zijn over verschillende vestigingen. 

 

De heer Joost Vaesen antwoordt dat het in dit geval gaat om scholen met een vestigingsplaats. 

 

In Brussel is er een bepaalde school waar volgens de heer Petrus Van den Cruyce 50 plaatsen 

vrij zijn. 250 leerlingen hebben deze school als eerste keuze opgegeven. 200 leerlingen zullen 

dus hun eerste keuze niet krijgen. 

 

De sociale mix is sterk afhankelijk van de aanmeldingen. In het verleden werd 25 % voorrang 

gegeven aan GOK-leerlingen, maar toch zijn er scholen die dit percentage niet halen. 
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Ouders moeten aangemoedigd worden om hun kind in die scholen in te schrijven waar er op 

dat moment weinig GOK-leerlingen zitten. 

 

In de vragenronde werd verwezen naar 15 % en 65 %. Deze 15 % heeft betrekking op voorrang 

voor leerlingen die een schoolloopbaan in het Nederlandstalig onderwijs hebben doorlopen. De 

65 % heeft betrekking op de kennis van het Nederlands van de ouders. Ouders zullen moeten 

kiezen welke van de 2 voorrangssystemen ze zullen aanstippen. Het is ofwel op basis van het 

Nederlands of de schoolcarrière. 

 

Scholen hebben niet de keuze om in het nieuwe aanmeldingssysteem in te stappen. Iedere 

school moet in het nieuwe systeem instappen. 

 

De cijfers voor het secundair onderwijs met betrekking tot de scholen die boven of onder het 

GOK-percentages zitten, zullen worden overgemaakt aan de commissieleden. (zie bijlage) 

Bijkomend wil de spreker aangeven dat de samenwerking tussen de scholen en tussen de netten 

zeer positief is. Er worden steeds oplossingen gevonden in gemeenschappelijk overleg en met 

groot respect voor de eigenheid van alle scholen. 

Daarnaast werd er vastgesteld dat er een evolutie is en dat er meer scholen evolueren richting 

sociale mix. In scholen waar vroeger bijna geen GOK-leerlingen waren, neemt de aanmelding 

van het aantal stilaan toe. 

 

Brussel is in constant overleg met de Rand. Niet alleen over het inschrijvingssysteem moeten 

er afspraken worden gemaakt, maar ook over het opvangen van uitgesloten leerlingen. Met de 

meeste scholengemeenschappen in de Rand werden afspraken gemaakt. Er zouden nog betere 

afspraken met de Rand moeten worden gemaakt. 

 

Het inschrijvingssysteem heeft in het verleden gewerkt en de spreker hoopt dat dit nu ook zal 

werken. 

 

De spreker benadrukt dat de aanwezigen goed moeten beseffen dat de meeste scholen van het 

secundair onderwijs toch al een percentage hebben van 40-50 % GOK-leerlingen. Broers en 

zussen die zich willen inschrijven, zullen ook tellen als GOK-leerling. GOK-leerlingen zijn op 

dit gebied volgens de spreker symbolisch. 

 

 

 

De verslaggever,        De voorzitter,  

Khadija ZAMOURI        Gilles VERSTRAETEN 

 

 

____________ 
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Bijlage 

 

Cijfers over de verdeling van GOK-leerlingen in het secundair onderwijs.  

 

 

  

  

laagste GOK% = 18% 

2de laagste GOK% = 23% 

hoogste GOK% = 94% 

2de hoogste GOK% = 92% 

 

 

34 instellingen voor 1A en 1B gemiddelde 60,9% Brussel SO 

6 instellingen gelijk aan of minder dan 35% GOK voorrang aan ondervertegenwoordigde 

groep GOK 8 instellingen van 35% - 57% GOK 

6 instellingen van 69% - 79% GOK voorrang aan ondervertegenwoordigde 

groep NGOK 14 instellingen van 81% - 94% GOK 


