
 

 

 
Capaciteitsbepaling en voorrangsregeling inschrijvingen 2022 - 2023 

 

 

1.   Capaciteitsbepaling 

 

Capaciteit is het totaal aantal leerlingen dat een schoolbestuur per niveau ziet als 

maximaal aantal leerlingen. 

De capaciteit voor schooljaar 2022-2023 werd voor onze school bepaald als volgt:  

Totale capaciteit (1 vestigingen): 300 leerlingen voor het kleuter- en het lager 

onderwijs samen 

 

Maximum aantal leerlingen in de kleuterschool:  

120 kleuters 

 

 

Maximum aantal leerlingen in de lagere school:  

180 lager 
 

DEEL I: CAPACITEITENBLAD Desselgem 
Datum opmaak capaciteitenblad. 

Dag 2 1 Maand 1 2 Jaar 2 0 2 1 

 

1. Voor welk schooljaar geldt het inschrijvingsregister? 

2 0 2 2 - 2 0 2 3  

 

2. Vul de gegevens van de school of vestigingsplaats in. 

 Naam VBS Desselgem  

 
 Instellingsnummer 0 1 9 6 8 7         

 
 Volgnummer 

vestigingsplaats 

0 1  

 
 Straat en nummer Liebaardstraat 7A 

 Postnummer en 

gemeente 

8792 Desselgem 

 Telefoonnummer 056/72 67 17 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=14368#3.3


 

 

 

 

3. Vul de vastgelegde capaciteiten in. 

Capaciteit is het totaal aantal leerlingen dat een schoolbestuur per niveau ziet 

als maximaal aantal leerlingen. 

 

 
Niveau Capaciteit Aantal ingeschreven 

leerlingen i/h 

voorafgaande 

geboortejaar/leerjaar 

Aantal vrije plaatsen 

Totaal 

kleuteronderwijs 

120 69 51 

Totaal lager onderwijs 180 101 79 

Totaal school 300 170 130 

 

2.   Voorrangsregeling en startdatum van de inschrijvingen 

 

De inschrijvingen kunnen ten vroegste starten op de eerste schooldag van maart 

van het voorafgaande schooljaar. 

De algemene regel is dat leerlingen chronologisch worden ingeschreven. 

Op deze chronologie is echter voor bepaalde leerlingengroepen, waarvoor de 

overheid het inschrijvingsrecht maximaal wil garanderen, een afwijking voorzien in 

de vorm van de voorrangsregeling. De inschrijvingen van voorrangsgroepen 

gebeuren in een bepaalde volgorde waarvan niet kan worden afgeweken. 

 

De voorrangsgroepen 

 

1. Leerlingen van dezelfde leefeenheid. 

Dus broers en zussen van leerlingen die al ingeschreven zijn. 

 

2. Kinderen van personeel. 

Personeel = op het ogenblik van de inschrijving een overeenkomst hebben van een 

lopende tewerkstelling van minimum 104 dagen. 

 

 

Er zijn voor volgend schooljaar  twee inschrijvingsperiodes, nl. 

1. Vanaf de 1ste schooldag van januari 2022, zijnde maandag, 10 januari 2022 tot 

en met de laatste schooldag van februari 2021, zijnde vrijdag 25 februari 2022 

kunnen kinderen van dezelfde leefeenheid (=gezin->broers en zussen, 

halfbroers en halfzussen, kinderen die onder hetzelfde dak wonen), van al 

ingeschreven leerlingen van onze school én kinderen van het personeel van 

de school inschrijven voor het schooljaar 2022-2023(dit is de voorrangsgroep). 

Kinderen van dezelfde leefeenheid die van deze voorrang geen gebruik 

maken in deze periode, verliezen de voorrang. 

http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=14368#3.3


 

 

Tijdens de voorrangsperiode kan geen enkele leerling behorende tot die 

voorrangsgroepen worden geweigerd op basis van capaciteit. 

Gewone inschrijvingen: 

Vanaf de eerste schooldag van maart 2022 (maandag 7 maart 2022) start de 

inschrijfperiode voor niet-voorrangsgerechtigde lln (=nieuwe kleuters en leerlingen 

én nog niet verbonden aan onze school door een broer of zus).   

 

3.  Weigeren 

 

➔ Wanneer kan een school weigeren om in te schrijven? 

 

Een school MOET een leerling weigeren: 

• als de leerling niet aan de toelatingsvoorwaarden voldoet (bij de instap); 

• als de inschrijving er op gericht is om continu te alterneren tussen verschillende 

scholen; 

• als de capaciteit is bereikt. 

 

➔ Een school in het basisonderwijs KAN een leerling weigeren: 

 

• als de leerling omwille van tucht uitgesloten is geweest in die school (in de loop 

van het voorvoorgaand, het voorgaand of het lopend schooljaar); 

• als de leerling een inschrijvingsverslag voor het buitengewoon onderwijs heeft 

en de school na een afweging besluit dat de aanpassingen die de school moet 

doen om deze leerling goed te begeleiden en te onderwijzen onredelijk zijn. 

 

➔ De school neemt geweigerde leerlingen ook op in het inschrijvingsregister. 

 

De school geeft de ouders bij elke weigering een “mededeling van niet-

gerealiseerde 

inschrijving.” Het model hiervoor wordt opgelegd. 

 

Ouders kunnen tegen een niet-gerealiseerde inschrijving een klacht indienen bij de 

Commissie inzake leerlingenrechten. 

Plaatsen die later vrijkomen, worden tot de vijfde schooldag van oktober ingevuld 

met leerlingen die omwille van capaciteit werden geweigerd. En dit in de volgorde 

dat ze zich aangediend hebben voor inschrijving.  Voor kleuters van het jongste 

geboortejaar blijft de weigeringslijst gelden tot 30 juni. 

 

Vanaf de inschrijvingen voor het schooljaar 2022-2023 geldt de volgorde van de 

niet-gerealiseerde inschrijvingen voor de kleuters van het jongste geboortejaar tot en 

met 30 juni van het schooljaar waarop de inschrijving betrekking heeft.  Vanaf 1 juli 

van dat schooljaar geldt de weigeringslijst voor hetzelfde geboortejaar, maar dan 

voor het volgende schooljaar. 

 



 

 

 

4.  Afwijken van de maximumcapaciteit 

 

Voor welbepaalde categorieën van leerlingen kan de school in overtal gaan. Het 

gaat hierbij om volgende leerlingen: 

• anderstalige nieuwkomers; 

• kinderen die geplaatst zijn door de jeugdrechter of door een comité voor 

bijzondere jeugdzorg, (semi-)internen, jongeren die verblijven in een residentiële 

voorziening; 

• kinderen die terugkomen naar het gewoon onderwijs na verblijf, in het 

lopende of het voorgaande schooljaar, in het buitengewoon onderwijs (vb. de 

speelleerklas); 

• kinderen die verblijven in een Centrum voor kinderzorg en 

gezinsondersteuning (CKG); 

• kinderen die behoren tot dezelfde leefeenheid. Indien slechts één van twee 

kinderen (bijv. meerlingen) kan ingeschreven worden in hetzelfde capaciteitsniveau. 

  

 

 

 


