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Aanmelding basisonderwijs gestart, voor vierde
jaar op rij voldoende plaatsen

De aanmeldingsperiode voor het Gentse basisonderwijs start vandaag, op

maandag 2 maart 2020, om 12 uur. Voor het vierde jaar op rij zijn er méér

plaatsen dan instappers. Toch is een blijvende groei nodig, want niet in elke wijk

is het aanbod even groot. Bovendien voorspelt de Vlaamse capaciteitsmonitor

tegen 2024-2025 nog steeds een tekort in Gent.

Extra plaatsen, een noodzaak

De 3.011 Gentse kinderen geboren in 2018 stappen volgend schooljaar voor het eerst door de

schoolpoort. In totaal zijn er voor die groep kinderen 3.179 plaatsen, dat betekent dat er voor

het vierde jaar op rij meer plaatsen zijn dan instappertjes. Voor alle leeftijdsgroepen telt het

Gentse basisonderwijs in totaal 32.134 plaatsen. Dat zijn er 21 meer dan vorig schooljaar.
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De Stad Gent blijft werken aan meer plaatsen in het basisonderwijs. Sinds 2011 kwamen er 8

volledige scholen bij, en in het schooljaar 2020-2021 komen er opnieuw extra plaatsen bij,

onder andere in De Kleurdoos, Het Tandwiel, Het Eiland en De Wijze Boom.

'De extra plaatsen zijn zeer welkom en blijvende groei is nodig. De Vlaamse
capaciteitsmonitor voorspelt tegen 2024-2025 een tekort van 1.912 plaatsen in
Gent. 717 daarvan staan al in planning, de rest nog niet. Een volgende
uitbreidingsronde mag dus niet lang meer op zich laten wachten. Eerlijk? 2023
is te laat want een school krijg je niet op 1 jaar gebouwd.'
— Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs

Wachtrijen vermijden en sociale mix bevorderen

Het Gentse basisonderwijs maakt al 12 jaar gebruik van een aanmeldingssysteem dat vraag en

aanbod op elkaar afstemt en de vrije plaatsen objectief en transparant verdeelt. Dankzij het

aanmeldingssysteem behoren fysieke wachtrijen voor schoolpoorten bovendien tot het

verleden.

De Stad wil elk kind een plaats geven die het best aansluit bij de voorkeur van de ouders. Als

voor een bepaalde school de vraag groter is dan het aanbod, dan komen sommige kinderen

eerst aan de beurt. De parameters die dat bepalen zijn 'kansrijk' of 'kansarm' afhankelijk van de

sociale mix van de school in kwestie en de afstand van de woning of de werkplek van de ouders

tot de school.

Om de ouders een kans te geven de scholen te bezoeken, organiseert de Stad Gent

wijkwandelingen. Voor deze aanmeldingsperiode gingen in totaal 800 ouders in groep op

bezoek bij 56 scholen in de buurt. Ze deden dat tijdens 28 wandelingen in 15 wijken verspreid

over 15 weken. Vanaf 2021 plant de Stad Gent een uitbreiding van de wijkwandelingen naar alle

buurten in Gent.

Voor élk kind een plek

Het blijft belangrijk dat ouders meerdere scholen aanduiden, met de school van hoogste

voorkeur bovenaan. Dat vergroot de kans op een plaats in een van de voorkeursscholen. Vorig

schooljaar kreeg 78% van de kinderen geboren in 2017 een plaats in de school van eerste

voorkeur. Met de broers of zussen van een oudere leerling erbij geteld, steeg dat naar 89%.

Slechts 2% kreeg geen school toegewezen, in de meeste gevallen omdat maar één of twee

scholen werd aangeduid. Uiteindelijk kreeg wel elk kind een plaats.



'Ook al slagen we erin om over heel Gent voldoende plaatsen te blijven
creëren in het basisonderwijs, dan nog blijft het aanmeldingssysteem nodig.
De schoolkeuzes van de ouders matchen immers lang niet overal met de
beschikbare vrije plaatsen. Daardoor zagen we vorig schooljaar – alleen al
voor de instapklas – in 45 van de 95 vestigingsplaatsen van basisscholen
wachtlijsten. In 30 daarvan ging het om wachtlijsten met 5 of meer leerlingen.
20 vestigingsplaatsen hadden wachtlijsten met 10 of meer leerlingen.'
— Jean Pierre Verhaeghe, voorzitter Lokaal Overlegplatform Gent Basisonderwijs

Aanmeldingsperiode van één maand

Van de 3.011 Gentse kinderen die volgend schooljaar voor het eerst door de schoolpoort

stappen, is ruim 42% al ingeschreven tijdens de voorrangsperiode in januari. Het gaat dan om

broertjes of zusjes van oudere kinderen in dezelfde school of om kinderen van schoolpersoneel.

De overige kinderen kunnen van maandag 2 maart 2020 om 12 uur tot en met 31 maart 2020

om 12 uur aangemeld worden via meldjeaanbasis.gent.be. Het tijdstip van aanmelden is niet

belangrijk, zolang het maar binnen die periode gebeurt. Ook oudere kinderen die van school

willen veranderen, kunnen aangemeld worden.

Contact

Sofie Rédelé, kabinet schepen Elke Decruynaere, gsm 0473 54 13 45, e-

mail sofie.redele@stad.gent

Bevoegd

Meld jouw kind(eren) aan voor het kleuter- of lager onderwijs

Word lid van de Facebookgroep 'School in je buurt' om ervaringen te delen

Elke Decruynaere
Schepen van Onderwijs, Opvoeding, Gezinsbeleid, Outreachend Werk en Jeugd, stadhuis,
Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 78, e-mail schepen.decruynaere@stad.gent
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OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte
stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 261.000 inwoners en 78.400 studenten is Gent de
tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk.
De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een
open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Meer info via www.stad.gent.
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