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Ontwerpnieuwinschrijvingsdecreetgeengarantievoorsocialemixscholen 
Vrijes choolkeuze,o
 okv oorm
 eerk wetsbareg ezinnen? 
In het holst van de zomer publiceerde de VlaamseministervanOnderwijshetvoorontwerpvan
decreetdathetinschrijvingsrechtaanpast.Datdecreetcreëertgeenextraplaatsen,maarregeltde
aanmeldings-eninschrijvingsproceduresinscholenmeteencapaciteitsprobleem.Dezezomerwas
alnatenkoud.Vanafschooljaar2023-2024lopenkwetsbareleerlingennogmeerrisicoindekou
teblijvenstaan. 

Nieuweinschrijvingsdecreetwil‘vrijeschoolkeuze’weerlatenprimeren 
Kinderenmoetenterechtkunnenineenschoolvanhunkeuzeofdievanhunouders.Daarzijnwijhet
helemaal mee eens. De bestaande voorrangsregeling, genaamd ‘dubbele contingentering’, die de
minister nu wil afschaffen, vertrekt net van de vrije schoolkeuze van ouders. Maar ze beoogtook
diversiteit in de schoolsamenstelling. De regeling laat daarom toe dat een leerling uit een
‘ondervertegenwoordigde groep’ eenplaatsjevooruitgaatindewachtrijvooreenbepaaldeschool,
tenkostevaneenandereleerling.Voorelkkinddatdoorditprincipeineenschoolvan(iets)lagere
voorkeurterechtkomtomdathetvoorrangmoetgevenaaneenanderkind,iserduseenanderkind
datvoorrangkrijgtenpreciesdaardoorineenschoolvanhogerevoorkeurterechtkan.Devrijekeuze
wordt dus gewaardeerd, waardoor beide leerlingen uiteindelijk naar een school gaan die sowieso
door het gezin gekozen werd. Onderzoek van het Steunpunt Onderwijsonderzoek (SONO) toont
vooral positieve effecten: deze mogelijkheid werkt segregatie langzaamaan weg.
Concentratiescholen,zowel‘kansarme’als‘kansrijke’,vertonenstilaanmeerdiversesamenstellingen.
En dat was precies de bedoeling. Voorbeelden van goede resultaten mét tevreden ouders zijn er
voldoendetevinden. 

‘socialemix’verdwenenuitontwerptekstdecreet 
In de ontwerpteksten van de minister is het begrip ‘sociale mix’ verdwenen, hoewel dat in het
Decreet Gelijke Onderwijskansen (GOK-decreet) nog naast ‘sociale cohesie’ stond. Sociale cohesie
suggereertechtereenheelanderekijkopdesamenstellingvanscholendansocialemix.Uiteraardis
het belangrijk dat een leerlingpopulatie (en trouwens liefst ook de leerkrachtenpopulatie) de
afspiegeling is van de buurt ofbredereschoolomgeving.Maarhetisevenbelangrijkdatleerlingen
gelijke kansen krijgen en daar speelt sociale mix een belangrijke rol in. Het is ook belangrijk dat
leerlingenopschoolincontactkunnenkomenmetdediversiteitvandesamenlevingwaarinzezullen
functioneren,zekeralsdieinhuneigenstraatniettevindenis.Opwelkemanierwildeministerdit
danwélverderstimuleren?Tegelijkzijnerbinnendezelfde(diverse)buurtvaakookgroteverschillen
tussenscholenwatleerlingenpopulatiebetreft.Wezienechtergeengeplandemaatregelenomgrote
socio-economischeverschillentussenscholenindezelfdebuurtaantepakken.





Garantiesomsegregatieensocialeuitsluitingtevermijdengeschrapt 
Inhetnieuweontwerpvaninschrijvingsdecreetgaatdevoorrangsregeling,dieuitgaatvanvrijekeuze
énbijdraagtaansocialemix,helemaalopdeschop.Segregatieensocialeuitsluitingvermijdenblijft
wel behouden als aandachtspuntindeontwerpteksten,maarallegarantiesdaartoezijngeschrapt.
Daardoorhangtereendonkerewolkbovenditdecreet.Devoorrangvoorondervertegenwoordigde
groependienoginhetdecreetstaat,kan,maarhoeftimmersnietingezettewordenomditdoelte
bereiken. Is het niet logischer en correcter om het lokale niveau, dat nog meer inspraak krijgt,
expliciet de vrije keuze te laten tussen gebruik van de dubbele contingentering of een andere
voorrangsregelingdiesocialemixbeoogt? 

Ookwijzijnvoorvrijeschoolkeuze,alszeechtvrijis 
De schoolkeuze ispasechtvrijalsiedereeneengeïnformeerdekeuzekanmaken.Welkeregelmen
ookhanteert,eenschoolkanenkelvoorranggevenaaneenbepaaldegroepalsoudersuitdiegroep
zich ook aanmelden bij die school. Daarom is het zo belangrijk dat ouders, zowel kansrijke als
kansarme, goed geïnformeerd wordenenmetvoldoendekennisvanhetscholenaanbodhunkeuze
kunnen maken. De toelichting bij het decreet verwijst naar School inZichtalsinitiatiefdatouders
helpt om meer scholen te leren kennen. Voor kwetsbare ouders gebeurt dit meestal via andere
verenigingen,diedaarvoorechtergeenspecifiekesubsidiekrijgen.Metanderewoorden:ookwijzijn
voor vrije schoolkeuze, alszeechtvrijis.Dievrijheidontstaatnietvanzelfmaarookhiervoorbiedt
hetdecreetgeenhandvatten. 

Contourenvanparticipatieniet-onderwijspartnersvervagen 
Inhetnieuweontwerpdecreetissprakevandelokaleombudsdienst‘inschrijvingen’,maarhetisnog
nietduidelijkhoedezevormzullenkrijgen.Intussenverwaterendelokaleoverlegplatformen(LOP’s)
stilaan tot een overleg van onderwijspartners (scholen en CLB’s). Niet-onderwijspartners, zoals
sociaal-culturele organisaties en armoedeorganisaties, die eerder kwetsbare ouders en leerlingen
vertegenwoordigen,mogennogmeeronddetafelzitten,maarhuninspraakwordt(opnieuw)stevig
ingeperkt. Er is immers enkel nog een meerderheid nodig van de onderwijspartners voor de
goedkeuring van een aanmeldingsprocedure. We hebben geen heimwee naar de tijd waarin
bepaalde niet-onderwijspartners lijnrecht tegenover het onderwijsveld stonden, maar aan
schijnparticipatie hebben verenigingen van kwetsbare doelgroepen een broertje dood. In het
verleden is gebleken dat constructieve samenwerkingen en kruisbestuivingen mogelijk zijn. Een
effectiefgelijkekansenbeleidkanmaargevoerdwordenmetdraagvlak,endusbetrokkenheidvande
doelgroep en hun organisaties. Als hun stem niet meer meetelt, holt het lokaal overlegplatform
zichzelfuittotspreekbuisvandeonderwijsverstrekkers. 

Erklinkenookpositievenoten 
Kamperen aan de schoolpoort is (weldra) verleden tijd. Als scholen leerlingen willen weigeren
omwillevancapaciteitsproblemen,moetenzeinstappenineencentraalaanmeldingssysteem.Het is
een goede zaak dat er een lokale ombudsdienst ‘inschrijvingen’ komt die, naast de
eerstelijnsbehandeling van klachten en vragen of van technische fouten, ook uitzonderlijke
individuelesituatieszalkunnenbehartigen.Ouders(enbelangenbehartigers)hebbennoodaaneen
toegankelijkeinstantie.Hopelijkkandezeombudsdienstzolaagdrempeligmogelijkfunctioneren.Dat
er Vlaanderenbreed één tijdslijn is voor het basisonderwijs, en één voorheteerstejaarsecundair
A/B,maakthetvooroudersoverzichtelijker. 


Verankergelijkeonderwijskansenookinhetinschrijvingsdecreet 
Webeseffendathetgaatomderealisatievanwaterinhetregeerakkoordstaat.Wehooptenechter
op meer voortschrijdend inzicht. We durven wél nog rekenen op voldoende kennis van de
achtergrond van concepten als ‘sociale mix’ bij LOP’s en onderwijsverstrekkers. Maar we blijven
aandringen op verankering op Vlaams niveau van mechanismen die bijdragen aan gelijke
onderwijskansen,ookinhetkadervanhetinschrijvingsrecht. 
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