Commissie inzake Leerlingenrechten
Beslissing
Nr. 2017/07
van 21 maart 2017

Inzake <ouder> optredend als wettige vertegenwoordiger van <leerling>, wonende in de
<adres>
Verzoekende partij,
Tegen <schoolbestuur>, schoolbestuur van <school>, <adres>
Verwerende partij.
Met een verzoekschrift van 1 maart 2017 diende <ouder> klacht in tegen de niet-gerealiseerde
inschrijving van <leerling> door <school>, <adres>.
1. Over de gegevens van de zaak
1.1.
De verzoekende partij wenst haar dochter <leerling>, in te schrijven voor het schooljaar
2017-2018 in <school>, <adres>.
1.2.
Alle basisscholen van het gewoon onderwijs in Gent deden voor de inschrijvingen voor
het schooljaar 2017-2018 een beroep op de aanmeldingsprocedure van het Lokaal
Overlegplatform Gent basisonderwijs, zoals goedgekeurd door de Commissie inzake
Leerlingenrechten van 8 september 2016, gesteund op de artikelen 37undevicies t.e.m.
37vicies septies van het decreet basisonderwijs. De aanmeldingsperiode impliceert dat ouders
zich met het oog op een inschrijving in een school van keuze, moeten aanmelden langs een
webapplicatie, met name de website ‘https.meldjeaan.gent.be’.
Voor alle Gentse basisscholen konden kinderen van dezelfde leefentiteit van reeds
ingeschreven leerlingen en de kinderen van personeelsleden zich inschrijven in de school
tijdens de voorrangsperiode van 17 oktober 2016 tot 28 oktober 2016, gesteund op de artikelen
37ter t.e.m. 37quinquies van het decreet basisonderwijs.
Alle andere leerlingen, i.c. indicator en niet-indicatorleerlingen, die niet tot de bovenstaande
voorrangsgroepen behoren, meldden zich voor alle scholen aan tijdens de
aanmeldingsperiode van 27 januari 2017 tot 17 februari 2017 via de website. Na afloop van
de aanmeldingsperiode werden de aangemelde leerlingen geordend overeenkomstig de
bepalingen zoals beschreven in artikel 37vicies bis van het decreet basisonderwijs en waarvan

de operationalisering door het Lokaal Overlegplatform Gent basisonderwijs werd bepaald. Op
24 februari 2017 werden de ordeningsresultaten bekend gemaakt.
Ouders van leerlingen die aan een school werden toegewezen, moeten tussen 7 maart 2017
en 27 maart 2017 de gunstige ordening omzetten in een inschrijving. De mededelingen van
niet-gerealiseerde inschrijving voor scholen waar de aangemelde leerling ongunstig geordend
was, werden automatisch aan de ouders bezorgd. Dit impliceert dat de leerling genoteerd staat
als een niet-gerealiseerde inschrijving en aanspraak kan maken op eventueel later
vrijgekomen plaatsen, zoals bepaald in artikel 37duodecies en 37vicies quater van het decreet
basisonderwijs.
De vrije inschrijvingsperiode start op 19 april 2017.
1.3.
De verzoekende partij ontving een mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving van
haar dochter door <school> gedateerd op 24 februari 2017. <leerling> staat in het
inschrijvingsregister op plaats 26 onder de geweigerde indicatorleerlingen en op plaats 23
onder de geweigerde niet-indicatorleerlingen.
1.4.
Met een verzoekschrift van 1 maart 2017 diende <ouder> klacht in tegen de nietgerealiseerde inschrijving van <leerling> door <school>.
2. Over de ontvankelijkheid van de klacht
Overwegende dat de klacht inzake de niet-gerealiseerde inschrijving naar de vorm en binnen
de termijn regelmatig is ingesteld.
3. Over het procedureverloop
3.1.

Er werden geen leden van de Commissie inzake Leerlingenrechten gewraakt.

3.2.
De verzoekende partij, de verwerende partij en de deskundige van het Lokaal
Overlegplatform werden bij aangetekend schrijven van 8 maart 2017 uitgenodigd voor de
zitting van 21 maart 2017 van de Commissie inzake Leerlingenrechten.
3.3.
De verzoekende partij verschijnt ter zitting en wordt er door de leden van de Commissie
inzake Leerlingenrechten gehoord. Zij verklaart dat haar dochter werd toegewezen aan de
school van tweede keuze. Die school van tweede keuze ligt volgens verzoekende partij erg
dicht bij een drukke weg en derhalve is de ligging van de school schadelijk voor haar dochter,
aangezien <leerling> een longaandoening heeft. <school> is volgens verzoekende partij
gesitueerd in gezonder gebied. De verzoekende partij geeft verder mee dat haar dochter op
plaats 23 onder de geweigerde leerlingen staat, omdat er bij het ordenen van de niettoegewezen leerlingen enkel wordt geordend op het criterium afstand tot het domicilieadres.
Op grond van de ordening van de toegewezen leerlingen zou <leerling> bij toepassing van de
kortste afstand een gunstiger plaats hebben op de wachtlijst.
De verwerende partij is niet op de zitting aanwezig.
3.4.
De LOP-deskundige, <LOP-deskundige>, en de LOP-voorzitter, <LOP-voorzitter>, zijn
op de zitting aanwezig. Zij verklaren dat de ordening van toegewezen en niet-toegewezen
kinderen gebeurd is conform het aanmeldingsdossier. De niet-toegewezen leerlingen worden
effectief enkel geordend op basis van domicilieadres.

4. Over de gegrondheid van de klacht inzake weigering tot inschrijving
4.1
Overwegende dat, conform artikel 37vicies quinquies van het Decreet Basisonderwijs,
schoolbesturen die een school, scholen voor buitengewoon onderwijs uitgezonderd, hebben
binnen het werkingsgebied van het LOP Gent, een aanmeldingsprocedure moeten instellen
die geldt voor alle scholen, scholen voor buitengewoon onderwijs uitgezonderd, gelegen
binnen dat respectieve werkingsgebied.
Overwegende dat de aanmeldingsprocedure is verlopen zoals beschreven in het dossier zoals
aan de Commissie inzake Leerlingenrechten werd voorgelegd en door de Commissie op 8
september 2016 werd goedgekeurd.
4.2
Overwegende dat artikel 37vicies quater van het Decreet Basisonderwijs bepaalt dat
een schoolbestuur per aanmeldingsregister tot een gunstige of niet-gunstige rangschikking
van alle aangemelde leerling komt; dat aan de ouders wordt meegedeeld welke plaats bij de
niet-toegewezen leerlingen de aangemelde leerling heeft ingenomen; dat het Lokaal
Overlegplatform Gent basisonderwijs de schriftelijke melding van niet-gunstige ordening gelijk
stelt aan een niet-gerealiseerde inschrijving.
Overwegende dat in de gegeven omstandigheden de Commissie inzake Leerlingenrechten
van oordeel is dat het Decreet Basisonderwijs niet werd miskend en de beslissing houdende
niet-gerealiseerde inschrijving rechtmatig is.
4.3
Overwegende dat er zich in de onderhavige zaak geen feiten of handelingen hebben
voorgedaan die de Commissie inzake Leerlingenrechten ertoe noopt aan de Vlaamse minister
van Onderwijs en Vorming een terugvordering of inhouding van werkingstoelagen te
adviseren.

BESLISSING
Gelet op het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, zoals gewijzigd, inzonderheid
artikelen 37octies tot en met 37duodevicies.
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 27 september 2002 betreffende de
Commissie inzake Leerlingenrechten.
Gelet op het ministerieel besluit van 4 maart 2003 houdende de aanstelling van de voorzitter
en de leden van de Commissie inzake Leerlingenrechten zoals gewijzigd.
Gelet op het huishoudelijk reglement van de Commissie inzake Leerlingenrechten van 11 juni
2012.
Na beraadslaging
Met eenparigheid van stemmen,
Enig artikel.
De klacht van 1 maart 2017 inzake de niet-gerealiseerde inschrijving van <leerling> door
<school>, <adres> is ontvankelijk, maar niet gegrond.
Aldus uitgesproken te Brussel op 21 maart 2017.
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