Commissie inzake Leerlingenrechten
Beslissing
Nr. 2017/44
van 19 juni 2017

Inzake <ouder> optredend als wettige vertegenwoordiger van <leerling>, wonende <adres>
Verzoekende partij,
Tegen <schoolbestuur>, schoolbestuur van <school>, <adres>
Verwerende partij.
Met een verzoekschrift van 23 mei 2017 heeft <ouder> klacht ingediend tegen de nietgerealiseerde 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 Nederlandstalige scholen in Brussel doen voor de inschrijvingen voor het
schooljaar 2017-2018 een beroep op de aanmeldingsprocedure van het Lokaal
Overlegplatform Brussel Basisonderwijs zoals goedgekeurd door de Commissie inzake
Leerlingenrechten van 8 oktober 2014, gesteund op de artikelen 37undevicies t.e.m. 37vicies
septies van het decreet basisonderwijs. De aanmeldingsprocedure impliceert dat ouders zich
met het oog op een inschrijving in een school van keuze, moeten aanmelden langs een
webapplicatie, met name de website ‘www.inschrijveninbrussel.be’.
De voorrangsperiode voor kinderen van dezelfde leefentiteit en kinderen van personeel liep
van 7 november tot 21 november 2016. Schoolbesturen bepaalden voorafgaand aan deze
periode per capaciteit of ze kinderen uit de voorrangsgroepen aanmelden of inschrijven. Indien
gekozen werd voor aanmelden, gebeurde deze aanmelding in de school zelf waarna de
aangemelde leerlingen werden geordend volgens de in het aanmeldingsdossier vastgelegde
ordeningscriteria. De aanmeldingen voor indicator- en niet indicatorleerlingen voor een
inschrijving voor het schooljaar 2017-2018 lopen van 9 januari 2017 tot 3 februari 2017 langs
de webapplicatie. Na het einde van de aanmeldingsperiode wordt een rangordening
opgemaakt op grond van de vastgelegde ordeningscriteria. Tussen 13 maart 2017 en 31 maart
2017 kunnen de kinderen met een gunstige rangordening worden ingeschreven in de hen

toegewezen school, voor kinderen met een ongunstige rangordening kan er een document
van niet-gerealiseerde inschrijving worden afgehaald.
Vanaf 1 juni 2017 starten de vrije inschrijvingen in de scholen waar er nog vrije plaatsen zijn.
Dit gebeurt rechtstreeks in de school zelf en op grond van chronologie.
1.3
Met een verzoekschrift van 23 mei 2017 heeft <ouder> klacht ingediend tegen de nietgerealiseerde inschrijving van <leerling> door <school> voor schooljaar 2017-2018.
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 12 juni 2017 uitgenodigd voor de zitting
van 19 juni 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 zegt dat zij in december 2016 heeft geïnformeerd bij het
LOP naar de te volgen procedure voor het aanmelden van haar dochter. Zij meldt haar dochter
aan op 10 januari 2017. Op 10 mei informeert de verzoekende partij bij het LOP naar de stand
van zaken betreffende de inschrijving van haar dochter, omdat zij tot op dat ogenblik hierover
niets meer heeft gehoord. Het LOP antwoordt dat er in maart een mail en twee sms’en werden
verstuurd waarin werd meegedeeld dat er geen plaats werd gevonden. De verzoekende partij
had vóór 31 maart haar plaats op de wachtlijst in de school moeten gaan bevestigen.
Aangezien zij dit niet heeft gedaan, is zij niet meer geregistreerd op de wachtlijst. Zij verklaart
dat zij geen mail noch een sms heeft ontvangen. Het LOP bezorgde de verzoekende partij een
kopie van de verstuurde mail, waarop verzoeker repliceert dat een kopie geen bewijs is dat de
mail effectief werd verstuurd.
De verwerende partij is op de zitting aanwezig. Zij laat het verweer over aan het LOP, omdat
de praktische organisatie van de aanmeldingsprocedure gemandateerd is aan het LOP.
3.4.
De LOP-deskundige is op de zitting aanwezig. Zij verklaart dat het LOP er alles aan
gedaan heeft zodat de ouder tijdig van de niet-toewijzing aan een school op de hoogte werd
gebracht. Er werd op 9 maart een mail verstuurd, er werden twee sms’en verstuurd, de
verzoekende
partij
kon
te
allen
tijde
online
haar
dossier
bekijken.
Het LOP bezorgt aan de leden van de Commissie inzake leerlingenrechten een verweerschrift,
waarin de technische dienst verklaart dat er geen technische problemen waren bij het
versturen van de mail en de sms’en.
4. Over de gegrondheid van de klacht inzake weigering tot inschrijving
4.1
Overwegende dat artikel 37vicies quater, §4, tweede lid; van het Decreet
Basisonderwijs bepaalt dat de betrokken schoolbesturen binnen een aanmeldingsprocedure
kunnen beslissen dat een niet-gunstige rangschikking niet gelijkgesteld wordt met een nietgerealiseerde inschrijving.
4.2
Overwegende dat de communicatie aan de verzoekende partij over de niet-gunstige
rangschikking in de aangemelde voorkeurscholen is verlopen zoals beschreven in de aan de

Commissie inzake Leerlingenrechten voorgelegde en door de Commissie op 8 oktober 2014
goedgekeurde procedure.
4.3
Overwegende dat bijgevolg de Commissie inzake Leerlingenrechten van oordeel is dat
er is voldaan aan de voorwaarden van het Decreet Basisonderwijs.
4.4
Overwegende dat in de onderhavige zaak er zich 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 23 mei 2017 inzake de niet-gerealiseerde inschrijving van <leerling> door
<school>, <adres> is ontvankelijk maar ongegrond.
Aldus uitgesproken te Brussel op 19 juni 2017.
De Commissie inzake Leerlingenrechten was samengesteld uit:
De heer Ludo Veny, voorzitter,
De heren Jan Fiers en Bengt Verbeeck, effectieve leden, de heer Gil Thys, plaatsvervangend
lid,
Mevrouw Ingrid Hugelier en de heer Peter Bex, secretarissen.
Opgemaakt in twee originele exemplaren, waarvan één exemplaar voor elke partij
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