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AANMELDEN & INSCHRIJVEN
VOOR HET EERSTE JAAR
SECUNDAIR ONDERWIJS

in Beveren, Kruibeke, Sint-Niklaas, Sint-Gillis-Waas,   
Stekene en Temse voor schooljaar 2023-2024
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AANMELDEN EN INSCHRIJVEN STAP VOOR STAP 

STAP 1: meld je kind online aan 
  vanaf 27 maart 9 uur tot en met 21 april 13 uur.
Ga naar www.naarhetsecundair.be. Hier vind je alle informatie.

Het maakt niet uit wanneer je je kind aanmeldt tijdens deze periode. Iedereen maakt even-
veel kans op een plaats. 

Kies minimaal 1 school. Geef meerdere schoolkeuzes op. Je vermindert de kans op een 
plaats in je eerste keuze niet door meerdere scholen aan te duiden. 

Ook voorrangsgroepen (zie p. 5) moeten zich aanmelden. 

STAP 2: resultaat van je aanmelding 
  op 4 mei vanaf 14 uur.  
Het systeem houdt rekening met de voorrangsgroepen en de volgorde van je schoolkeuze.
Je krijgt per mail en/of per post een bericht. Er zijn verschillende mogelijkheden:

• Je kind krijgt een plaats in de eerste schoolkeuze.  Je kan je kind inschrijven (zie 
stap 3). 

• Je kind krijgt een plaats toegewezen, maar niet in de eerste schoolkeuze(s). Je krijgt 
een melding over je plaats op de weigeringslijst(en).  Je kan je kind inschrijven (zie 
stap 3).

• Je kind krijgt geen plaats toegewezen. Je krijgt een melding over de plaats op de 
weigeringslijst(en)  Zie stap 4. 

STAP 3: schrijf je kind in de toegewezen school in 
  vanaf 16 mei tot en met 12 juni tijdens de schooluren.
De school zal je contacteren en verder begeleiden. 

Op de website van de school vind je hierover meer informatie. In deze brochure vind je de 
contactgegevens van alle scholen (p. 8-10).

Als je je kind in deze periode niet inschrijft in de toegewezen school, vervalt de plaats van 
je kind in deze school.  

STAP 4: start van de vrije inschrijvingen 
  vanaf 16 mei om 9 uur. 
Je kan vanaf dit moment vrij inschrijven. Op www.naarhetsecundair.be vind je vanaf  
12 mei 2023 welke school nog vrije plaatsen heeft. In deze periode wordt geen rekening 
meer gehouden met de voorrangsgroepen: wie eerst is, krijgt de plek. 

Op de website van de school vind je meer informatie. In deze brochure vind je de contact-
gegevens van alle scholen (p. 8-10).
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ORDENEN EN TOEWIJZEN
De aangemelde leerlingen worden als volgt geordend:

Als er voor een school meer aanmeldingen zijn dan vrije plaatsen, dan worden leerlingen toege-
wezen in bovenstaande volgorde. De leerlingen waarvoor geen plaats is, worden geweigerd.

   

Eerst kinderen 
met een 
broer/zus op 
school

Daarna 
kinderen van 
personeel

Dan kinderen 
die de school 
als 1e keuze 
opgaven 
 (volgens een 
toevalsnum-
mer)

Dan kinderen 
die de school 
als 2e keuze 
opgeven (vol-
gens een  
toevalsnum-
mer)

Dan kinderen 
die de school 
als 3e keuze 
opgeven 
(volgens een 
toevalsnum-
mer) en zo 
verder volgens 
voorkeur.vo
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AANMELDEN BETEKENT dat je online aanduidt in welke scholen je je kind wil inschrijven. 
Dit kan vanaf 27 maart 9 uur tot en met 21 april 13 uur 
 
INSCHRIJVEN BETEKENT dat je na een toewijzing de inschrijvingsdocumenten invult en 
bezorgt aan de school. Hoe dit verloopt, lees je in de e-mail met het resultaat. Dit kan vanaf 
16 mei tot en met 12 juni.   

VRIJ INSCHRIJVEN BETEKENT inschrijven in een school waar na de aanmeldingen nog 
plaats is. Als er geen plaats meer vrij is, krijgt je kind een plaats op de weigeringslijst van deze 
school. Vrij inschrijven kan vanaf 16 mei om 9 uur. Snel inschrijven is dan belangrijk!   

VOORRANGSGROEPEN zijn broers en zussen van leerlingen die al op de secundaire 
school zitten en kinderen van personeel.
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SAMENGEVAT

AANMELDEN VOOR 1A OF 1B?
Leerlingen die het getuigschrift basisonderwijs behalen, gaan naar 1A. Uitzonderlijk 
kunnen zij ook naar 1B mits toelating van de klassenraad 1B, het akkoord van de 
ouders en na een gesprek met het CLB. Leerlingen die geen getuigschrift basison-
derwijs behalen, gaan steeds naar 1B. 

Bij twijfel bespreek je dit met de basisschool. Meld je kind dan twee keer aan: een 
keer voor 1A en een keer voor 1B. Neem hiervoor contact op met de basisschool 
van je kind of een aanmeldpunt (p.6-7).

Je ontvangt het resultaat via email op 4 mei 2023 vanaf 14 uur. 
Krijgt je kind een toewijzing? 

Ja  Schrijf je kind zeker in op de 
school waar het een toewijzing krijgt 
tussen 16 mei en 12 juni 2023, ook 
al is dit niet je eerste schoolkeuze! 
DOE JE DIT NIET, DAN VERVALT 
DE PLAATS VAN JE KIND IN DEZE 
SCHOOL. 

De plaats van je kind op de  
weigeringslijst blijft geldig tot  
6 oktober 2023. 

Nee  Schrijf je kind in tijdens  
de vrije inschrijvingsperiode vanaf  
16 mei 2023 om 9 uur. 

Check vanaf 12 mei op 
www.naarhetsecundair.be welke 
school nog vrije plaatsen heeft.

De plaats van je kind op de  
weigeringslijst(-en) blijft geldig tot  
6 oktober 2023

Meld je kind aan tussen maandag 27 maart 2023 om 9 uur en vrijdag 21 april 
2023 om 13 uur via www.naarhetsecundair.be. 
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LET OP Meld aan voor meerdere scholen!

Schrijf zeker in de school die je toegewezen krijgt in, ook als dit niet je eerste keuze is. Je kind blijft op de 
weigeringslijst(en) van de andere school/scholen staan tot 6 oktober 2023.

Heb je een vraag over het aanmeldingssysteem? Raadpleeg www.naarhetsecundair.be of contacteer een 
aanmeldpunt (zie p 6-7).

Meld je je kind aan voor een secundaire school 
waar er een broer of zus is ingeschreven (2 gemeenschappelijke ouders)?

Je kind heeft voorrang op deze 
school, ook als de broer of zus niet 

op hetzelfde adres woont. Deze 
voorrang geldt ook als je de school 

niet op de eerste plaats zet.

Je kind heeft voorrang op deze 
school, ook als de halfbroer of half-
zus niet op hetzelfde adres woont. 
Deze voorrang geldt ook als je de 

school niet op de eerste plaats zet.

Meld je je kind aan voor een 
secundaire school waar een kind is 

ingeschreven, op hetzelfde 
adres woont (hoofdverblijfplaats), 

bvb. stiefbroer/stiefzus/pleegbroer/
pleegzus?

Meld je je kind aan voor een 
secundaire school waar er een half-

broer of halfzus is ingeschreven 
(één gemeenschappelijke ouder)?

JA

JA

JA

JA

NEE

NEE

NEE

NEE

CHECKLIST: HEEFT JE KIND RECHT OP VOORRANG?

Meld je je kind aan voor een
 secundaire school waar één van 

de ouders werkt?

Jouw kind heeft geen voorrang
 in een secundare school.

Je kind heeft voorrang op 
deze school. Deze voorrang 

geldt ook als je de school niet 
op de eerste plaats zet.

Je kind heeft voorrang op deze school. 
Deze voorrang geldt ook als je de 

school niet op de eerste plaats zet. 
LET OP! Kinderen waarvan een stiefouder / 
pleegouder op school werkt, hebben geen 

voorrang.
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HULP NODIG?

Heb je geen smartphone of computer met internet?  
Heb je hulp nodig bij het digitaal aanmelden? 
Je kan terecht bij onderstaande diensten. 

HULP IN BEVEREN:
Dienst Onderwijs Beveren 
Gravenplein 8 
9120 Beveren 
03 750 16 60
onderwijs@beveren.be 

Sociaal Huis Beveren 
Gravenplein 8
9120 Beveren
03 750 46 00
sociaalhuis@beveren.be

HULP IN KRUIBEKE: 
Huis van het Kind Kruibeke 
O.L. Vrouwplein 18
9150 Kruibeke
03 740 04 36
huisvanhetkind@kruibeke.be

HULP IN SINT-NIKLAAS:
Loket kinderopvang en onderwijs  
Sint-Niklaas 
Welzijnshuis 
Abingdonstraat 99
9100 Sint-Niklaas
03 778 36 49
onderwijs@sint-niklaas.be

Huis van het Kind Sint-Niklaas 
Kazernestraat 35
9100 Sint-Niklaas
03 778 37 00
huisvanhetkind@sint-niklaas.be

HULP IN SINT-GILLIS-WAAS:
Dienst Onderwijs Sint-Gillis-Waas
Burgemeester Omer De Meyplein 1
9170 Sint-Gillis-Waas
T 03 727 17 00
onderwijs@sint-gillis-waas.be 

HULP IN STEKENE:
Dienst Onderwijs Stekene 
Stadionstraat 2
9190 Stekene
03 790 03 02
onderwijs@stekene.be 

HULP IN TEMSE:
Dienst Onderwijs Temse 
AC De Zaat - 3de verdieping 
Frans Boelplein 1
9140 Temse
03 710 12 28
onderwijs@temse.be 

LOP gelijke onderwijskansen  
Sint-Niklaas – Temse 
(enkel info)
02 553 03 19 
lop.sintniklaastemse@ond.vlaanderen.be 
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OMBUDSDIENST INSCHRIJVINGEN
Wie zetelt in de ombudsdienst inschrijvingen? Een vertegenwoordiger van de betrokken 
schoolbesturen, ouders, de gemeenten en de LOP-voorzitter.

Waarvoor kan je bij de ombudsdienst inschrijvingen terecht?
De melding van een technische fout, een materiële vergissing of een uitzonderlijke situatie. 
Meer info: www.naarhetsecundair.be 

Hoe? Doe een melding via het e-formulier op www.naarhetsecundair.be.
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SCHOLEN IN BEVEREN 1A 1B

Gemeentelijk Technisch 
Instituut – GTI

Europalaan 1 | 9120 Beveren-Waas 
03 750 19 00 
directiegti@beveren.be
www.beveren.be/nl/scholen/gti-beveren

X X

GO! Koninklijk Atheneum 
Beveren-Waas

Donkvijverstraat 30 | 9120 Beveren-Waas 
03 750 96 80
info@kabeveren.net
www.kabeveren.be

X X

Sint-Maarten Campus - 
middenschool

Kallobaan 3A | 9120 Beveren-Waas
03 775 83 08
middenschool@sintmaartencampus.be
www.sintmaartencampus.be

X X

SCHOLEN IN KRUIBEKE 1A 1B

Middenschool  
Stapsteen Reynaert

Kattestraat 68 | 9150 Kruibeke
03 774 15 68
directie@basisschoolreynaert.be
www.basisschoolreynaert.be

X

Sint-Joris Bazel

Kruibekestraat 55a | 9150 Bazel
03 740 03 30
sint.joris@sintjorisbazel.be
www.sintjorisbazel.be

X X

SCHOLEN IN SINT-GILLIS-WAAS 1A 1B

Gemeentelijk Technisch 
Instituut – GTI (vestiging 
Sint-Gillis-Waas)

Kardinaal J. Cardijnstraat 1 
9170 Sint-Gillis-Waas
03 750 19 00
directiegti@beveren.be
www.gtibeveren.be

X

SCHOLEN IN SINT-NIKLAAS 1A 1B

Berkenboom Humaniora

Kleine Peperstraat 16 | 9100 Sint-Niklaas
03 760 41 20
info@berkenboomhum.be
www.berkenboomhum.be

X

Broederschool 
Biotechnische & Sport

Weverstraat 23 I 9100 Sint-Niklaas
03 760 10 90
info@bio.broeders.be
www.bio.broeders.be

X X
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SCHOLEN IN SINT-NIKLAAS 1A 1B

Broederschool 
Eerste Graad 

Kroonmolenstraat 8 | 9100 Sint-Niklaas
03 361 16 61
info@eerstegraad.broeders.be
www.eerstegraad.broeders.be

X

H. Familie Secundair

Hofstraat 15 | 9100 Sint-Niklaas
03 776 68 38
directie@hfamilie.com
www.hfamilie.com

X

Keerpunt Freinetscholen 
Waasland

Rozenlaan 33 | 9111 Belsele 
0485 58 85 05 
waasland@keerpuntscholen.be
www.keerpuntscholen.be

X

LAB Sint-Niklaas

Kleibeekstraat 138 | 9100 Sint-Niklaas
0477 07 92 16
info@labsintniklaas.be
www.labonderwijs.be

X X

Onze-Lieve-Vrouw- 
Presentatie, secundair 
onderwijs

Plezantstraat 135 | 9100 Sint-Niklaas
03 760 08 60
info@olvp.be
www.olvp.be/secundair

X X

PORTUS berkenboom

Kalkstraat 26 | 9100 Sint-Niklaas
03 760 41 00
info@portusberkenboom.be
www.portusberkenboom.be

X X

Sint-Carolus secundair 
onderwijs

Hospitaalstraat 2 | 9100 Sint-Niklaas
03 780 51 23
info@sint-carolus.be
www.sint-carolus.be

X X

Scholen Da Vinci - 
Casa Da Vinci 

Noordlaan 32 | 9100 Sint-Niklaas
0499 75 95 64
info@casadavinci.be
www.scholendavinci.be

X

Scholen Da Vinci - 
Forum Da Vinci

Parklaan 89 | 9100 Sint-Niklaas
03 780 79 00
info@forumdavinci.be
www.scholendavinci.be

X X

Scholen Da Vinci - 
Villa Da Vinci

Koningin Astridlaan 96 | 9100 Sint-Niklaas
03 776 86 65
info@villadavinci.be
www.scholendavinci.be

X



10

SCHOLEN IN SINT-NIKLAAS 1A 1B

Sint-Jozef-
Klein-Seminarie 

Collegestraat 31 | 9100 Sint-Niklaas
03 780 71 50
info@sjks.be
www.sjks.be

X

weTech academy 

Breedstraat 152 | 9100 Sint-Niklaas
03 777 07 06
info@wetech.be
www.wetech.be

X X

SCHOLEN IN STEKENE 1A 1B

Broederschool Stekene

Nieuwstraat 17 I 9190 Stekene
03 779 67 94
info@stekene.broeders.be
www.stekene.broeders.be

X X

SCHOLEN IN TEMSE 1A 1B

GO! Terra

Theo De Deckerlaan 2 | 9140 Temse
03 771 03 56
directie@terratemse.be
www.go-terra.be

X X
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GO! SBSO Baken

Bellestraat 89 | 9100 Sint-Niklaas 
03 776 46 65
info@sbsobaken.be
www.sbsobaken.be

VTS 3

Breedstraat 104 | 9100 Sint-Niklaas 
03 780 53 61
dir@vts3.be 
www.vts3.be

INSCHRIJVEN IN HET 
BUITENGEWOON SECUNDAIR ONDERWIJS
 BUITENGEWOON SECUNDAIR ONDERWIJS

Om naar het buitengewoon onderwijs te kunnen gaan, is een verslag vereist dat uitgereikt 
wordt door een centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB). Dit verslag vermeldt het type 
buitengewoon onderwijs. Een verslag wordt niet zomaar uitgereikt. Hiervoor is onderzoek 
en advies nodig.

Neem dus tijdig contact op met het CLB verbonden aan de huidige school van je kind. 
Samen met de school en het CLB wordt gezocht naar de beste oplossing voor je kind.

Ook voor de scholen voor buitengewoon secundair onderwijs wordt aangemeld.  
Aanmelden gebeurt via de website van elke school tussen 19 april (8.30 uur) en 24 april 
2023.  Raadpleeg de scholen voor buitengewoon onderwijs of het CLB voor meer info. 

CENTRA VOOR LEERLINGENBEGELEIDING (CLB) 
WAT DOEN CENTRA VOOR LEERLINGENBEGELEIDING?
Centra voor leerlingenbegeleiding helpen je bij vragen over onder meer opvoeding, 
gezondheid, leren en ontwikkeling, welbevinden in de school of de klas.
Centra voor leerlingenbegeleiding werken op vraag.
Je mag dus zelf het CLB contacteren.

GO! CLB Prisma
(volledige regio)
Dr. Verdurmenstraat 2 - 9100 Sint-Niklaas
03 776 02 16
info@go-clbprisma.be
www.go-clbprisma.be 

Vrij CLB Waas en Dender
Regio Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas,  
Stekene, Temse
Ankerstraat 63 - 9100 Sint-Niklaas
03 316 20 00
sint-niklaas.basis@vclbwaasdender.be 
www.vclbwaasdender.be  

Regio Beveren, Kruibeke, Zwijndrecht
Ciamberlanidreef 80 A - 9120 Beveren
03 316 20 20
beveren@vclbwaasdender.be 
www.vclbwaasdender.be
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INFOAVONDEN
De centra voor leerlingenbegeleiding organiseren een aantal infoavonden in de regio 
om de structuur van het secundair onderwijs uit te leggen en de aanmeldingsprocedure 
toe te lichten. Vooraf inschrijven is niet nodig.

TEMSE 16 januari 2023 om 20 uur Theaterzaal Roxy, 
Stationsstraat 29, 9140 Temse

SINT-NIKLAAS 24 januari 2023 om 20 uur ‘t Bauhuis, 
Slachthuisstraat 60, 
9100 Sint-Niklaas

BEVEREN 26 januari 2023 om 20 uur Gemeentehuis Beveren, 
Gravenplein 8, 9120 Beveren

KRUIBEKE 6 februari 2023 om 20 uur Gemeentehuis Kruibeke, 
Onze Lieve Vrouwplein 18, 
9150 Kruibeke

STEKENE 14 februari 2023 om 20 uur Gildenhuis, 
Dorpsstraat 42, 9190 Stekene

ONLINE 28 februari 2023 om 20 uur Via link op: www.go-clbprisma.be 
of www.vclbwaasdender.be 

De meeste scholen organiseren ook infomomenten voor geïnteresseerde leerlingen en 
hun ouders. Raadpleeg voor meer informatie de websites van de scholen.


