
VOORRANGSGROEPEN 
 
7.3.1. Leerlingen van dezelfde leefentiteit (broers – zussen) 
Leerlingen van dezelfde leefentiteit moeten vanzelfsprekend ook naar dezelfde school 
kunnen gaan. 

Met leerlingen van dezelfde leefentiteit wordt bedoeld: 

 broers en zussen (hebben twee gemeenschappelijke ouders) al dan niet wonend 
op hetzelfde adres; 

 halfbroers en halfzussen (hebben één gemeenschappelijke ouder) al dan niet 
wonend op hetzelfde adres; 

 kinderen die eenzelfde hoofdverblijfplaats ("domicilie") hebben maar geen 
gemeenschappelijke ouder(s) hebben (vb. stiefbroers en –zussen). 

Voorbeeld. Broer is ingeschreven in school X en woont bij zijn vader. Zijn zus woont 
op een ander adres bij haar moeder. De kinderen hebben dus twee 
gemeenschappelijke ouders. De zus geniet bijgevolg van een voorrangsrecht in school 
X. 

Elke leerling die tot dezelfde leefentiteit behoort als een zittende leerling of reeds 
ingeschreven leerling, heeft tijdens deze voorrangsperiode vóór alle andere 
leerlingen een recht op inschrijving in die school. Deze voorrang geldt binnen de 
beschikbare capaciteit. Als de capaciteit bereikt is, moeten ook kinderen van dezelfde 
leefentiteit geweigerd worden. 

Dit recht geldt ook in de scholen die de inschrijvingen van de ene naar de andere 
school laten doorlopen (campus zie 2.2). Met "reeds ingeschreven leerling" wordt 
bedoeld dat de inschrijving van deze leerling gerealiseerd is (= opgenomen in het 
inschrijvingsregister). Het is van geen belang of de ingeschreven leerling al is ingestapt 
of nog niet. Ook kan de reeds ingeschreven leerling een jonger of een ouder kind zijn 
van dezelfde leefentiteit. 

Voorbeeld. 11-jarige zus is ingeschreven in school X en woont bij haar vader. Ze staat 
in het inschrijvingsregister genoteerd als gerealiseerde inschrijving maar is nog niet 
ingestapt. Haar broer woont op een ander adres bij zijn moeder. De kinderen hebben 
dus twee gemeenschappelijke ouders. De broer geniet bijgevolg van een 
voorrangsrecht in school X. 

7.3.2. Kinderen van personeelsleden 
Na de leerlingen van dezelfde leefentiteit hebben de kinderen van personeelsleden bij 
voorrang op alle andere leerlingen een recht op inschrijving in de school waar het 
betrokken personeelslid werkt en ook in de scholen waar de inschrijvingen van de ene 
naar de andere school doorlopen (campus zie 2.2). Een personeelslid kan enkel een 
kind inschrijven waarvan hij zelf de ouder is (zie definitie bij 2.1). 

Om van deze voorrangsregeling gebruik te kunnen maken, moet een personeelslid op 
het ogenblik van de inschrijving een contract hebben van een lopende 
tewerkstelling van meer dan 104 dagen. Deze periode toont een voldoende duurzame 
band aan van het personeelslid met de school. Het personeelslid hoeft nog geen 104 
dagen effectief te hebben gewerkt voor de school van keuze op het moment dat de 
leerling zich inschrijft. 



De voorrang kan dus worden opgenomen ongeacht de functie die het personeelslid 
uitoefent, dit kan een klusjesman, een leraar, een administratief medewerker, een 
pedagogische begeleider of logopedist zijn. 

Het soort contract dat een school en een personeelslid hebben afgesloten, is evenmin 
van belang. Volgende personeelsleden komen in aanmerking: 

1° personeelsleden als vermeld in artikel 2 van het decreet van 27 maart 1991 
betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het 
Gemeenschapsonderwijs en in artikel 4 van het decreet van 27 maart 1991 betreffende 
de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de 
gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding, voor zover ze geaffecteerd zijn aan 
of aangesteld zijn in een school; 

2° personeelsleden die via een arbeidsovereenkomst werden aangeworven door een 
schoolbestuur en tewerkgesteld worden in de school. 

Een personeelslid dat geaffecteerd is aan een school maar tijdelijk 
aangesteld/tewerkgesteld is in een andere school, kan in beide scholen van de 
voorrangsregeling gebruik maken. 

Naast de functie en het type contract is ook de tewerkstellingsbreuk van het 
personeelslid (bijvoorbeeld voltijds of deeltijds) van geen belang om voorrang te 
krijgen. 
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