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Naar de secundaire school: spannend!

Een school kiezen is een belangrijk moment voor de toekomst van je kind. 
Neem hier dus rustig de tijd voor.

In deze brochure ontdek je hoe je je zoon of dochter stap voor stap kan 
aanmelden en inschrijven voor het schooljaar 2022-2023 in het eerste jaar 
secundair A of B in:

• Antwerpen
• Mortsel
• Edegem
• Boechout
• Borsbeek
• Wijnegem
• GO! Atheneum Irishof in Kapellen
• GO!TAK Campus Kapellen 
• GO!TAK Campus Stabroek 
• De Populier in Lier 
• GO! Erasmusatheneum in Kalmthout

Je kind inschrijven gebeurt in 2 fases:

1  Je kind online aanmelden op meldjeaan.antwerpen.be.

2  Je kind officieel inschrijven in de school  
die je toegekend krijgt.

Hulp nodig?
Zie pagina 16





Waarom aanmelden?

Het Lokaal Overlegplatform Antwerpen secundair en alle deelnemende 
scholen buiten Antwerpen kiezen ervoor om gebruik te maken van het online 
aanmeldsysteem ‘Meld je aan’. Zo willen de scholen ervoor zorgen dat  
zo veel mogelijk kinderen in de school van hun keuze kunnen inschrijven.  
Daarnaast willen de directies ook voorkomen dat er wachtrijen aan  
de schoolpoorten ontstaan.

Alle secundaire scholen in Antwerpen, Mortsel, Edegem, Boechout, Borsbeek 
en Wijnegem, GO! Atheneum Irishof in Kapellen en GO!TAK campus Kapellen, 
GO!TAK campus Stabroek, De Populier in Lier en het GO! Erasmusatheneum  
in Kalmthout gebruiken ‘Meld je aan’ voor de inschrijvingen in het eerste jaar.

Welke kinderen aanmelden?

➜ Kinderen die hun getuigschrift basisonderwijs behalen melden aan  
voor het eerste jaar secundair A.

➜ Kinderen die hun getuigschrift basisonderwijs niet behalen melden aan  
voor het eerste jaar secundair B.

➜ Kinderen die nog niet zeker zijn of ze hun getuigschrift zullen behalen 
melden aan voor zowel het eerste jaar secundair A als voor het eerste jaar 
secundair B.

➜ Kinderen met een verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs 
die zich willen inschrijven in het eerste jaar van het gewoon secundair 
onderwijs. Contacteer in dit geval de helpdesk op het gratis nummer  
0800 62 185. Het is belangrijk dat je correct aanmeldt.  
Je kan ook een infosessie inclusief onderwijs volgen 
op dinsdag 1 februari 2022 om 19 uur. Meer 
informatie vind je op meldjeaan.antwerpen.be. 
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Je kind inschrijven  
in het buitengewoon 
secundair onderwijs?
Ga naar pagina 15.
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Infosessies ‘Meld je aan’

Volg een infosessie als je wil weten hoe de plaatsen via ‘Meld je aan’  
verdeeld worden. Er zullen verschillende infosessies georganiseerd worden:

 Zaterdag 22 januari 2022 om 11 en 14 uur

  Infobeurs Stedelijke Lycea  
Zuiderpershuis 
Waalsekaai 14 
2000 Antwerpen 

 Woensdag 26 januari 2022 om 13.30 uur

  KAB 
Uitbreidingstraat 246
2600 Berchem

 Zaterdag 29 januari 2022 om 9.30 en 15.30 uur

  KAB 
Uitbreidingstraat 246
2600 Berchem

 Maandag 14 februari 2022 van 19.30 tot 21 uur 

  Scholenbeurs district Merksem 
Districtshuis Merksem 
Burgemeester Jozef Nolfplein 1 
2170 Antwerpen

 Zaterdag 19 februari 2022 van 13.30 tot 17.30 uur

  OLVC plus 
Frankrijklei 91 
2000 Antwerpen

 Donderdag 24 maart 2022 om 20 uur

  Online: bekijk de website meldjeaan.antwerpen.be voor meer info

Als de infosessies door omstandigheden niet fysiek mogen plaatsvinden, 
voorzien we een digitaal alternatief. Bekijk de website meldjeaan.antwerpen.be 
voor de laatste updates.
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Een school kiezen

De secundaire school bepaalt voor een groot deel welke richting de 
schoolcarrière van je zoon of dochter zal uitgaan. Denk hier dus goed over na. 
Bekijk samen met je kind welke studierichtingen er bestaan in de hogere jaren 
en maak een eerste selectie.

Denk samen met je kind na over deze vragen:

• Waar ben ik goed in?
• Wat interesseert me?
• Welke raad geven de klasleerkracht en het CLB?

Op www.onderwijskiezer.be vind je meer info over de verschillende 
studierichtingen en scholen. Je kind kan er ook een test doen om te ontdekken 
waar zijn of haar interesses liggen.

Een school bezoeken is ook altijd een goed idee. Elke school heeft namelijk een 
andere aanpak. De directeur, de leerkrachten en de leerlingen vertellen je meer 
over hun school, de manier van lesgeven, het schoolreglement, … Je kan een 
kijkje nemen in de klaslokalen en vragen stellen. De data van de infomomenten 
vind je op de website van elke school, de scholenlijst of op de scholenzoeker  
(bij ‘info over scholen’ op meldjeaan.antwerpen.be).

Als de omstandigheden scholen niet toelaten infomomenten te organiseren, 
voorzien de scholen mogelijk een digitaal alternatief. Bekijk de website van de 
school of de scholenzoeker op meldjeaan.antwerpen.be voor meer informatie. 



Maak een lijst met voorkeursscholen

Kies zoveel scholen als jullie willen. We raden 
aan om meerdere scholen op te geven.  
Hoe meer, hoe beter. Het systeem geeft je kind 
altijd de hoogst mogelijke ‘voorkeur’. Het is 
dus belangrijk de scholen in de juiste volgorde 
te zetten. De school die jullie het liefst willen, 
zet je op 1. Jullie tweede keuze zet je op 2, 
de derde keuze op 3, … Houd jullie lijst met 
voorkeursscholen bij de hand als je je kind 
aanmeldt. 

Heb je recht op voorrang? Meld je kind dan altijd aan voor die school, zo ben je 
zeker van een plaats. Als dit niet jullie favoriete school is, dan zet je deze school 
lager op jullie voorkeurslijst. Vergeet niet aan te duiden dat je kind recht heeft 
op voorrang in deze school.

Opgelet! Het kan lijken dat scholen heel veel vrije plaatsen hebben. Hou er 
rekening mee dat kinderen met voorrang een groot deel van deze plaatsen 
zullen innemen. Kies dus zeker voldoende scholen. De vrije plaatsen vind je 
terug op de website van ‘Meld je aan’ vanaf vrijdag 25 februari 2022 (12 uur).

Opgelet! Enkele scholen werken met een toelatingsproef. In de scholenlijst  
zie je voor welke scholen dat het geval is.
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Hoe aanmelden en inschrijven?

 1  Meld je kind aan

Wanneer?

Tussen dinsdag 8 maart vanaf 9.30 uur en dinsdag 29 maart 2022 tot 17 uur, 
ook als je kind recht heeft op voorrang. Het tijdstip waarop je je kind 
aanmeldt, heeft geen invloed op de verdeling van de vrije plaatsen. 

Wat heb je nodig?

• De lijst met scholen van jullie voorkeur

• Het rijksregisternummer van je kind 
Je vindt dit op de ISI+kaart, de identiteitskaart,  
de Kids-ID of op het kleefbriefje van de mutualiteit.  
Als je kind geen rijksregisternummer heeft, ga dan  
naar een aanmeldpunt (zie p. 17) of neem contact op 
met de helpdesk op het gratis nummer 0800 62 185.

• Een computer met internet 
Als je geen computer of geen internetverbinding hebt, kan je terecht bij een 
aanmeldpunt (zie p. 17) of een webpunt (zie p. 16).

Hoe?
1  Surf naar meldjeaan.antwerpen.be en klik op  

‘het eerste jaar van het gewoon secundair onderwijs’.
2  Kies een gebruikersnaam en paswoord wanneer 

je je kind aanmeldt. Bewaar je gebruikersnaam en 
paswoord. Je hebt deze nodig als:
• je je gegevens wil nakijken 
• je je gegevens wil veranderen. Dat kan tot en met dinsdag  

29 maart 2022 tot 17 uur.
• je het resultaat van je aanmelding wil bekijken.

3  Volg de stappen op het scherm. Geef zeker een correct gsm-nummer op en 
eventueel een e-mailadres dat je actief gebruikt.  
Heeft je kind recht op voorrang in een van de gekozen scholen?  
Duid dit dan zeker aan! (zie p. 12)

Hulp nodig?
Zie pagina 16
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 2  Je krijgt een e-mail

Op donderdag 21 april 2022 vanaf 10 uur krijg je een e-mail en een bericht in je 
postvak op meldjeaan.antwerpen.be. Daarin staat of je je kind kan inschrijven. 
Als je geen e-mailadres hebt opgegeven, ontvang je ook een brief.

Heb je die dag geen e-mail of bericht ontvangen?  
Contacteer dan de helpdesk op het gratis nummer 0800 62 185.

Geen school van voorkeur: wat nu?

• Vanaf donderdag 21 april 2022 om 12 uur vind je op  
meldjeaan.antwerpen.be in welke scholen er nog vrije plaatsen zijn.  
Je kan hiervoor ook naar de helpdesk bellen.

• Inschrijven in die scholen kan vanaf maandag 25 april 2022 om 9 uur.

• Als er geen plaats is voor je kind in de scholen van jouw voorkeur,  
dan sta je automatisch op de wachtlijst van die scholen. Er kan altijd nog 
een plaats vrijkomen voor je kind. De school contacteert je.  
Geef daarom bij het aanmelden zeker een correct telefoonnummer en 
eventueel een e-mailadres op.

 3  Schrijf je kind in

Als je kind is aangemeld, is het nog niet ingeschreven.
Je moet je zoon of dochter nog inschrijven in de school die vermeld staat  
in het bericht dat je ontvangt.

Wanneer?

Tussen zaterdag 23 april en vrijdag 20 mei 2022.

Hoe?
1  Contacteer de school die wordt vermeld in het bericht of de e-mail. 

De school informeert je hoe je je kind kan inschrijven.
2  Onderteken de leerlingenfiche. Dit betekent dat je akkoord gaat  

met het schoolreglement en hoe de school werkt. 
3  Vraag een bewijs van inschrijving.



Heb je recht op voorrang?

We werken met één periode waarin alle kinderen worden aangemeld:  
zowel kinderen die recht hebben op voorrang als kinderen die geen recht 
hebben op voorrang. Heb je recht op voorrang? Duid dit dan aan bij het 
aanmelden. Je kan je kind alleen aanmelden met voorrang voor een school 
waar al een broer of zus is ingeschreven of waar één van de ouders werkt.

Opgelet! Broer en zus zijn betekent meer dan dezelfde ouders hebben.  
De voorrang geldt voor alle ‘kinderen van dezelfde leefentiteit’. Dat betekent:

• broers en zussen, met twee gemeenschappelijke ouders, al dan niet wonend 
op hetzelfde adres

• halfbroers en halfzussen, met één gemeenschappelijke ouder, al dan niet 
wonend op hetzelfde adres

• kinderen die wel dezelfde hoofdverblijfplaats (‘domicilie’) hebben, maar 
geen gemeenschappelijke ouder(s) hebben (bv. stiefbroers en stiefzussen). 

Zet de scholen altijd in volgorde van voorkeur. Heb je recht op voorrang? 
Meld je kind dan altijd aan voor die school, zo ben je zeker van een plaats. 
Als dit niet jullie favoriete school is, dan plaats je deze school lager op 
jullie voorkeurslijst. Je kan dus op hetzelfde moment ook voor scholen 
aanmelden waarvoor je geen recht op voorrang hebt. Je behoudt je recht 
op voorrang, tenzij je een plaats krijgt toegekend in een school die hoger 
op jullie voorkeurslijst staat.
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Indicatorleerling of niet?

Bij de aanmelding op meldjeaan.antwerpen.be krijg je twee vragen:
1  Ontving het gezin tijdens het schooljaar 2020-2021 of tijdens het 

schooljaar 2021-2022 een schooltoeslag? De schooltoeslag ontvang je 
automatisch via jouw uitbetaler van de Vlaamse kinderbijslag. Je wordt 
schriftelijk op de hoogte gebracht als je een schooltoeslag ontvangt.

2  Heeft de moeder van het kind een diploma secundair onderwijs of 
studiegetuigschrift van het tweede jaar van de derde graad?

Als het gezin een schooltoeslag ontving en/of de moeder van het kind geen 
diploma secundair onderwijs of geen studiegetuigschrift van het tweede jaar 
van de derde graad heeft, dan is het kind een indicatorleerling.
De scholen bepalen volgens de richtlijnen hoeveel plaatsen ze voorbehouden 
voor indicatorleerlingen en hoeveel voor niet-indicatorleerlingen.

Hoe worden de vrije plaatsen verdeeld?

• Na de aanmeldperiode geeft een deurwaarder elk kind een willekeurig 
nummer, per school waarvoor het aangemeld is.

• Elk kind wordt ook onderverdeeld in een van de twee groepen: 
indicatorleerling of niet-indicatorleerling

• Kinderen met voorrang krijgen eerst een plaats in de school waar ze 
voorrang hebben, dan volgt de rest van de kinderen.

• Kinderen met het laagste nummer krijgen de vrije plaatsen in hun groep 
(indicator of niet-indicator). Eerst krijgt nummer 1 een plaats,  
dan nummer 2, dan 3 … tot alle plaatsen van de school zijn opgevuld.

• Een kind dat op meerdere scholen een plaats heeft, krijgt enkel een plaats  
op de school die het hoogst op zijn of haar voorkeurslijst stond. Alle scholen 
die lager staan dan de school waar je kind een plaats heeft, vallen weg

• Om nog meer kinderen hun eerste keuze te geven, werken we met  
een extra stap. In een laatste ronde bekijkt het programma of er keuzes zijn 
die elkaar blokkeren: kregen er kinderen een ticket in elkaars eerste school 
van voorkeur? Dan worden die tickets automatisch geruild.
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Hoe werken de wachtlijsten?

Heeft een school die jullie hoger gerangschikt hadden geen plaats meer?  
Dan staat je kind automatisch op de wachtlijst. De wachtlijst geldt tot  
7 oktober 2022. Scholen zijn verplicht om de volgorde van de wachtlijst  
te respecteren. Na deze datum beslist de school zelf of ze de wachtlijst  
verder volgt. Vraag hierover informatie bij de directie. 

Als er een plaats vrijkomt in een school waar je kind op de wachtlijst staat, dan 
neemt de school zelf contact met je op. Geef dus zeker een correct gsm-nummer 
en e-mailadres op. Zo kan je je kind toch nog inschrijven in jullie favoriete 
school. Zelfs als je kind ondertussen al in een andere school ingeschreven was.

Let op: als je je kind via de wachtlijst inschrijft in een school, dan wordt je kind 
automatisch geschrapt van de wachtlijsten van alle scholen die lager op jullie 
voorkeurslijst stonden.
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Je kind inschrijven in het 
buitengewoon secundair onderwijs

Hoe inschrijven? 

Ook in het buitengewoon secundair onderwijs werken alle Antwerpse scholen 
met een online aanmeldsysteem.

Aparte brochure 

Er is een aparte brochure over het aanmelden/inschrijven in 
een school voor buitengewoon secundair onderwijs. Je kan 
deze terugvinden op meldjeaanbuso.antwerpen.be of aan  
je CLB of school voor buitengewoon onderwijs vragen. 

Criterium voor toelating:  
verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs 

Niet elk kind kan ingeschreven worden in een school voor buitengewoon 
secundair onderwijs. Daarvoor moet het kind een verslag voor toegang tot het 
buitengewoon onderwijs hebben. Het CLB maakt dat verslag. Contacteer hen 
voor meer informatie. 

Opgelet: je kan er ook voor kiezen om je kind  
inclusief onderwijs te laten volgen. 

Je kind gaat dan naar een school voor gewoon onderwijs. Alle kinderen, met én 
zonder beperking, leren samen. Iets voor jouw kind? Volg zeker de infosessie 
over inclusief onderwijs.

 Infosessie ‘inclusief onderwijs’ 
Dinsdag 1 februari 2022 om 19 uur.  
Contacteer hiervoor de helpdesk op het nummer 0800 62 185.

Vragen? 

Contacteer je CLB, een school voor buitengewoon onderwijs of  
de Helpdesk Meld je aan. 

1

Vlaanderen
is onderwijs & vorming

Je kind inschrijven
in het buitengewoon
secundair onderwijs

Schooljaar 2022-2023



Hulp nodig?

Helpdesk ‘Meld je aan’

Vragen? Contacteer de helpdesk.

0800 62 185 (gratis)

helpdesk.meldjeaan@antwerpen.be 

Maandag tot en met vrijdag van 9 tot 16 uur.

Heb je geen computer of internet?

Gebruik gratis een computer met internet in de meeste bibliotheken en 
ontmoetingscentra of ga naar een webpunt. In een webpunt kan een 
begeleider je helpen om met de computer te werken. De begeleiders kunnen 
niet helpen om je kind aan te melden. Wil je weten wat het dichtstbijzijnde 
webpunt is? Bel naar de helpdesk op het gratis nummer 0800 62 185.

Als een webpunt bezoeken door de coronamaatregelen niet mogelijk is,  
kan je contact opnemen met de helpdesk.

16
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Aanmeldpunten

Als je hulp wil om je kind aan te melden, dan kan je tijdens de aanmeldperiode 
naar één van onderstaande aanmeldpunten gaan.

Afhankelijk van de coronamaatregelen op dat moment, organiseren  
de aanmeldpunten zich mogelijk op een andere manier. Ze voorzien steeds  
een geschikte oplossing.

 Atlas, integratie en inburgering Antwerpen
Carnotstraat 110, 2060 Antwerpen
www.atlas-antwerpen.be

Atlas kan je helpen in je eigen taal. 
In Atlas kan je terecht met of zonder afspraak.

Openingsuren:
Maandag: 9 tot 16 uur
Dinsdag: 9 tot 19 uur
Woensdag: 9 tot 16 uur
Donderdag: 9 tot 16 uur
Vrijdag: 9 tot 12 uur

Hoe maak je een afspraak?
• Bel 03 338 70 70
• Ga naar atlas-antwerpen.be/nl/afspraak-school-kind 

en vul het formulier in.

 Huis van het Kind Antwerpen-Kiel
Atletenstraat 80, 2020 Antwerpen

Zonder afspraak:
• Bij de start van de aanmeldperiode op dinsdag 8 maart tussen 9.30 en  

11.30 uur.
• Tijdens de aanmeldperiode: elke dinsdagvoormiddag tussen 9 en 11.30 uur.

 Jongerenontmoetingscentrum Mortsel (JOC)
Lusthovenlaan 10, 2640 Mortsel 

Tijdens de aanmeldperiode:  
elke woensdagnamiddag van 14 tot 16.30 uur, zonder afspraak.



Data om te onthouden!

Wil je je kind inschrijven voor het eerste jaar secundair A of B in Antwerpen, 
Mortsel, Edegem, Boechout, Borsbeek en Wijnegem, GO! Atheneum Irishof in 
Kapellen en GO!TAK campus Kapellen, GO!TAK campus Stabroek, De Populier in 
Lier en het GO! Erasmusatheneum in Kalmthout?  
Zet deze data dan even in je agenda.

Aanmelden

Tussen dinsdag 8 maart om 9.30 uur en dinsdag 29 maart 2022 om 17 uur. 

Inschrijven

Tussen zaterdag 23 april en vrijdag 20 mei 2022.

Vragen? Contacteer de helpdesk

0800 62 185 (gratis)
helpdesk.meldjeaan@antwerpen.be
Maandag tot en met vrijdag van 9 tot 16 uur.
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