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Regels decreet basisonderwijs relevant voor het uitreiken getuigschrift basisonderwijs.  

Omzendbrief getuigschrift basisonderwijs: na goedkeuring Onderwijsdecreet XXIX op 5 april 2019 

1 Het getuigschrift basisonderwijs 

Art. 53. Het schoolbestuur van een erkende school kan, op voordracht en na beslissing van de klas-
senraad, een getuigschrift basisonderwijs uitreiken aan de regelmatige leerlingen in het gewoon 
lager onderwijs, die vóór 1 januari van het lopende schooljaar al acht jaar geworden zijn.  
De klassenraad oordeelt hierbij autonoom of een leerling in voldoende mate de doelen uit het 
leerplan die het bereiken van de eindtermen beogen, heeft bereikt.   

Het getuigschrift kan slechts uitgereikt worden aan leerlingen die vóór 1 januari van het lopende 
schooljaar al acht jaar geworden zijn.] 

Art. 54.  

§ 1. Aan leerlingen uit het buitengewoon lager onderwijs en aan leerlingen met een individueel 
aangepast curriculum in het gewoon lager onderwijs kan een getuigschrift basisonderwijs worden 
uitgereikt indien de voor deze leerlingen vooropgestelde leerdoelen door de onderwijsinspectie 
als gelijkwaardig worden beschouwd met die van het gewoon lager onderwijs. 

Art. 54bis  

Leerlingen in het gewoon en het buitengewoon lager onderwijs die het getuigschrift basisonder-
wijs niet behalen, ontvangen een verklaring met het aantal en soort gevolgde jaren lager onder-
wijs, een schriftelijke motivering waarom het getuigschrift basisonderwijs niet uitgereikt werd, 
alsook aandachtspunten voor de toekomst.”. 

2 Klassenraad 

Art. 3. 

25° klassenraad : team van personeelsleden dat onder leiding van de directeur of zijn afgevaar-
digde samen de verantwoordelijkheid draagt [of zal dragen] voor de begeleiding van en het onder-
wijs aan een bepaalde leerlingengroep of individuele leerling;  

3 Regelmatige leerling 

Art. 20. § 1. Een regelmatige leerling is een leerling die :1° voldoet aan de toelatingsvoorwaarden 
zoals bepaald in [[de artikelen 12, 12/1, 13, 14, 14/1, 15 of 16]]4; 2° slechts in één school is inge-
schreven.§ 2. In het lager onderwijs, of als leerplichtige in het kleuteronderwijs, moet de leerling 
daarenboven voldoen aan de volgende voorwaarden :1° aanwezig zijn, behoudens gewettigde af-
wezigheid; 2° deelnemen aan alle onderwijsactiviteiten die voor hem of zijn leergroep worden ge-
organiseerd, behoudens vrijstelling bedoeld in de artikelen 29 en 30. Deelnemen aan het taalbad 
wordt beschouwd als een onderwijsactiviteit die voor hem of zijn leerlingengroep wordt georgani-
seerd. 
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4 Afgestudeerd in het basisonderwijs  

Art. 14/1. § 1. Een leerling die het getuigschrift basisonderwijs behaald heeft, kan geen lager on-
derwijs meer volgen tenzij, na toelating door de klassenraad.  

§ 2. In het gewoon lager onderwijs kan een leerling die 14 jaar wordt vóór 1 januari van het lo-
pende schooljaar, nog één schooljaar het lager onderwijs volgen, na gunstig advies van de klas-
senraad en een advies van het CLB. Na kennisneming van en toelichting bij de adviezen van de 
klassenraad en van het CLB nemen de ouders daaromtrent een beslissing. 

5 Leerplan en handelingsplan 

Art. 45. § 1. Vanuit de ontwikkelingsdoelen voor het gewoon kleuteronderwijs en de eindtermen 
voor het gewoon lager onderwijs, worden door het schoolbestuur in omvang beperkte leerplannen 
ontwikkeld die voldoende ruimte laten voor de inbreng van scholen, leraren, lerarenteams of leer-
lingen. In de leerplannen zijn in elk geval alle door het Vlaams Parlement goedgekeurde ontwikke-
lingsdoelen voor het kleuteronderwijs en eindtermen voor het gewoon lager onderwijs letterlijk 
opgenomen waarbij transparant het onderscheid gemaakt wordt welke doelen de eindtermen rea-
liseren en met welke doelen de ontwikkelingsdoelen worden nagestreefd. De leerplannen zijn 
voor de onderwijsinspectie een aanvullend instrument om het kwaliteitsbeleid van een school te 
kaderen. Leerplannen worden ter goedkeuring door de onderwijsverstrekkers ingediend bij de on-
derwijsinspectie. Met het oog op het waarborgen van het studiepeil keurt de Vlaamse Regering 
volgens de vooraf door haar bepaalde criteria en op advies van de onderwijsinspectie, de leer-
plannen goed  

Art. 46. Met inachtneming van de door de regering opgelegde of gelijkwaardig verklaarde ontwik-
kelingsdoelen wordt in het buitengewoon onderwijs voor één of meer leerlingen samen op basis 
van zijn (hun) opvoedings- en onderwijsbehoeften, een handelingsplan opgemaakt. Dit plan bevat 
voor een bepaalde periode de pedagogisch-didactische planning voor bedoelde leerling(en) en legt 
onder meer de keuze aan ontwikkelingsdoelen vast, die de klassenraad in opdracht van het school-
bestuur voor hem (hen) wil nastreven.  

Het handelingsplan geeft in voorkomend geval weer hoe het multidisciplinair teamwerk wordt ge-
pland en hoe de sociale, psychologische, orthopedagogische, medische en paramedische hulpver-
lening in het opvoedings- en onderwijsaanbod wordt geïntegreerd. 

Bepaalde eindtermen of ontwikkelingsdoelen van het gewoon basisonderwijs of van andere types 
van het buitengewoon basisonderwijs kunnen door een beslissing van de klassenraad in een hande-
lingsplan worden opgenomen.  

Het handelingsplan wordt opgemaakt door de klassenraad, in samenspraak met het CLB en indien 
mogelijk met de ouders. 

6 Gemeenschappelijk curriculum en individueel aangepast curriculum  

Art. 3. 
17° bis gemeenschappelijk curriculum: de goedgekeurde leerplannen die ten minste herkenbaar 
de doelen bevatten die noodzakelijk zijn om de eindtermen te bereiken of de ontwikkelingsdoelen 
na te streven en de schoolgebonden planning voor het nastreven van de leergebiedoverschrij-
dende eindtermen en ontwikkelingsdoelen;  

24° /1 individueel aangepast curriculum : een curriculum waarbij leerdoelen op maat van de leer-
ling met een verslag als vermeld in artikel 15, worden geformuleerd. De leerdoelen op maat van 
de leerling worden gekozen door de klassenraad in afstemming met de ouders, waar mogelijk de 
leerling, de CLB-medewerker en in voorkomend geval externe ondersteuners, vertrekkende van de 
ontwikkelingsdoelen en de leerdoelen die het bereiken van de eindtermen beogen. Dit curriculum 
kan, indien dit noodzakelijk is voor de leerling, ook gebaseerd worden op de ontwikkelingsdoelen 
van het buitengewoon onderwijs. Het curriculum wordt naargelang de studievoortgang van de 
leerling aangepast. Deze leerdoelen moeten worden nagestreefd en beogen de maximale ontplooi-
ing van de leerling en een zo volwaardig mogelijke participatie aan het klas- en schoolgebeuren in 
de school voor gewoon onderwijs. Leerlingen die een individueel aangepast curriculum volgen ko-
men niet in aanmerking voor het getuigschrift basisonderwijs behoudens wanneer voldaan is aan 
de voorwaarden van artikel 54; 
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7 Specifieke onderwijsbehoeften 

Art. 3. 28° bis leerling met specifieke onderwijsbehoeften: leerling met langdurige en belangrijke 
participatieproblemen die te wijten zijn aan het samenspel tussen: a) één of meerdere functiebe-
perkingen op mentaal, psychisch, lichamelijk of zintuiglijk vlak en; b) beperkingen bij het uitvoe-
ren van activiteiten en; c) persoonlijke en externe factoren;  

8 Zorgcontinuüm 

Art.3. 59° zorgcontinuüm: opeenvolging van de fasen in de organisatie van de onderwijsomgeving 
op het gebied van brede basiszorg, verhoogde zorg en uitbreiding van zorg.]  

8° quater brede basiszorg: fase in het zorgcontinuüm waarbij de school vanuit een visie op zorg 
de ontwikkeling van alle leerlingen stimuleert en problemen tracht te voorkomen door een krach-
tige leeromgeving te bieden, de leerlingen systematisch op te volgen en actief te werken aan het 
verminderen van risicofactoren en aan het versterken van beschermende factoren;]  

55°bis verhoogde zorg: fase in het zorgcontinuüm waarbij de school extra zorg voorziet onder de 
vorm van remediërende, differentiërende, compenserende of dispenserende maatregelen, afge-
stemd op de specifieke onderwijsbehoeften van bepaalde leerlingen, en voorafgaand aan de fase 
van uitbreiding van zorg; 

53° bis uitbreiding van zorg: fase in het zorgcontinuüm waarbij de school de maatregelen uit de 
fase van verhoogde zorg onverkort verderzet en het CLB een proces van handelingsgerichte di-
agnostiek opstart. Het CLB richt zich daarbij op een uitgebreide analyse van de onderwijs- en op-
voedingsbehoeften van de leerling en op de ondersteuningsbehoeften van de leerkracht(en) en ou-
ders met het oog op het formuleren van adviezen voor het optimaliseren van het proces van af-
stemming van het onderwijs- en opvoedingsaanbod op de zorgvraag van de leerling. Het CLB be-
paalt in samenspraak met de school en de ouders welke bijkomende inzet van middelen, hulp of 
expertise, hetzij ten aanzien van de school of de leerling, al dan niet in zijn context, wenselijk is 
alsook de omvang en de duur daarvan;  

9 Redelijke aanpassingen 

Art. 3. 12° ter disproportionaliteit/disproportioneel: onredelijkheid van aanpassingen aangetoond 
na een proces van afweging met toepassing van de criteria als vermeld in artikel 2, § 2 en § 3, van 
het Protocol van 19 juli 2007 betreffende het begrip redelijke aanpassingen in België krachtens de 
wet van 25 februari 2003 ter bestrijding van discriminatie en tot wijziging van de wet van 15 fe-
bruari 1993 tot oprichting van een Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding;  
 

10 Maatregelen fase verhoogde zorg voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften 

Art. 3. 
 12°[differentiërende maatregelen: maatregelen waarbij de school, binnen het gemeenschappe-
lijk curriculum, een beperkte variatie aanbrengt in het onderwijsleerproces om beter tegemoet te 
komen aan de behoeften van individuele leerlingen of groepen van leerlingen; 

47° bis remediërende maatregelen: maatregelen waarbij de school effectieve vormen van aange-
paste leerhulp verstrekt binnen het gemeenschappelijk curriculum 

9° quinquies compenserende maatregelen: maatregelen waarbij de school orthopedagogische of 
orthodidactische hulpmiddelen aanbiedt, waaronder technische hulpmiddelen, waardoor de doe-
len van het gemeenschappelijk curriculum of de doelen die na dispensatie voor de leerling be-
paald zijn, bereikt kunnen worden;  

12° bis dispenserende maatregelen: maatregelen waarbij de school doelen toevoegt aan het ge-
meenschappelijk curriculum of de leerling vrijstelt van doelen van het gemeenschappelijk curricu-
lum en die, waar mogelijk, vervangt door gelijkwaardige doelen, in die mate dat ofwel de doelen 
voor de studiebekrachtiging in functie van de finaliteit voor het onderwijsniveau ofwel de doelen 
voor het doorstromen naar het beoogde vervolgonderwijs, nog in voldoende mate kunnen bereikt 
worden;  
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11 Getuigschrift basisonderwijs en gevalideerde toetsen  

Art. 44ter. Op het einde van het gewoon lager onderwijs neemt de school van elke leerling, vanaf 
het schooljaar 2017-2018, een gevalideerde toets af voor ten minste twee leergebieden en vanaf 
het schooljaar 2018-2019 voor ten minste drie leergebieden. De resultaten van deze toetsafnames 
zijn gericht op het verkrijgen van informatie op schoolniveau over de mate waarin de leerlingen-
populatie de eindtermen bereikt en ze worden aangewend in het kader van interne kwaliteitszorg. 
De resultaten kunnen één van de elementen zijn waar de klassenraad rekening mee houdt bij de 
toekenning van een getuigschrift zoals bepaald in artikel 53. 

12 Schoolreglement en schoolwerkplan  

Art. 37. § 1. Een schoolbestuur moet, met uitzondering van de ziekenhuisscholen, voor elk van 
zijn scholen met toepassing van de regelgeving inzake medezeggenschap een schoolreglement op-
stellen dat de betrekkingen tussen het schoolbestuur en de ouders en leerlingen regelt.  

§ 2 7° het recht op inzage door de ouders en hun recht op toelichting bij de gegevens die op de 
leerling betrekking hebben, waaronder de evaluatiegegevens, die worden verzameld door de 
school. Indien na de toelichting blijkt dat de ouders een kopie willen van de leerlingengegevens, 
hebben ze kopierecht. Indien de school hiervoor een vergoeding vraagt, is deze voorzien in de bij-
drageregeling van het schoolreglement. Iedere kopie dient persoonlijk en vertrouwelijk behandeld 
te worden, mag niet verspreid worden noch publiek worden gemaakt en mag enkel gebruikt wor-
den in functie van de onderwijsloopbaan van de leerling. Als bepaalde gegevens ook een derde be-
treffen en volledige inzage in de gegevens door ouders afbreuk zou doen aan het recht van de 
derde op bescherming van zijn persoonlijke levenssfeer, wordt de toegang tot deze gegevens ver-
strekt via een gesprek, gedeeltelijke inzage of rapportage 

§ 3. Voor het lager onderwijs bevat het schoolreglement ten minste de volgende elementen  

2° de procedure volgens dewelke het getuigschrift basisonderwijs wordt toegekend, met 
inbegrip van de beroepsprocedure vermeld in onderafdeling E van deze afdeling; 

9° de engagementsverklaring tussen de school en de ouders waarin wederzijdse afspraken 
worden opgenomen over oudercontact, voldoende aanwezigheid, vormen van individuele 
leerlingenbegeleiding en het positieve engagement ten aanzien van de onderwijstaal.  

Art. 47. § 1. Ieder schoolbestuur maakt voor elk van zijn scholen een schoolwerkplan dat ten min-
ste volgende elementen bevat :  

1° de omschrijving van het pedagogisch project zijnde het geheel van fundamentele uit-
gangspunten dat door het schoolbestuur voor de school wordt vastgelegd;  

2° de organisatie van de school en voornamelijk de indeling in leerlingengroepen;  

3° de wijze waarop het leerproces van de leerlingen wordt beoordeeld en hoe daarover 
wordt gerapporteerd;  

4° de voorzieningen in het gewoon onderwijs voor leerlingen met een handicap of die 
leerbedreigd zijn, inclusief de samenwerkingsvormen met andere scholen van gewoon 
en/of buitengewoon onderwijs; 

5°de wijze waarop de school via haar zorg- en gelijke onderwijskansenbeleid werkt aan de 
optimale leer- en ontwikkelingskansen van al haar leerlingen. 

13 Gewoon en buitengewoon onderwijs 

Art. 8. Het gewoon basisonderwijs wordt zodanig georganiseerd dat, op grond van een pedago-
gisch project, in de school een opvoedings- en leeromgeving gecreëerd wordt waarin de leerlingen 
een ononderbroken leerproces kunnen doormaken. Die omgeving wordt aangepast aan de voort-
gang in de ontwikkeling van de leerlingen. Een school die beslist het ononderbroken leerproces 
van een leerling te onderbreken door deze leerling het aanbod van het afgelopen schooljaar gedu-
rende het daaropvolgende schooljaar nogmaals te laten volgen, neemt deze beslissing na overleg 
met het CLB. De genomen beslissing wordt ten aanzien van de ouders schriftelijk gemotiveerd en 
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mondeling toegelicht, waarbij de school ook aangeeft welke bijzondere aandachtspunten er in het 
daaropvolgende schooljaar voor de leerling zijn. 

Het gewoon basisonderwijs is in principe verantwoordelijk voor het onderwijs aan alle leerlingen 
van bedoelde leeftijdscategorie. Het moet door blijvende aandacht en verbreding van de zorg zo-
veel mogelijk leerlingen blijvend begeleiden. Het werkt hiervoor op een systematische, planma-
tige en transparante wijze samen met het CLB en de ouders en doet, in het bijzonder voor leer-
lingen met specifieke onderwijsbehoeften, gepaste en redelijke aanpassingen, waaronder het in-
zetten van remediërende, differentiërende, compenserende of dispenserende maatregelen naar-
gelang de noden van de leerling. De specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen en de onder-
steuningsbehoeften van het onderwijspersoneel en de ouders staan daarbij centraal. 

Art. 9. Het buitengewoon basisonderwijs is het onderwijs dat op grond van een pedagogisch pro-
ject aangepast onderwijs, opvoeding, verzorging en therapie verstrekt aan leerlingen waarvan de 
totale persoonlijkheidsontwikkeling tijdelijk of permanent, niet of onvoldoende door het gewoon 
onderwijs kan verzekerd worden. 

Art. 10. § 1. Het buitengewoon basisonderwijs is ingedeeld in volgende types :  

1° type basisaanbod, voor kinderen voor wie de onderwijsbehoeften dermate zijn en voor wie al 
tijdens het gewoon kleuteronderwijs of tijdens het gewoon lager onderwijs aantoonbaar blijkt dat 
de aanpassingen, waaronder remediërende, differentiërende, compenserende of dispenserende 
maatregelen ofwel disproportioneel, ofwel onvoldoende zijn om de leerling binnen het gemeen-
schappelijk curriculum te kunnen blijven meenemen in een school voor gewoon onderwijs;  

14 Beroepsmogelijkheid tegen het niet verkrijgen van het getuigschrift basisonderwijs 

Art. 37/1. Ouders die niet akkoord gaan met het niet toekennen van een getuigschrift basisonder-
wijs aan hun kind, hebben toegang tot een beroepsprocedure. De beroepsprocedure is vastgelegd 
in het schoolreglement, met behoud van de toepassing van de bepalingen van deze onderafdeling. 
Ouders kunnen evenwel slechts een beroep instellen na het overleg zoals bepaald in artikel 55.  
De ouders stellen het beroep in bij het schoolbestuur. Het beroep wordt gedateerd en onderte-
kend en vermeldt ten minste het voorwerp van het beroep met beschrijving van de feiten en mo-
tivering van de ingeroepen bezwaren. Bij deze beschrijving kunnen overtuigingsstukken worden 
gevoegd.  

Art. 37/2.Het beroep als vermeld in artikel 37/1 dat behandeld wordt door de beroepscommissie 
leidt tot : 1° hetzij de gemotiveerde afwijzing van het beroep op grond van onontvankelijkheid als 
: a) de termijn voor indiening van het beroep, opgenomen in het schoolreglement, is overschre-
den; b) het beroep niet voldoet aan de vormvereisten opgenomen in het schoolreglement;  

2° hetzij de bevestiging van het niet toekennen van het getuigschrift basisonderwijs, hetzij de 
toekenning van het getuigschrift basisonderwijs. Het schoolbestuur aanvaardt de verantwoorde-
lijkheid voor de beslissing van de beroepscommissie. Het resultaat van het beroep wordt aan de 
ouders schriftelijk ter kennis gebracht uiterlijk op 15 september daaropvolgend.  

Art. 55. De beslissing omtrent het toekennen van het getuigschrift wordt uiterlijk op 30 juni aan 
de ouders meegedeeld. De ouders worden geacht die beslissing uiterlijk op 1 juli in ontvangst te 
hebben genomen. Indien de ouders niet akkoord gaan met de genomen beslissing volgt er, op 
vraag van de ouders, een overleg met de directeur en zijn afgevaardigde, binnen een termijn 
vastgelegd in het schoolreglement. De school kan dit overleg niet weigeren. Van het overleg wordt 
een schriftelijke neerslag gemaakt. Dit overleg kan ertoe leiden dat de directeur of zijn afgevaar-
digde beslist om de klassenraad opnieuw te laten samenkomen om het niet toekennen van het ge-
tuigschrift basisonderwijs te bevestigen of te wijzigen. De ouders nemen de beslissing om de klas-
senraad niet opnieuw te laten samenkomen, dan wel de beslissing van de klassenraad die opnieuw 
is samengekomen schriftelijk in ontvangst. Bij het niet in ontvangst nemen van deze beslissing 
door de ouders op de voorziene datum wordt ze toch geacht te zijn ontvangen op de voorziene 
ontvangstdatum. Indien de ouders niet akkoord gaan met de beslissing, wijst de school de ouders 
schriftelijk op de mogelijkheid tot beroep zoals bepaald in hoofdstuk IV, afdeling 2, onderafdeling 
E 
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15 Examencommissie 

Art. 56. Op advies van de inspectie duidt de regering per provincie [ten minste één officiële en 
ten minste één vrije school] aan die dienen als examencommissies met het oog op het bekomen 
van een getuigschrift basisonderwijs.  

De onderwijsinspectie is bevoegd om de organisatie en de werking van die examencommissies na 
te gaan.  
 

Art. 57. De regering bepaalt de modaliteiten, de vorm en de procedure tot aflevering van de ge-
tuigschriften zoals bepaald in artikel 53 en legt de vergoeding voor de in artikel 56 bedoelde scho-
len vast. [Het meegeven van het getuigschrift en rapport kan om geen enkele reden worden inge-
houden, ook niet bij verzuim door de ouders van hun financiële verplichtingen. 

 

16 Gelijkwaardigheid van buitenlandse studiebewijzen 

Art. 57bis. De Vlaamse Regering kan de algemene gelijkwaardigheid vastleggen van buitenlandse 
studiebewijzen met het getuigschrift basisonderwijs, afgeleverd door scholen die erkend, gefinan-
cierd of gesubsidieerd zijn door de Vlaamse Gemeenschap. 
Bij de vastlegging van de algemene gelijkwaardigheid houdt de Vlaamse Regering rekening : 

1° met de onderwijskwalificaties beschreven krachtens het decreet van 30 april 2009 be-
treffende de kwalificatiestructuur. Bij ontstentenis van de onderwijskwalificaties hanteert 
de Vlaamse Regering de eindtermen bepaald krachtens afdeling 2 van hoofdstuk V van dit 
decreet als referentiekader; 
2° of, met de niveaus en niveaudescriptoren als vermeld in het decreet van 30 april 2009 
betreffende de kwalificatiestructuur.  

 
 Art. 57ter.De Vlaamse Regering bepaalt de voorwaarden en de procedure, met inbegrip van een 
beroepsprocedure, tot de erkenning van de individuele gelijkwaardigheid van buitenlandse studie-
bewijzen die niet in een besluit als vermeld in artikel 57bis zijn opgenomen, met het getuigschrift 
basisonderwijs, afgegeven in de Vlaamse Gemeenschap. De Vlaamse Regering waarborgt dat bin-
nen deze procedure rekening wordt gehouden :  

1° met de onderwijskwalificaties beschreven krachtens het decreet van 30 april 2009 be-
treffende de kwalificatiestructuur. Bij ontstentenis van de onderwijskwalificaties worden 
de eindtermen bepaald krachtens afdeling 2 van hoofdstuk V van dit decreet als referen-
tiekader gebruikt;  
2° of, met de niveaus en niveaudescriptoren als vermeld in het decreet van 30 april 2009 
betreffende de kwalificatiestructuur als referentiekader gebruikt. 
De financiële bijdrage die de houder van een buitenlands studiebewijs moet betalen aan 
de erkenningsautoriteit voor een onderzoek met betrekking tot de erkenning van de ge-
lijkwaardigheid van het buitenlands studiebewijs bedraagt 90 euro per aanvraag en per 
studiebewijs. Dit bedrag wordt jaarlijks aangepast aan de evolutie van de gezondheidsin-
dex. De referentiedatum voor de jaarlijkse aanpassing is 1 september 2013. Het bedrag 
wordt afgerond naar het dichtstbijzijnde geheel getal. De Vlaamse Regering kan het be-
drag verminderen voor specifieke doelgroepen. Voor asielzoekers, vluchtelingen en subsi-
diair-beschermden is de behandeling van de erkenningsaanvraag gratis. De Vlaamse Rege-
ring kan de voorwaarden bepalen voor een versnelde procedure tot de erkenning van de 
individuele gelijkwaardigheid van buitenlandse studiebewijzen. De Vlaamse Regering kan 
het bedrag dan vermeerderen tot maximaal 500 euro indien de houder van het buitenlands 
studiebewijs opteert voor deze versnelde procedure. 

17 Getuigschrift verloren  

Art. 57quater. § 1. De scholen zijn ertoe gemachtigd om een attest uit te reiken ter vervanging 
van een verloren getuigschrift aan de houders van het getuigschrift. Het attest vermeldt de datum 
van de uitreiking van het getuigschrift.  
§ 2. Personen die in toepassing van de wetgeving betreffende de namen en de voornamen een wij-
ziging van hun naam of voornaam hebben verkregen, kunnen bij de scholen waar ze het getuig-
schrift basisonderwijs hebben behaald of bij de Vlaamse Gemeenschap een verzoek indienen om 
het getuigschrift basisonderwijs te laten vervangen door een getuigschrift met hun nieuwe naam. 
Bij de aanvraag moet het oorspronkelijk behaalde getuigschrift worden ingeleverd en moeten 
stukken worden gevoegd die de naamswijziging aantonen.  
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18 Erkenningsvoorwaarden   

Art. 62. Een school kan erkend worden indien zij :  
9°[de reglementering betreffende eindtermen, ontwikkelingsdoelen of met ingang van een 
datum te bepalen door de Vlaamse Regering de erkende onderwijskwalificaties, leerplan-
nen en handelingsplannen naleven; 11° in het geheel van haar werking de internationaal-
rechtelijke en grondwettelijke beginselen inzake de rechten van de mens en van het kind 
in het bijzonder eerbiedigt; 

19 Uitstel 

Omzendbrief BaO/98/11 ‘Het uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs’  

20 Toelatingsvoorwaarden secundair onderwijs 

Omzendbrief getuigschrift basisonderwijs: na goedkeuring Onderwijsdecreet XXIX op 5 april 2019: 

Vanaf het schooljaar 2019 -2020 is er wel een striktere koppeling tussen het getuigschrift basison-

derwijs en de toelatingsvoorwaarden eerste leerjaar gewoon secundair onderwijs. Leerlingen met 

een getuigschrift basisonderwijs gaan naar het eerste leerjaar A van het secundair onderwijs, 

leerlingen zonder getuigschrift basisonderwijs gaan naar 1B. 

Omzendbrief Structuur en organisatie van het voltijds secundair onderwijs (SO 64) 

9.2.1 Toelatingsvoorwaarden secundair onderwijs: Eerste leerjaar A: 

Kunnen vanaf het schooljaar 2019-2020 als regelmatige leerlingen worden toegelaten in : 

1° de houders van het getuigschrift basisonderwijs; 

2° de leerling die rechtstreeks overkomt uit een niet-Vlaamse school (buitenlandse school, Frans- 
of Duitstalige school in België) of uit een onthaal jaar voor anderstalige nieuwkomers, onder de 
volgende voorwaarde : gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad, waarin alle leraars van 
het betrokken structuuronderdeel zijn opgenomen.  

9.2.2 Toelatingsvoorwaarden secundair onderwijs: Eerste leerjaar B. 

1° de leerlingen die het lager onderwijs hebben beëindigd zonder getuigschrift basisonderwijs ; 

2° de leerlingen die het lager onderwijs niet hebben beëindigd maar uiterlijk op 31 december na 
de aanvang van het schooljaar de leeftijd van 12 jaar bereiken; 

3° de leerlingen die tijdens het schooljaar overgaan van het eerste leerjaar A naar het eerste 
leerjaar B op voorwaarde van een gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad; 

4 ° de leerling die rechtstreeks overkomt uit een niet-Vlaamse school (buitenlandse school, Frans- 
of Duitstalige school in België) of uit een onthaaljaar voor anderstalige nieuwkomers, onder de 
volgende voorwaarde : gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad, waarin alle leraars van 
het betrokken structuuronderdeel zijn opgenomen. 


