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De ruzie tussen parlementsle-
den van N-VA en Open VLD  over
de nieuwe inschrijvingsregels,
heeft alvast voor meer duidelijk-
heid gezorgd. Minister Crevits
heeft namelijk gezegd dat ze ak-
koord is met het schrappen van
de voorrang voor kansarmen. De
N-VA wil daar niet van weten en
dat blokkeerde het hele voorstel
om iedereen in Vlaanderen op
hetzelfde moment digitaal in te
schrijven. Maar ook Crevits kreeg
van scholen met kampeerders
voor de deur te horen dat dit veel
te ingewikkeld was. Parlementai-
ren en minister werken nu aan
een nieuw voorstel, dat het kam-
peren moet stoppen.

 “Ik ben voorstander voor een di-
gitale aanmelding op een vaste
datum voor alle scholen in Vlaan-
deren”, zegt Crevits. “Kamperen
is niet eerlijk voor ouders die hier
geen tijd voor kunnen vrijma-
ken.”

Steden en gemeenten — zoals
Hasselt — die ingedeeld zijn bij
een Lokaal overlegplatform
(LOP) werken trouwens al vol-
gens de voorrangsregels, maar
voor veel verschuivingen heeft
het niet gezorgd.  

De huidige voorrang voor
broers, zussen en kinderen van
personeelsleden zou in het nieu-
we systeem ook blijven bestaan.
Daarnaast wil Crevits het criteri-
um ‘afstand’ invoeren, waarbij
een kind uit de buurt dus voor-
rang heeft. Als de scholen vol zit-
ten, zal de computer aanduiden
wie een plaats krijgt. In elk geval
zullen kinderen zich overal op
hetzelfde moment kunnen in-
schrijven via een computersys-
teem.

In Beringen, Leopoldsburg en
Houthalen-Helchteren werken ze

al met een centrale registratie.
Dat systeem bestaat dus al, ge-
meenten die dat willen kunnen
dat invoeren. In Hasselt is dat er
niet, ook zijn er hier elk jaar scho-
len waar gekampeerd wordt.
“Waarom we dat niet hebben in-
gevoerd? Elk systeem heeft zijn
voor- en nadelen”, zegt Monde-
laers.

200 lege plaatsen

“Bovendien zijn er ook nog twin-
tig scholen waar helemaal geen
probleem is. De laatste jaren heb
ik veel gepraat met kamperende
ouders en ik hoor vaak dat ze een

school kiezen omdat er grootou-
ders in de buurt wonen en kinde-
ren voor en na school kunnen op-
vangen. Die maken in een sys-
teem van centrale registratie dan
geen kans meer op de school van
hun keuze. Of wat doe je met ou-
ders die bewust voor een school
kiezen omdat die naast een crè-
che ligt? Ik heb met een alleen-
staande moeder gesproken die
graag naar de Tuimelaar wil om-
dat die school naast de Hummel-
tjes ligt. In die crèche kan je al 
’s ochtends vroeg terecht. Ze is op
tijd klaar met werken om haar
kind zelf aan de schoolpoort op te
pikken. Dat krijgt ze anders niet

geregeld. De kans is reëel dat ze
via een centrale aanmelding die
plaats niet zou gekregen hebben.”

Hasselt heeft trouwens — in te-
genstelling tot sommige grote
steden als Gent of Antwerpen —
geen capaciteitsprobleem. “We
hebben in heel Hasselt 1.100 à
1.200 plaatsen voor de eerste
kleuterklas, maar in 2016 zijn er
maar 691 Hasselaartjes geboren.
Ook als je rekening houdt met de
7% Hasselaren die buiten Hasselt
naar school gaan en de 10% die
van buiten Hasselt komt, zitten
we nog maar aan 800 kleuters en
hebben we dus minstens een paar
honderd plaatsen over.”

Ouders kamperen  voor de poort van vijf scholen in Hasselt

“Centrale digitale inschrijving
houdt geen rekening met grootouders” 
Voor de poorten van vijf Has-
seltse scholen waren afgelo-
pen weekend weer ouders 
aan het kamperen. Minister 
van Onderwijs Hilde Crevits 
(CD&V) wil van dat kampe-
ren af. “Ook omdat niet ie-
dereen daar de tijd voor 
heeft”, zegt de minister. 
Maar ook via een centrale di-
gitale inschrijving, duiken er 
weer problemen op. “Dan 
sluit je ook wel kinderen uit 
die graag dicht bij hun groot-
ouders naar school gaan”, 
zegt schepen van Onderwijs 
Karolien Mondelaers 
(CD&V). “Of een alleenstaan-
de moeder die een school wil 
naast een crèche die al om 
zes uur open is.”
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W Kamperen aan de school om in te schrijven:  De Tuimelaar.
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 In Hasselt zijn in de afge-
lopen dagen in verschil-
lende scholen ouders 
gaan kamperen om vanaf 
vanochtend zoon- of 
dochterlief te kunnen in-
schrijven. Onder meer in 
Freinetschool De Tover-
fluit, vrije basisschool ‘De 
Tuimelaar’ en de beide 
Daltonscholen en in De 
Kievit in Kiewit was het 
prijs. In totaal wachten 
minstens 50 ouders op 
het inschrijfmoment van 
deze ochtend. Zelfs de 
Hasseltse schepen Tom 
Vandeput (CD&V) schoof 
mee aan om de dochter 
zeker in De Tuimelaar op 
het Hollandsveld inge-
schreven te krijgen.
“Och het hoort er nu een-
maal bij”, zegt Stefaan, 
die in de Toverfluit de 
wacht optrekt sinds vrij-

dag. “En geef toe, het 
geeft ouders zelfs de 
unieke kans om elkaar be-
ter te leren kennen. Geen 
overbodige luxe, want uit-
eindelijk zitten je kinde-
ren, op deze manier wel-
licht de komende 9 jaar 
samen op de schoolban-
ken. En dan is het toch 
handig dat je snel weet 
wie er nog op school is.” 
“Het is en blijft natuurlijk 
een archaïsch verhaal”, 
vindt Carine Smeets, di-
recteur van De Toverfluit, 
de Freinetschool in de 
Banneuxwijk.
“We hebben elf vrije 
plaatsen en hier zitten nu 
al meer mensen. Er komt 
dus een wachtlijstje. Al 
geven we de ouders ook 
de raad om naar onze 
tweede afdeling in Zonho-
ven uit te kijken. Daar zijn 

wel nog vrije plaatsen. In 
de Banneuxwijk heb ik de 
mensen tot en met vrij-
dagavond echt gewei-
gerd. Ik wil niet dat er al 
ouders kamperen terwijl 
de school nog bezig is. 
Vrijdagavond organiseer-
den we onze jaarlijkse 
quiz en toen doken de 
eersten op. Ik dacht nog: 
‘allez, de ploegen komen 
zo vroeg dit jaar’, maar 
het bleken al kamperende 
ouders. We hebben hen 
dan maar meteen laten 
mee genieten van de 
sfeer op onze school.”

Niet vanzelfsprekend

In De Toverfluit zitten de 
ouders, net als in de an-
dere scholen, binnen te 
wachten.
“Ik besef als geen ander 

dat dit niet vanzelfspre-
kend is”, zegt Carine 
Smeets. “Maar wanneer 
het nieuws opent met 
hulp aan de daklozen, kan 
je moeilijk ouders in de 
bijtende kou buiten laten 
slapen. Ze verdienen een 
dak boven het hoofd en 
een warme omgeving. En 
dus stellen we een lokaal 
en de toiletten ter be-
schikking.” 
“Eigenlijk is het één 
weekend van je tijd inves-
teren om de komende ja-
ren een rustiger gezinsle-
ven te kennen”, meent 
Ria, die haar kleindoch-
tertje graag in De Tuime-
laar naar school wil.
“Wij wonen in de buurt en 
de mama en papa werken 
beiden in Hasselt maar 
met erg onregelmatige en 
lange uren.”  (dj)

“ÉÉN WEEKEND INVESTEREN VOOR RUSTIGER GEZINSLEVEN”


