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Je vindt alle info op
INSCHRIJVENINBRUSSEL.BE

Inschrijven in het 
Nederlandstalig 
buitengewoon secundair 
onderwijs in Brussel?

inschrijveninbrussel.be
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Gaat je kind vanaf volgend jaar naar het Nederlandstalig 
buitengewoon secundair onderwijs in Brussel? 

De inschrijvingsprocedure is niet voor elke school dezelfde. Voor 
sommige scholen moet je je kind eerst aanmelden voor je het kan 
inschrijven. Meer informatie? Kijk op inschrijveninbrussel.be.  
En contacteer de school voor buitengewoon secundair onderwijs. 
Vraag hulp aan het CLB of aan de school waar je kind nu gaat. 



    

Vrije inschrijvingen, waar er nog plaats is
vanaf 27 april 2021

Overzicht vrije plaatsen op 
inschrijveninbrussel.be

26 april 2021 (15 u.)

Voorrang voor broers en zussen,  
en kinderen van personeel
van 4 januari tot en met 15 januari 2021

Leer de scholen kennen  
januari-februari

Overzicht vrije plaatsen op 
inschrijveninbrussel.be 
12 februari 2021 (10 u.)

Lees het informatiebericht, hierin staat in 
welke school er plaats is voor jouw kind 
18 maart 2021

Contacteer de toegewezen school en 
schrijf je kind in
van 22 maart tot en met 23 april 2021

Meld je kind aan
van 1 maart (9 u.) tot  
en met 12 maart 2021 (16 u.)
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inschrijveninbrussel.be

Voor sommige scholen moet je je kind eerst 
aanmelden voor je het kan inschrijven. 
Aanmelden doe je altijd samen met het CLB, 
de school voor buitengewoon secundair 
onderwijs of de school waar je kind nu gaat. 
Verzamel vooraf de nodige gegevens en 
documenten. Kijk op inschrijveninbrussel.be 
voor alle info.

VOOR WELKE SCHOLEN 
MOET JE AANMELDEN?
SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE

Koninklijk Instituut Woluwe BuSO •  
02 735 40 85 of 0470 239 300

SINT-AGATHA-BERCHEM

Kasterlinden BuSO • 02 430 67 00

NEDER-OVER-HEEMBEEK

GO! Heemschool II • 02 262 02 60

ANDERLECHT

Cardijnschool • 02 478 03 33

WIE KAN JE HELPEN?
• Bovenstaande scholen 

• De school waar je kind nu gaat 

• Het CLB: 

GO! CLB Brussel • 0488 96 28 71  
of 02 479 25 05

Vrij CLB Pieter Breughel • 02 512 30 05

CLB-N Brussel • 02 482 05 72

Heb je vragen over de 
inschrijvingsprocedure?

INSCHRIJVENINBRUSSEL.BE 
02 553 05 82 
lopbrussel.secundair@vlaanderen.be

Vous voulez inscrire votre enfant dans une 
école néerlandophone de l’enseignement 
secondaire spécialisé à Bruxelles ? Vous 
trouverez toutes les informations sur 
inschrijveninbrussel.be/fr. 

Planning on registering your child in a 
Dutchspeaking school for special secondary 
education in Brussels? You will find all the 
information on inschrijveninbrussel.be/en.


