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WELKOM
Beste ouder
Met deze brochure willen we je de nodige informatie geven om je kind in te schrijven in een school
voor buitengewoon secundair onderwijs in Leuven. Om te kunnen inschrijven in het buitengewoon
onderwijs heb je een verslag nodig.
Iedere school heeft een eigen aanbod. Neem tijdig contact met het CLB indien je kind nog geen verslag
heeft of om te bekijken welk aanbod je kind nodig heeft.
In de brochure vind je een overzicht van de scholen met hun aanbod. Ook de contactgegevens van CLB
kan je er terug vinden.
Leer de scholen kennen. In het overzicht van de scholen staat ook vermeld hoe je kan kennis maken.
In Leuven werkt elke secundaire school voor buitengewoon onderwijs met een elektronisch
aanmeldsysteem. Dit betekent dat je vooraf via de website aan de school laat weten dat je wenst in te
schrijven. Indien er meer vragen zijn tot inschrijving dan dat er plaats is, bepaalt de indicator ‘toeval’
wie de plaats krijgt. Kinderen die geen plaats hebben, worden op de wachtlijst gezet.
Niet iedere school werkt echter op dezelfde manier:
BuSO Ter Bank en BuSO Windekind schrijven de voorrangsgroepen vooraf in,
voor BuSO Woudlucht en BuSO Don Bosco Groenveld plus moeten de voorrangsgroepen mee
aanmelden.
In deze brochure wordt dit alles verder toegelicht. De scholen met dezelfde werkwijze staan samen.
Namens de werkgroep inschrijvingsbeleid,
Jos Vaesen, voorzitter LOP Leuven Secundair
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SCHOLEN VOOR BUITENGEWOON
ONDERWIJS: HET AANBOD

OV 1
Type 2

Type 3

Type 4

OV 2
Type 9

Type 2

Type 4

OV 3
Type 9

Type 4

Type 9

Type
Basisaanbod

OV 4
Type 9

BuSo Don Bosco
Groenveld plus
BuSo Ter Bank
BuSo Windekind
BuSo Woudlucht
Prosperdreef
BuSo Woudlucht
Tiensevest
BuSo Woudlucht
Redingenstraat
Meer informatie over het studieaanbod in scholen buitengewoon onderwijs buiten Leuven vind je op
de website: www.onderwijskiezer.be
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SCHOLENLIJST BUITENGEWOON
SECUNDAIR ONDERWIJS LEUVEN

GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
School

Adres

Telefoonnummer Website

Infomoment Opendeurdag

BuSO Woudlucht
Prosperdreef 3
vestiging Prosperdreef 3001 Leuven

016 38 06 66

OV3:
8 maart 2022 19u30
www.buso-woudlucht.net OV1 en OV 2:
10 maart 2022 19u30

BuSO Woudlucht
vestiging Tiensevest

Tiensevest 62
3000 Leuven

016 38 06 66

7 maart 2022
www.buso-woudlucht.net
19u

BuSO Woudlucht
vestiging Redingenstraat

Rerum Novarum 1
016 38 06 66
3000 Leuven

7 maart 2022
www.buso-woudlucht.net
19u

7 mei 2022

Vrij onderwijs: katholiek secundair onderwijs Leuven
School

Adres

Telefoonnummer Website

BuSO Don Bosco
Groenveld plus

Groenveldstraat 44
016 23 16 35
3001 Leuven

www.dbgroenveld.be

BuSO Ter Bank

Tervuursesteenweg 295
016 29 01 81
3001 Leuven

www.bo-terbank.be/buso

BuSO Windekind

Schapenstraat 98
3000 Leuven

Contacteer de Contacteer de
www.windekindleuven.be
school
school

016 24 11 10
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Infomoment
21 februari
2022, 19u

Opendeurdag
23 april 2022
14 - 18u

Contacteer de Contacteer de
school
school

AANMELDEN EN INSCHRIJVEN IN
BUSO TER BANK OF BUSO WINDEKIND
Gaat er al een broer of zus
naar de school?
Of
Werkt een van de ouders op
de school?

Zit je in de basisschool van
deze school?

JE HEBT RECHT OP JE HEBT RECHT OP
VOORRANG
VOORRANG

RECHTSTREEKS INSCHRIJVEN
IN DE SCHOOL

RECHTSTREEKS INSCHRIJVEN
IN DE SCHOOL

14 februari 2022 - 25 februari 2022

7 maart 2022 - 18 maart 2022

tijdens de schooluren

tijdens de schooluren
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Gaat er geen broer of zus
naar de school?
en
Werkt geen van de ouders op
de school?
en
Zit je niet in de basisschool
van deze school?

JE HEBT GEEN
RECHT OP
VOORRANG
AANMELDEN
op de website van de school

28 maart 2022 14u 25 april 2022 14u

HOE MOET IK AANMELDEN VOOR BUSO TERBANK OF BUSO WINDEKIND?
STAP 1: meld je kind aan
LET OP! Voorrangsgroepen schrijven vooraf in van 14 februari 2022 t.e.m. 25 februari 2022 tijdens de
schooluren
Wanneer? Van 28 maart 2022 14u t.e.m. 25 april 2022 14u
Hoe?
Ga naar de website van de school
Voor elke school moet je een aparte aanmelding doen
Vul het aanmeldformulier in – hou het rijksregisternummer van je kind bij de hand
Je krijgt een bevestiging als de school je aanmelding goed ontvangen heeft

STAP 2: je krijgt een e-mail
Wanneer? Donderdag 5 mei
Hoe? Je krijgt een e-mail met het resultaat van je aanmelding. Elke school waarvoor je aanmeldde
stuurt een e-mail. Als er plaats is in de school, krijg je een ticket. Als er geen plaats is in de school,
krijg je een plaats op de wachtlijst.

STAP3: inschrijven
Wanneer? Van donderdag 5 mei tot donderdag 2 juni (tijdens de schooluren)
Hoe?
Heb je 1 ticket?
Maak een afspraak met de school om je kind in te schrijven
Heb je meerdere tickets?
Maak een afspraak met de school waar je je kind wil inschrijven. Hou hierbij ook rekening
met de vervoersmogelijkheden.
Heb je geen ticket?
Je kind komt op de wachtlijst.
De school bezorgt je een weigeringsdocument (MNGI). Daarop staat op welke plaats je op de
wachtlijst staat.
De wachtlijst is geldig tot 7 oktober 2022. Als er een plaats vrijkomt voor je kind, neemt de
school contact met je op.
Ga op zoek naar een andere school, een school waarvoor je niet hebt aangemeld? Dit kan ook
een school buiten Leuven zijn. Het CLB kan je hierbij helpen.
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AANMELDEN EN INSCHRIJVEN IN
BUSO DON BOSCO GROENVELD PLUS
OF BUSO WOUDLUCHT OV4 TYPE 9
INSCHRIJVEN IN OV4 TYPE 9 - ALLE JAREN

Alle leerlingen die zich willen inschrijven voor OV4t9 in Leuven, moeten zich aanmelden via
ov4type9inleuven.be. Ook broers en zussen, kinderen van personeel en kinderen die gebruik willen
maken van de campusvoorrang, moeten zich aanmelden via deze website. Kinderen met voorrang
worden als eersten toegewezen. Indien er binnen de voorrangsgroep te weinig plaatsen beschikbaar
zijn, dan bepaalt toeval wie de plaats krijgt. Binnen de voorrangsgroepen worden eerst broers en
zussen toegewezen, dan kinderen van personeel en tot slot kinderen met campusvoorrang
(Woudlucht).
De overige kinderen worden toegewezen op basis van schoolvoorkeur en toeval.

HOE MOET IK AANMELDEN VOOR BUSO DON BOSCO GROENVELD PLUS OF
BUSO WOUDLUCHT?
STAP 1: meld je kind aan
LET OP! Voorrangsgroepen melden mee aan.
Wanneer? Van 28 maart 2022 14u t.e.m. 25 april 2022 14u
Hoe?
Ga naar de website ov4type9inleuven.be
Vul het aanmeldformulier in – hou het rijksregisternummer van je kind bij de hand
Op de website zal je de scholen kunnen ordenen naar voorkeur. Je kan één of meerdere
vestigingsplaatsen aanduiden.
Je krijgt een bevestiging dat de aanmelding goed ontvangen is.

STAP 2: je krijgt een e-mail
Wanneer? Donderdag 5 mei
Hoe? Je krijgt een e-mail met het resultaat van je aanmelding. Als er plaats is in een school van
voorkeur, krijg je een ticket. Als er geen plaats is in de school, krijg je een plaats op de wachtlijst.
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STAP3: inschrijven
Wanneer? Van donderdag 5 mei tot donderdag 2 juni (tijdens de schooluren)
Hoe?
Heb je een ticket voor je favoriete school?
Maak een afspraak met de school om je kind in te schrijven.
Heb je een ticket voor een school van lagere keuze?
Maak een afspraak met de school om je kind in te schrijven.
Je kind komt op de wachtlijst van de school/scholen van hogere keuze.
De school bezorgt je een weigeringsdocument (MNGI). Daarop staat op welke plaats je op de
wachtlijst staat.
De wachtlijst is geldig tot 7 oktober 2022. Als er een plaats vrijkomt voor je kind, neemt de
school contact met je op.
Heb je geen ticket?
Je kind komt op de wachtlijst.
De school bezorgt je een weigeringsdocument (MNGI). Daarop staat op welke plaats je op de
wachtlijst staat.
De wachtlijst is geldig tot 7 oktober 2022. Als er een plaats vrijkomt voor je kind, neemt de
school contact met je op.
Ga op zoek naar een andere school, een school waarvoor je niet hebt aangemeld. Dit kan ook
een school buiten Leuven zijn. Het CLB kan je hierbij helpen.
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AANMELDEN EN INSCHRIJVEN IN
BUSO WOUDLUCHT OV1, OV2 EN OV3
HOE MOET IK AANMELDEN VOOR BUSO WOUDLUCHT OV1, OV2 EN OV3?
STAP 1: meld je kind aan
LET OP! Voorrangsgroepen melden mee aan.
Wanneer? Van 28 maart 2022 14u t.e.m. 25 april 2022 14u
Hoe?
Ga naar de website van de school
Afhankelijk van je attest kan je verschillende keuzes maken, hiervoor moet je dan telkens een
aparte aanmelding doen
Vul het aanmeldformulier in – hou het rijksregisternummer van je kind bij de hand
Je krijgt een bevestiging als de school je aanmelding(en) goed ontvangen heeft

STAP 2: je krijgt een e-mail
Wanneer? Donderdag 5 mei
Hoe? Je krijgt een e-mail met het resultaat van je aanmelding. Als er plaats is in de school (binnen
jouw keuze), krijg je een ticket. Als er geen plaats is in de school (binnen jouw keuze), krijg je een
plaats op de wachtlijst.

STAP3: inschrijven
Wanneer? Van donderdag 5 mei tot donderdag 2 juni (tijdens de schooluren)
Hoe?
Heb je 1 ticket?
Maak een afspraak met de school om je kind in te schrijven.
Heb je meerdere tickets?
Maak een afspraak met de school waar je je kind wil inschrijven. Hou hierbij ook rekening
met de vervoersmogelijkheden.
Heb je geen ticket?
Je kind komt op de wachtlijst.
De school bezorgt je een weigeringsdocument (MNGI). Daarop staat op welke plaats je op de
wachtlijst staat.
De wachtlijst is geldig tot 7 oktober 2022. Als er een plaats vrijkomt voor je kind, neemt de
school contact met je op.
Ga op zoek naar een andere school, een school waarvoor je niet hebt aangemeld. Dit kan ook
een school buiten Leuven zijn. Het CLB kan je hierbij helpen.
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VRIJE INSCHRIJVINGEN
Heb je niet kunnen aanmelden?
Had je geen ticket bij de aanmeldingen?
Vanaf 9 mei kan je je kind rechtstreeks inschrijven in een school, op voorwaarde dat er nog plaats is.

HULP NODIG?
Heb je hulp nodig bij het aanmelden? Contacteer de school.
Weet je niet goed waarvoor moet aanmelden?
Het CLB helpt je verder:

GO! CLB Leuven
Adres

Telefoonnummer

Redingenstraat 86
Leuven

016 30 80 10

e-mailadres

Website

onthaal@clbleuventienen.be www.clbleuventienen.be

GO! CLB Leuven
Adres

Telefoonnummer e-mailadres

Karel van Lotharingenstraat 5
016 28 24 00
Leuven

info@vclbleuven.be

Heb je vragen over de procedure of de regelgeving?
Contacteer de LOP-deskundigen: lop.leuven@vlaanderen.be
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Website
www.vclbleuven.be

VEELGESTELDE VRAGEN

Hoe worden de vrije plaatsen verdeeld?
In het (gewoon en buitengewoon) secundair onderwijs worden de vrije plaatsen verdeeld op basis van toeval. In
tegenstelling met het basisonderwijs speelt afstand geen rol voor de toewijzing. Met het oog op leerlingenvervoer, is
het mogelijks wel aangewezen dat ouders de afstand tot een school mee in rekening nemen bij hun keuze.
Indien scholen een gezamenlijke aanmeldprocedure hebben, zoals het geval is voor OV4 type 9, wordt in eerste
instantie rekening gehouden met de schoolkeuze en dan pas met toeval.
Wat als ik nog geen verslag heb op het moment van de aanmeldingen?
Dit is geen probleem. Je moet je verslag pas kunnen voorleggen op het moment dat je kind in de school start.
Bespreek met je CLB-anker voor welke opleidingsvorm/welk type/pedagogische eenheid je je kind moet aanmelden.
het CLB geeft je na een adviesgesprek een voorlopig document waarmee je je kind kan inschrijven in het
buitengewoon onderwijs.
Heb ik recht op leerlingenvervoer?
De Leuvense scholen voor buitengewoon onderwijs zitten momenteel in een pilootproject rond het
leerlingenvervoer. Meer informatie hierover vind je op de website Leerlingenvervoer BuO Leuven. Je kan ook altijd
terecht bij de school zelf.
Waar vind ik het rijksregisternummer van mijn kind?
Je vindt het rijksregisternummer op de ISI+-kaart, op de achterkant van de Kids-ID of op het kleefbriefje van het
ziekenfonds. Kinderen zonder rijksregisternummer geven hun bisnummer in.
Wat verstaan we onder broers en zussen?
Broer en zus zijn, betekent hier meer dan dezelfde ouders hebben. Volgende mogelijkheden kunnen bestaan:
• broers en zussen, met twee gemeenschappelijke ouders, die al dan niet hetzelfde officiële adres hebben
• halfbroers en halfzussen, met één gemeenschappelijke ouder, die al dan niet hetzelfde officiële adres hebben
• kinderen die eenzelfde hoofdverblijfplaats hebben maar geen gemeenschappelijke ouder(s) hebben (vb. stiefbroers
en -zussen).
Op wie is de campusvoorrang van toepassing?
De campusvoorrang geldt voor de scholen voor buitengewoon secundair onderwijs met de daaraan verbonden
vestigingsplaatsen in het buitengewoon basisonderwijs.
Concreet hebben dus de kinderen uit de basisscholen buitengewoon onderwijs van campus Windekind, campus Ter
Bank en campus Woudlucht voorrang in de secundaire scholen van respectievelijk campus Windekind, campus Ter
Bank en campus Woudlucht.
Er zijn scholen waarbij de voorrangsgroepen mee aanmelden. Betekent dat dan dat ik mijn voorrang kwijt ben?
Nee, er wordt nog altijd in eerste instantie rekening gehouden met de voorrangsgroepen. Broers/zussen worden eerst
toegewezen, daarna kinderen van personeel, daarna de kinderen met campusvoorrang en tot slot, de rest van de
kinderen. Indien er slechts een beperkt aantal plaatsen is en er binnen de voorrangsgroepen al meer vraag dan
plaats is, bepaalt daar toeval wie de plaats krijgt.
Wat moet ik weten over de wachtlijst voor een school?
Die wachtlijst is geldig tot en met 7 oktober 2022 voor alle kinderen. De wachtlijst is eveneens opgemaakt op basis
van het criterium ‘toeval’. Als er toch een plaats vrij komt, contacteert de school je.
Heeft het tijdstip van aanmelden belang?
Neen! Het tijdstip waarop u uw kind aanmeldt, is niet van belang om de rangschikking te bepalen. Zolang je maar
aanmeldt tussen 28 maart 14u en 25 april 14u. Om 14u stipt worden de aanmeldingen afgesloten.
U kunt dus zonder tijdsdruk de volledige aanmeldperiode benutten om je kind aan te melden.
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Deze brochure is een uitgave van het LOP Leuven Basisonderwijs.
Verantwoordelijke uitgever: Jos Vaesen – voorzitter LOP Leuven
Januari 2022
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