
 

OVERZICHT AANMELDEN EN INSCHRIJVEN LOP GENT SECUNDAIR ONDERWIJS 2021-2022 

Aanmelden en inschrijven voor het eerste leerjaar van het gewoon secundair onderwijs (eerste leerjaar A en eerste leerjaar B) en 

buitengewoon onderwijs opleidingsniveau 4 (OV4) – type 9 (eerste leerjaar A en eerste leerjaar B)  

De belangrijkste datums op een rij:  

Aanmelden  en inschrijven voor het eerste leerjaar van het gewoon secundair onderwijs (eerste leerjaar A en eerste leerjaar B) en 
buitengewoon onderwijs opleidingsniveau 4 (OV4) – type 9 (eerste leerjaar A en eerste leerjaar B) 

Aanmeldingsperiode alle kinderen  van 22 maart (12:00  ’s middags) tot en met 21 april (12:00 ’s middags) 
2021  

Uiterlijke datum bekendmaking resultaten 3 mei 2021 

Inschrijven aangemelde kinderen met toewijzing van 5 mei tot en met 31 mei 2021 

Start vrije inschrijving 5 mei (9:00) 2021 

 

Je kan aanmelden voor het eerste leerjaar A en/of eerste leerjaar B van 22 maart (12u ’s middags) tot en met 21 april 2021 (12u ’s middags) via 

https://meldjeaansecundair.gent.be/.  

Broers en zussen en kinderen van personeel hebben voorrang. Om van deze voorrang te kunnen genieten, is het nodig om online aan te 

melden.  

Op 3 mei 2021 krijg je een bericht met het resultaat. Krijgt je kind een plaats toegewezen dan kan je je kind inschrijven tussen 5 mei en 31 mei 

2021. Is dit niet de school van hoogste voorkeur, schrijf dan je kind toch in en wacht af of er een plaats vrijkomt in een school van hogere 

voorkeur.  

Wie niet aanmeldt of geen plaats krijgt toegewezen, kan vanaf 5 mei 2021 (9u) inschrijven in een school met nog vrije plaatsen.  

Andere leerjaren gewoon secundair onderwijs, deeltijds onderwijs of Syntra (leertijd) 

Andere leerjaren gewoon secundair onderwijs, deeltijds onderwijs of Syntra (leertijd) 

Start inschrijvingen andere leerjaren: 19 april (9:00) 2021 

 

 

https://meldjeaansecundair.gent.be/


Aanmelden en inschrijven in het buitengewoon secundair onderwijs  

Om in te stappen in het buitengewoon onderwijs is een verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs nodig. Aanmelden en inschrijven 

gebeurt op verschillende manieren.  

Aanmelden en inschrijven voor opleidingsvorm 4 (OV4) - type 9,  eerste leerjaar A (1A) en eerste leerjaar B (1B) 

De belangrijkste datums op een rij:  

Aanmelden  en inschrijven voor het eerste leerjaar van het gewoon secundair onderwijs (eerste leerjaar A en eerste leerjaar B) en 
buitengewoon onderwijs opleidingsniveau 4 (OV4) – type 9 (eerste leerjaar A en eerste leerjaar B) 

Aanmeldingsperiode alle kinderen  van 22 maart (12:00  ’s middags) tot en met 21 april (12:00 ’s middags) 
2021  

Uiterlijke datum bekendmaking resultaten 3 mei 2021 

Inschrijven aangemelde kinderen met toewijzing van 5 mei tot en met 31 mei 2021 

Start vrije inschrijving 5 mei (9:00) 2021 

 

Je kan aanmelden voor het buitengewoon secundair onderwijs opleidingsvorm 4 (OV4) type 9, 1A en/of 1B van 22 maart (12u ’s middags) tot 

en met 21 april 2021 (12u ’s middags) via https://meldjeaansecundair.gent.be/.  

Broers en zussen en kinderen van personeel hebben voorrang. Om van deze voorrang te kunnen genieten, is het nodig om online aan te 

melden.  

Op 3 mei 2021 krijg je een bericht met het resultaat. Krijgt je kind een plaats toegewezen dan kan je je kind inschrijven tussen 5 mei en 31 mei 

2021. Is dit niet de school van hoogste voorkeur, schrijf dan je kind toch in en wacht af of er een plaats vrijkomt in een school van hogere 

voorkeur.  

Wie niet aanmeldt of geen plaats krijgt toegewezen, kan vanaf 5 mei 2021 (9u) inschrijven in een school met nog vrije plaatsen.  

 

  

https://meldjeaansecundair.gent.be/


Aanmelden en inschrijven voor andere opleidingsvormen en leerjaren 

Voor een aantal scholen van het buitengewoon secundair onderwijs moet je aanmelden via een eigen aanmeldingssysteem van de school. Dit 

geldt voor volgende scholen in de vermelde types binnen de opleidingsvormen 1 (OV1) en 4 (OV4): 

 onder voorbehoud 

 
De belangrijkste datums op een rij:  

BuSO aanmelden behalve 1A 1B OV4-type 9 

Inschrijven voorrangsgroepen van 26 april (9:00) tot en met 7 mei (16:00) 2021 

Aanmeldingsperiode alle kinderen  van 10 mei (12:00 ’s middags) tot en met 21 mei (12:00 ’s middags) 2021 

Uiterlijke datum bekendmaking resultaten 28 mei 2021 

Inschrijven aangemelde kinderen met toewijzing van 31 mei (9:00) tot en met 21 juni (12:00 ’s middags) 2021 

Start vrije inschrijving 22 juni (9:00) 2021 

 

Je kan aanmelden in deze scholen voor de vermelde types binnen de opleidingsvormen 1 en 4, van 10 mei (12u ’s middags) tot en met 21 mei 

2021 (12u ’s middags). 

Op 28 mei 2021 krijg je een bericht met het resultaat. Krijgt je kind een plaats toegewezen dan kan je je kind inschrijven tussen 31 mei (9u) en 

21 juni (12u ‘s middags). 

Wie niet aanmeldt of geen plaats krijgt toegewezen, kan vanaf 22 juni 2021 (9u) inschrijven in een school met nog vrije plaatsen.  

Broers en zussen en kinderen van personeel hebben voorrang. Om van deze voorrang te kunnen genieten, is het nodig om op voorhand in te 

schrijven van 26 april (9u) tot en met 7 mei 2021 (16u). 

 

  



Voor alle andere scholen, opleidingsvormen en types moeten ouders niet aanmelden en gebeuren de inschrijvingen rechtstreeks in de school. 

BuSO niet aanmelden 

Inschrijven voorrangsgroepen van 8 maart (9:00) tot en met 19 maart (16:00) 2021 

Start reguliere inschrijving 22 maart (9:00) 2021 

 

Voor alle andere scholen, opleidingsvormen en types moet je niet aanmelden en schrijf je rechtstreeks in in de school vanaf 22 maart 2021 

(9u). Broers en zussen en kinderen van personeel hebben voorrang. Om van deze voorrang te kunnen genieten, is het nodig om op voorhand 

in te schrijven van 8 maart (9u) tot en met 19 maart 2021 (16u). 

 

 Opgelet: Inschrijven kan enkel volgens de geldende coronamaatregelen. Surf naar www.aanmeldensecundairescholen.gent en/of de website 
van de school voor de actuele informatie. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


