
01 GO! Next sportschool
 Elfde-Liniestraat 14 
 tel. 011 96 05 96
 www.sportschoolhasselt.be

02 GO! Next het atheneum
 Capucienenstraat 28 • tel. 011 28 64 40
 www.hetatheneumhasselt.be

03 GO! Next Level X
   Vildersstraat 3 & 28 • tel. 011 21 10 10 
 www.levelx.be

04 GO! Next hotelschool 
   Elfde-Liniestraat 22 • tel. 011 30 77 30
 www.hotelschoolhasselt.be

05 Provinciale Handelsschool 
 Gouv. Verwilghensingel 1
 tel. 011 26 72 11
  www.handelsschoolhasselt.be

06 Provinciale Kunsthumaniora  
   Gouv. Verwilghensingel 3
 tel. 011 26 72 72
 www.kunsthumaniorahasselt.be

07 Hast Katholiek Onderwijs Hasselt
 Kleine Breemstraat 7 • tel. 011 25 33 58
 www.campushast.be 

08 Virga Jessecollege (1ste en 2de graad)  
 Guffenslaan 27 • tel. 011 22 79 13
 www.virgajessecollege.be

09 Virga Jessecollege (3de graad)  
 Maastrichtersteenweg 62 • tel. 011 22 79 13
 www.virgajessecollege.be

10 Middenschool Kindsheid Jesu  
 Kempische Steenweg 400 
 tel. 011 27 84 60
 www.kjhasselt.be

11 Humaniora Kindsheid Jesu    
 Kempische Steenweg 400 
 tel. 011 27 84 60    
 www.kjhasselt.be

12 i-MaS
 Stevoortse Kiezel 425 • tel. 011 31 15 17
 www.i-mas.be 

13 GO! Next methodeschool van Veldeke
 Gazometerstraat 4 • tel. 011 93 32 77
 www.methodeschoolvanveldeke.be

14 De Veranda – Keerpunt Freinetschool
 Persoonstraat 30 • tel. 0468 32 47 82
 www.keerpuntscholen.be 

15 GO! Next Level X nr. 3 – Leren en Werken
 Vildersstraat 3 • tel. 011 21 10 10 
 www.levelx.be 

 

16 Buitengewoon Secundair Onderwijs KIDS 
 Borggravevijversstraat 9 (OV1 & OV3)
 Kempische Steenweg 400 (OV4)
 tel. 011 22 25 93
 www.kids.be
 
17 GO! Next SBSO de Dageraad oASSe OV4
 Elfde-Liniestraat 22 (OV4) 
 tel. 011 34 34 47
 www.dedageraadov4.be
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JE ZOEKTOCHT START HIER!

Deze folder kwam tot stand in samenwerking  
met het LOP Secundair Onderwijs.

Inschrijven in een 
secundaire school  
in Hasselt? 
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Gewoon secundair onderwijs

AANMELDEN EN/OF INSCHRIJVEN?AANMELDEN EN/OF INSCHRIJVEN?
In de meeste secundaire scholen in Hasselt In de meeste secundaire scholen in Hasselt 
is er voldoende plaats en kan je rechtstreeks is er voldoende plaats en kan je rechtstreeks 
inschrijven bij de gekozen school. Omwille van inschrijven bij de gekozen school. Omwille van 
beperkte plaatsen, werken een aantal scholen beperkte plaatsen, werken een aantal scholen 
met met aanmelden voor het eerste jaar (A en/of B) aanmelden voor het eerste jaar (A en/of B) 
secundair onderwijssecundair onderwijs. . 

INSCHRIJVENINSCHRIJVEN
Bij de meeste scholen kan je Bij de meeste scholen kan je rechtstreeks rechtstreeks 
inschrijveninschrijven. Zij beschikken over voldoende . Zij beschikken over voldoende 
plaatsen. Op de infomomenten en opendeur- plaatsen. Op de infomomenten en opendeur- 
dagen van de school krijg je informatie over  dagen van de school krijg je informatie over  
hoe je kan inschrijven of neem contact op met hoe je kan inschrijven of neem contact op met 
de school om je te informeren.de school om je te informeren.

• • Inschrijven voor het 1ste jaar secundair  Inschrijven voor het 1ste jaar secundair  
onderwijs: vanaf 16 mei 2023onderwijs: vanaf 16 mei 2023

• • Inschrijven vanaf het 2de jaar secundair Inschrijven vanaf het 2de jaar secundair 
onderwijs: vanaf 17 april 2023onderwijs: vanaf 17 april 2023

Onderstaande info geldt enkel voor de scholen  
(1 A en/of 1 B) die digitaal aanmelden.

AANMELDENAANMELDEN
De scholen die gebruik maken van digitaal De scholen die gebruik maken van digitaal 
aanmelden voor het 1ste jaar zijn:aanmelden voor het 1ste jaar zijn:
• • De VerandaDe Veranda (Keerpunt Freinetschool):   (Keerpunt Freinetschool):  

voor leerjaar voor leerjaar 1A1A
• • Provinciale KunsthumanioraProvinciale Kunsthumaniora: voor leerjaar : voor leerjaar 1A1A
• • GO! Next sportschoolGO! Next sportschool: voor leerjaar : voor leerjaar 1B1B
• • GO! Next Level XGO! Next Level X: voor leerjaar : voor leerjaar 1A1A en  en 1B1B

Zit je al in het secundair onderwijs (2e leerjaar Zit je al in het secundair onderwijs (2e leerjaar 
of hoger), wil je van school veranderen en kies of hoger), wil je van school veranderen en kies 
je voor één van bovenstaande scholen die je voor één van bovenstaande scholen die 
aanmelden? Dan dien je niet aan te melden, aanmelden? Dan dien je niet aan te melden, 
maar kan je je rechtstreeks inschrijven vanaf  maar kan je je rechtstreeks inschrijven vanaf  
17 april 2023. Het aanmelden geldt enkel voor 17 april 2023. Het aanmelden geldt enkel voor 
de opgegeven leerjaren  1A en/of 1B.de opgegeven leerjaren  1A en/of 1B.

HOE AANMELDEN?HOE AANMELDEN?
Meld je digitaal aan in de periode van Meld je digitaal aan in de periode van 27 maart  27 maart  
(9 uur) tot en met 21 april 2023 (16 uur)(9 uur) tot en met 21 april 2023 (16 uur). Het . Het 
tijdstip van aanmelden heeft geen invloed op tijdstip van aanmelden heeft geen invloed op 
de toewijzing van de school. De aanmeldlink de toewijzing van de school. De aanmeldlink 
vind je op de website van de school.vind je op de website van de school.

Ten laatste Ten laatste 3 mei 20233 mei 2023 ontvang je een  ontvang je een e-maile-mail    
of je de school krijgt toegewezen of niet.of je de school krijgt toegewezen of niet.
Krijg je je voorkeurschool toegewezen?Krijg je je voorkeurschool toegewezen? Dan  Dan 
kan je kan je inschrijveninschrijven van  van 16 mei (9 uur) tot en met 16 mei (9 uur) tot en met 
12 juni 2023 (16 uur)12 juni 2023 (16 uur). Neem contact op met de . Neem contact op met de 
school om na te gaan hoe je kan inschrijven.  school om na te gaan hoe je kan inschrijven.  
Na deze periode vervalt je mail om in te Na deze periode vervalt je mail om in te 
schrijven. Schrijf je dus tijdig in! schrijven. Schrijf je dus tijdig in! 

Zijn er onvoldoende plaatsen en krijg je je school Zijn er onvoldoende plaatsen en krijg je je school 
niet toegewezen? Dan krijg je een weigerings- niet toegewezen? Dan krijg je een weigerings- 
document en kom je op de wachtlijst. Komt er document en kom je op de wachtlijst. Komt er 
toch nog een plaats vrij op je voorkeurschool en toch nog een plaats vrij op je voorkeurschool en 
sta je bovenaan de wachtlijst? Dan contacteert sta je bovenaan de wachtlijst? Dan contacteert 
de school je om je in te schrijven. de school je om je in te schrijven. 

Kinderen met al een broer en/of zus op de Kinderen met al een broer en/of zus op de 
school van voorkeur en kinderen van personeel school van voorkeur en kinderen van personeel 
melden aan tijdens de aanmeldperiode samen melden aan tijdens de aanmeldperiode samen 
met de overige leerlingen. Broers en zussen en met de overige leerlingen. Broers en zussen en 
kinderen van personeel krijgen voorrang op de kinderen van personeel krijgen voorrang op de 
overige leerlingen.overige leerlingen.
  

VRIJE PLAATSENVRIJE PLAATSEN
De vrije plaatsen van de school kan je raad- De vrije plaatsen van de school kan je raad- 
plegen op plegen op www.naarschoolinvlaanderen.bewww.naarschoolinvlaanderen.be..

Buitengewoon secundair onderwijsBuitengewoon secundair onderwijs

Om in te schrijven in het buitengewoon secundair 
onderwijs heb je een verslag van een centrum voor 
leerlingenbegeleiding (CLB) nodig. 

De vrije plaatsen van de school kan je  De vrije plaatsen van de school kan je  
bekijken op de website van de school.bekijken op de website van de school.

AANMELDEN EN/OF INSCHRIJVEN?AANMELDEN EN/OF INSCHRIJVEN?
Omwille van beperkte plaatsen, verlopen  Omwille van beperkte plaatsen, verlopen  
de inschrijvingen voor een aantal onderwijs- de inschrijvingen voor een aantal onderwijs- 
vormen van het buitengewoon secundair vormen van het buitengewoon secundair 
onderwijs via digitaal aanmelden.  onderwijs via digitaal aanmelden.  

INSCHRIJVENINSCHRIJVEN
Voor school de KIDS OV3 (alle leerjaren)  Voor school de KIDS OV3 (alle leerjaren)  
kan je rechtstreeks inschrijven vanaf  kan je rechtstreeks inschrijven vanaf  
16 mei 2023 (9 uur).16 mei 2023 (9 uur).

AANMELDEN AANMELDEN 
Voor volgende Voor volgende scholen en onderwijsvormenscholen en onderwijsvormen  
dien je dien je digitaal aan te meldendigitaal aan te melden::
• • GO! Next SBSO de DageraadGO! Next SBSO de Dageraad oASSe OV4:   oASSe OV4:  

voor alle leerjarenvoor alle leerjaren
• • KIDS OV1 en OV4KIDS OV1 en OV4: voor alle leerjaren: voor alle leerjaren

Alle informatie om aan te melden vind je op Alle informatie om aan te melden vind je op 
de website van de school zelf. De aanmel-de website van de school zelf. De aanmel-
dingen  worden geordend op toeval. Afstand dingen  worden geordend op toeval. Afstand 
speelt geen rol! Elke school heeft zijn eigen speelt geen rol! Elke school heeft zijn eigen 
aanmeldsysteem. aanmeldsysteem. 

De aanmeldperiode loopt van De aanmeldperiode loopt van 27 maart  27 maart  
(9 uur) tot en met 21 april 2023 (16 uur)(9 uur) tot en met 21 april 2023 (16 uur). . 
Uiterlijk Uiterlijk 3 mei 2023 3 mei 2023 ontvang je een ontvang je een e-mail e-mail 
met de melding of je de school krijgt toe- met de melding of je de school krijgt toe- 
gewezen of niet. gewezen of niet. 

Krijg je de school van voorkeur toegewezen? Krijg je de school van voorkeur toegewezen? 
Neem contact op met de school om na te Neem contact op met de school om na te 
gaan hoe je kan inschrijven van gaan hoe je kan inschrijven van 16 mei  16 mei  
(9 uur) tot en met 12 juni 2023 (16 uur)(9 uur) tot en met 12 juni 2023 (16 uur).  .  
Na deze periode vervalt je mail om in te Na deze periode vervalt je mail om in te 
schrijven. Schrijf je dus tijdig in! schrijven. Schrijf je dus tijdig in! 

Ontvang je een weigeringsdocument, dan Ontvang je een weigeringsdocument, dan 
kom je terecht op de wachtlijst. Komt er toch kom je terecht op de wachtlijst. Komt er toch 
nog een plekje vrij op de school, dan neemt nog een plekje vrij op de school, dan neemt 
de school contact met je op en kan je je de school contact met je op en kan je je 
inschrijven. inschrijven. 

VOORRANGSPERIODEVOORRANGSPERIODE
Voor de scholen die aanmelden, geldt er een Voor de scholen die aanmelden, geldt er een 
voorrangsperiode. Heeft je kind al een broer voorrangsperiode. Heeft je kind al een broer 
en/of zus op de voorkeurschool of een ouder en/of zus op de voorkeurschool of een ouder 
die er werkt?  Dan kan je je voor het school-die er werkt?  Dan kan je je voor het school-
jaar 2023-2024jaar 2023-2024 rechtstreeks inschrijven  rechtstreeks inschrijven bij bij 
de school tijdens de voorrangsperiode van de school tijdens de voorrangsperiode van 
30 januari (9 uur) tot en met 15 februari 2023 30 januari (9 uur) tot en met 15 februari 2023 
(16 uur)(16 uur)..

Wil je nog dit schooljaar 2022-2023 van Wil je nog dit schooljaar 2022-2023 van 
school veranderen? Informeer bij de school school veranderen? Informeer bij de school 
of er nog een vrije plaats is op de school. of er nog een vrije plaats is op de school. 
Is er nog plaats, dan maakt de school jouw Is er nog plaats, dan maakt de school jouw 
inschrijving in orde.inschrijving in orde.

VRIJE PLAATSENVRIJE PLAATSEN
De vrije plaatsen van de school kan je bekijken De vrije plaatsen van de school kan je bekijken 
op de website van de school of neem contact op de website van de school of neem contact 
op met het secretariaat van de school.op met het secretariaat van de school.

Vragen  

Neem contact op met de school. Ze helpen je graag verder! Neem contact op met de school. Ze helpen je graag verder! 

Algemene vragen rond inschrijven/aanmelden of wens je graag hulp?  Algemene vragen rond inschrijven/aanmelden of wens je graag hulp?  
Neem contact op met Neem contact op met dienst Flankerend Onderwijsbeleid dienst Flankerend Onderwijsbeleid via  via  
onderwijs@hasselt.beonderwijs@hasselt.be of  of 011 23 90 62011 23 90 62..

Heb je vragen over de regelgeving, de procedure of heb je een klacht?  Heb je vragen over de regelgeving, de procedure of heb je een klacht?  
Contacteer dan het Contacteer dan het Lokaal Overlegplatform Lokaal Overlegplatform (LOP):  (LOP):  
lophasselt.basis@vlaanderen.belophasselt.basis@vlaanderen.be, , 02 553 50 2402 553 50 24..

Welke school kies je?
Neem de tijd om je schoolkeuze te maken.  Neem de tijd om je schoolkeuze te maken.  
Een goede voorbereiding en keuze is immers heel belangrijk!Een goede voorbereiding en keuze is immers heel belangrijk!

INFORMEER JE TIJDIGINFORMEER JE TIJDIG
Ga samen op onderzoek uit en neem vrijblijvend contact op met Ga samen op onderzoek uit en neem vrijblijvend contact op met 
de scholen die jou interesserende scholen die jou interesseren. De school informeert je over . De school informeert je over 
haar werking, studieaanbod en hoe je kan inschrijven. De scholen haar werking, studieaanbod en hoe je kan inschrijven. De scholen 
organiseren ook opendeurdagen. organiseren ook opendeurdagen. 

• • Praat met Praat met je huidige leerkracht op schoolje huidige leerkracht op school
• • Raadpleeg Raadpleeg websiteswebsites om te ontdekken wie je bent en je wegwijs   om te ontdekken wie je bent en je wegwijs  

te maken in het aanbod van het secundair en hoger onderwijs:te maken in het aanbod van het secundair en hoger onderwijs:
   www.onderwijskiezer.be www.onderwijskiezer.be 
   columbus.onderwijskiezer.becolumbus.onderwijskiezer.be  

• • Heb je nog vragen rond studeren, studiekeuze, zich goed voelen  Heb je nog vragen rond studeren, studiekeuze, zich goed voelen  
of gezondheid? Dan raden we de chatfunctie van het CLB aan:  of gezondheid? Dan raden we de chatfunctie van het CLB aan:  
www.clbchat.be of surf naar www.wegwijsinhetsecundaironderwijs.be.www.clbchat.be of surf naar www.wegwijsinhetsecundaironderwijs.be.

• • Kom naar de Kom naar de Onderwijsbeurs HasseltOnderwijsbeurs Hasselt op  op 4 februari 20234 februari 2023    
en ontmoet de scholen! hasselt.be/onderwijsbeurs en ontmoet de scholen! hasselt.be/onderwijsbeurs 

Maak jij de overstap naar het secundair  
onderwijs? Dat is zeker een spannend moment!  
Kies, samen met je ouders, een school die bij 
je past. Een school die aansluit bij je talenten, 
persoonlijkheid en interesses. Een school kiezen, 
inschrijven, aanmelden… hoe doe je dat?  
We helpen je graag op weg!


