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Capaciteiten van de school 



Capaciteitsbepaling OLVA Vivenkapelle 

Wat is capaciteit? 

Capaciteit is het totaal aantal leerlingen dat een schoolbestuur ziet als maximaal aantal 
leerlingen.  

Een schoolbestuur bepaalt autonoom de capaciteit(en) en kan hierbij rekening houden met 
bijvoorbeeld materiële omstandigheden of pedagogisch-didactische overwegingen. 

 

Wanneer capaciteit bepalen? 

Vóór de start van de inschrijvingsperiode moet een schoolbestuur voor elk van zijn scholen 
de capaciteit(en) bepalen.  

Dit verhoogt de transparantie voor leerlingen en ouders. Het kan bij eventuele geschillen 
ook duidelijkheid verschaffen over het rechtmatig karakter van een niet-gerealiseerde 
inschrijving.  Een schoolbestuur kan immers een leerling slechts weigeren op basis van 
capaciteit als de desbetreffende capaciteit vóór de start van de inschrijvingen werd 
vastgelegd.  Een schoolbestuur kan de capaciteit(en) tijdens de lopende inschrijvingsperiode 
niet verlagen. De capaciteit(en) verhogen kan wel. 

 

Op welke niveaus capaciteit bepalen? 

Voor het gewoon basisonderwijs moet een schoolbestuur de capaciteit bepalen op 
volgende niveaus: 

● de school; 
● de vestigingsplaats; 
● het kleuteronderwijs;  
● het lager onderwijs. 

Daarnaast kan een schoolbestuur de capaciteit bepalen op één of beide van volgende 
niveaus: 

● voor het kleuteronderwijs per geboortejaar; 
● voor het lager onderwijs per leerjaar. 

Voorbeeld: Een schoolbestuur dat de capaciteit bepaalt op geboortejaar voor het 
kleuteronderwijs kan maar hoeft geen capaciteit te bepalen op leerjaar voor het lager 
onderwijs.  

 

Een schoolbestuur kan ook een capaciteit bepalen voor: 

● anderstalige nieuwkomers  

Het decreet geeft bewust geen omschrijving van leerjaar om naast het traditionele 1ste, 2de, … en 

6de leerjaar ook andere organisatievormen in een school toe te laten waarop een capaciteit kan 

worden bepaald. De indeling van leerlingen behoort immers tot de pedagogische vrijheid van de 

school. De groepen die scholen kunnen vormen worden echter enkel als een leerjaar beschouwd als 

er een zekere opeenvolging is die uitgaat van de vordering van het leerproces. In die zin zijn 

graadklassen te beschouwen als leerjaren vermits ze elkaar opvolgen. 
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Capaciteit meedelen 

Een schoolbestuur maakt vóór de start van de inschrijvingsperiode voor al zijn scholen de 
capaciteit(en) bekend aan alle belanghebbenden (ouders, CLB, andere scholen, intermediairs 
…). Het schoolbestuur maakt hiervoor best maximaal gebruik van de eigen 
communicatiekanalen (vb. eigen website, elektronische nieuwsbrief …). 

 

 

Capaciteit verhogen 

Een schoolbestuur kan de capaciteit(en) na de start van de inschrijvingen verhogen.  

Het schoolbestuur deelt de capaciteitsverhoging dan ter kennisgeving mee aan de 
schoolbesturen van de andere scholen gelegen in die gemeente.  

Onze school heeft capaciteitsproblemen 
 

Maximumcapaciteit 

Kleuterschool Totaal: 100 
 Geboortejaar 2019 en 2020 

(jongste kleuters) 
55 

Geboortejaar 2017 en 2018 
(oudste kleuters) 

45 

Lagere school Totaal: 150 

 25 leerlingen per geboortejaar 
 


