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Artikelen in het decreet basisonderwijs, zoals gewijzigd door het Ontwerp van 
decreet tot wijziging van het decreet basisonderwijs, wat betreft de rol van de 
centra voor leerlingenbegeleiding (18 november 2022) 

HOOFDSTUK III. - Structuur van het basisonderwijs 

Afdeling 2. Gewoon en buitengewoon basisonderwijs 

Art. 8 

Het gewoon basisonderwijs wordt zodanig georganiseerd dat, op grond van een pedagogisch project, 
in de school een opvoedings- en leeromgeving gecreëerd wordt waarin de leerlingen een 
ononderbroken leerproces kunnen doormaken. Die omgeving wordt aangepast aan de voortgang in 
de ontwikkeling van de leerlingen. Een school die beslist het ononderbroken leerproces van een 
leerling te onderbreken door deze die leerling het aanbod van het afgelopen schooljaar gedurende 
het daaropvolgende schooljaar nogmaals te laten volgen, neemt deze beslissing na overleg met het 
CLB. De genomen beslissing wordt ten aanzien van de ouders schriftelijk gemotiveerd en mondeling 
toegelicht, waarbij de school ook aangeeft welke bijzondere aandachtspunten er in het 
daaropvolgende schooljaar voor de leerling zijn. Een school die beslist het ononderbroken 
leerproces van een leerling te onderbreken door die leerling het aanbod van het afgelopen 
schooljaar gedurende het daaropvolgende schooljaar nogmaals te laten volgen, motiveert die 
beslissing schriftelijk ten aanzien van de ouders en licht die beslissing mondeling toe. De school 
geeft aan welke bijzondere aandachtspunten er voor die leerling zijn in het daaropvolgende 
schooljaar. 

Conclusie: 

Het verplicht overleg met het CLB bij zittenblijven in het gewoon basisonderwijs wordt geschrapt 
uit de regelgeving. 

Art. 12/1. 

§ 1. In het gewoon onderwijs kan een leerling die 6 jaar wordt vóór 1 januari van het lopende 
schooljaar nog één schooljaar tot het kleuteronderwijs toegelaten worden. Na kennisneming van en 
toelichting bij de adviezen van de klassenraad en van het CLB nemen de ouders daaromtrent een 
beslissing. De klassenraad adviseert over de toelating tot het kleuteronderwijs en na kennisneming 
van en toelichting bij het advies. 

Voor leerlingen die nog geen kleuteronderwijs volgden, is enkel een advies van een CLB geen advies 
als vermeld in het eerste lid, vereist. 
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Conclusie: 

In het gewoon onderwijs wordt het verplicht advies van het CLB bij verlengd kleuteronderwijs 
geschrapt uit de regelgeving. 

 

§ 2. In het buitengewoon onderwijs kan een leerling die 6 jaar wordt vóór 1 januari van het lopende 
schooljaar tot het kleuteronderwijs toegelaten worden. Het volgen van kleuteronderwijs kan daarna 
nog met één schooljaar verlengd worden. Na kennisneming van en toelichting bij de adviezen van 
de klassenraad en van het CLB nemen de ouders daaromtrent een beslissing. De klassenraad 
adviseert over de toelating tot het kleuteronderwijs en na kennisneming van en toelichting bij het 
advies. 

Voor leerlingen die nog geen kleuteronderwijs volgden, is enkel een advies van een CLB geen advies 
als vermeld in het eerste lid, vereist. 

Conclusie: 

In het buitengewoon onderwijs wordt het verplicht advies van het CLB bij verlengd 
kleuteronderwijs geschrapt uit de regelgeving. 

 

Art. 14/0. 

In afwijking van artikel 13/1, § 2 tot en met § 5, kan een leerling die de leeftijd van 6 jaar voor 1 
januari van het lopende schooljaar niet bereikt heeft, tot het lager onderwijs toegelaten worden 
onder de volgende voorwaarden: 

1° in het gewoon onderwijs: op verzoek van de ouders of op initiatief van de school, na toelating 
conform artikel 13/1, §2, eerste lid, 2°, en §3, indien het een leerling betreft die het voorgaande 
schooljaar ingeschreven was in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende school voor 
Nederlandstalig kleuteronderwijs, of conform artikel 13/1, §2, eerste lid, 3°, en §3, indien het een 
leerling betreft die het voorgaande schooljaar niet ingeschreven was in een door de Vlaamse 
Gemeenschap erkende school voor Nederlandstalig kleuteronderwijs. Na kennisneming van en 
toelichting bij het advies van het CLB de klassenraad kleuteronderwijs of de beslissing van de 
klassenraad lager onderwijs nemen de ouders daaromtrent een beslissing; 

Conclusie: 

In het gewoon onderwijs wordt het verplicht advies van het CLB bij vervroegde instap lager 
onderwijs geschrapt uit de regelgeving. 

 

2° in het buitengewoon onderwijs: na kennisneming van en toelichting bij de adviezen van de 
klassenraad en van het CLB het advies van de klassenraad, op vraag van de ouders of op initiatief 
van de school, nemen de ouders daaromtrent een beslissing. 

Conclusie: 

In het buitengewoon onderwijs wordt het verplicht advies van het CLB bij vervroegde instap lager 
onderwijs geschrapt uit de regelgeving. 
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Art. 14/1. 

§ 2. In het gewoon lager onderwijs kan een leerling die veertien jaar wordt vóór 1 januari van het 
lopende schooljaar, nog één schooljaar het lager onderwijs volgen, na gunstig advies van de 
klassenraad van de school waar de leerling het voorafgaande schooljaar lager onderwijs heeft 
gevolgd en een advies van het CLB. De klassenraad en het CLB geven de ouders toelichting bij de 
adviezen. De klassenraad geeft advies op vraag van de ouders of op eigen initiatief. Het CLB geeft 
advies op vraag van de ouders of, wanneer de klassenraad op eigen initiatief adviseert, op vraag van 
de klassenraad. Na kennisneming van en toelichting bij de adviezen van de klassenraad en het CLB 
nemen de ouders daaromtrent een beslissing. Na kennisneming van en toelichting bij het advies van 
de klassenraad nemen de ouders daaromtrent een beslissing. 

Conclusie: 

In het gewoon lager onderwijs wordt het verplicht advies van het CLB bij verlengd verblijf lager 
onderwijs voor 14-jarigen geschrapt uit de regelgeving 

 

§3. In het buitengewoon lager onderwijs kan een leerling die veertien jaar wordt vóór 1 januari van 
het lopende schooljaar, nog één schooljaar het lager onderwijs volgen, na advies van de klassenraad 
van de school waar de leerling het voorafgaande schooljaar lager onderwijs heeft gevolgd en een 
advies van het CLB. De klassenraad en het CLB geven de ouders toelichting bij de adviezen. De 
klassenraad geeft advies op vraag van de ouders of op eigen initiatief. Het CLB geeft advies op vraag 
van de ouders of, wanneer de klassenraad op eigen initiatief adviseert, op vraag van de klassenraad. 
Na kennisneming van en toelichting bij de adviezen van de klassenraad en het CLB nemen de ouders 
daaromtrent een beslissing. Na kennisneming van en toelichting bij het advies van de klassenraad 
nemen de ouders daaromtrent een beslissing. 

Conclusie: 

In het buitengewoon lager onderwijs wordt het verplicht advies van het CLB bij verlengd verblijf 
lager onderwijs voor 14-jarigen geschrapt uit de regelgeving 

 


