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B. Ons onderwijs 

9. Getuigschrift basisonderwijs 

2 soorten getuigschriften 

Aan het einde van het gewoon lager onderwijs krijgt elke leerling een getuigschrift. Er zijn 2 soorten: 

 Het getuigschrift basisonderwijs 

 Het getuigschrift van bereikte doelen 

De klassenraad beslist welk getuigschrift je kind behaalt. 

 

Het getuigschrift basisonderwijs 

Dit zijn de voorwaarden om het getuigschrift basisonderwijs te behalen: 

 Je kind moet de doelen uit het leerplan die het bereiken van de eindtermen beogen, in voldoende 

mate halen. De klassenraad beslist dat autonoom. Een school kan die inschatting maken door 

examens af te nemen, maar dat is niet verplicht. 

 

 Je kind is een regelmatige leerling. Dat betekent dat het maar in 1 school tegelijk is ingeschreven en 

regelmatig naar school gaat. 

 

 Je kind is of wordt in het kalenderjaar van uitreiking minstens 9 jaar. 

De meeste kinderen behalen het getuigschrift na 6 jaar, op het einde van de lagere school. De 

klassenraad kan het getuigschrift dus ook toekennen aan leerlingen die nog geen 6 jaar lager 

onderwijs gevolgd hebben. 

Je kind kan er ook langer dan 6 jaar over doen. Een kind dat 15 jaar wordt vóór 1 januari van het 

lopende schooljaar kan wel niet meer toegelaten worden tot het lager onderwijs. 

 

Voor kinderen met een individueel aangepast curriculum 

Als je kind een individueel aangepast curriculum volgt, kan het ook het getuigschrift basisonderwijs 

behalen. Daarvoor moeten de leerdoelen in het handelingsplan gelijkwaardig zijn met die van het 

gewoon lager onderwijs. 

Je school moet vooraf een aanvraag indienen bij de onderwijsinspectie om de leerdoelen van het 

gevolgde handelingsplan als gelijkwaardig te laten beoordelen. 
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Het getuigschrift van bereikte doelen 

Vanaf het schooljaar 2017-2018 krijgen alle leerlingen die het 

getuigschrift basisonderwijs niet behalen, een getuigschrift dat vermeldt welke doelen ze bereikt 

hebben. 

Ook als je kind een individueel aangepast curriculum volgt en niet in aanmerking komt voor het 

getuigschrift basisonderwijs, zal het een getuigschrift van bereikte doelen krijgen. 

 

Wat kan ik doen als mijn kind het getuigschrift basisonderwijs niet behaalt? 

Je kan beroep aantekenen tegen de beslissing van de klassenraad om je kind geen getuigschrift 

basisonderwijs toe te kennen. De beroepsprocedure is verplicht opgenomen in het schoolreglement. 

Als je kind het getuigschrift basisonderwijs niet behaalt in het lager onderwijs, dan is het nog mogelijk 

in het secundair onderwijs. Dat gebeurt als je kind slaagt in het 1ste leerjaar.  

Het kan ook via de Examencommissie basisonderwijs. 

 

Wie kan er beroep indienen tegen het niet verkrijgen van het getuigschrift basisonderwijs? 
 
Elke ouder die niet akkoord gaat met het niet verkrijgen van het getuigschrift basisonderwijs, kan 
beroep indienen, op voorwaarde dat er eerst overleg is geweest met de school. Met ouder wordt 
bedoeld de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent of in rechte of in feite de minderjarige onder zijn 
bewaring heeft. 

 

Wat houdt het overleg dat moet voorafgaan aan de beroepsprocedure in? 
 
Ouders die niet akkoord gaan met het niet verkrijgen van het getuigschrift basisonderwijs, kunnen een 
overleg vragen met de directeur (of zijn afgevaardigde). De bedoeling van dit overleg is om alsnog tot 
een overeenkomst te komen zonder dat de formele beroepsprocedure opgestart moet worden. 
De termijn waarbinnen dit overleg moet plaatsvinden, is vastgelegd in het schoolreglement. De school 
kan dit overleg niet weigeren en er moet een schriftelijke verslag van gemaakt worden. 

Na dit overleg kan de directeur (of zijn afgevaardigde) beslissen om de klassenraad opnieuw te laten 
samenkomen. De klassenraad kan dan het getuigschrift alsnog toekennen of bij de oorspronkelijke 
beslissing blijven. 

De beslissing van de directeur (of zijn afgevaardigde) om de klassenraad niet samen te laten komen of, 
in geval de klassenraad wel samenkomt, de beslissing van de opnieuw samengekomen klassenraad, 
moet door de ouders schriftelijk in ontvangst genomen worden op een datum die voorzien is in het 
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schoolreglement (30 juni).  Als de ouders de beslissing op deze 
datum niet in ontvangst nemen, wordt ze toch geacht in ontvangst 
genomen te zijn. 

Wanneer de ouders niet akkoord gaan met de beslissing (hetzij om de klassenraad niet bijeen te 
roepen, hetzij om het getuigschrift niet toe te kennen), dan wijst de school de ouders schriftelijk op de 
mogelijkheid tot beroep bij de beroepscommissie. Als het getuigschrift wel toegekend wordt, dan 
zullen de ouders genoegdoening hebben en zal de procedure hier stoppen. 

 

Bij wie en hoe kunnen de ouders het beroep instellen? 
 
De ouders stellen het beroep in bij het schoolbestuur. Ze dateren en ondertekenen het beroep en 
vermelden ten minste het voorwerp van het beroep, met beschrijving van de feiten en met een 
motivering van de bezwaren die ze inroepen. Ze kunnen overtuigingsstukken bijvoegen. 
 

 

 

 

  


