
 

 

 

 

Onthaal Anderstalige Nieuwkomers 

 
Stappenplan voor scholen bij inschrijving 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DEFINITIE Anderstalige Nieuwkomer: 

In Basisonderwijs: 
Leerlingen die uiterlijk op 31 december van het lopende schooljaar vijf 

jaar of ouder zijn en die op de dag van de voorziene instap in de school, 
gelijktijdig aan al de volgende voorwaarden voldoen:  

• niet het Nederlands als thuistaal of als moedertaal hebben 
• onvoldoende de onderwijstaal beheersen om met goed gevolg de lessen 

te kunnen volgen  
• maximaal 9 maanden ingeschreven zijn in een school met het 

Nederlands als onderwijstaal (de vakantiemaanden juli en augustus 
worden niet meegerekend) 

 • een nieuwkomer zijn, d.w.z. maximaal één jaar ononderbroken in België 
verblijven.  

Opm: kinderen die officieel verblijven in een open asielcentrum. Voor deze 

kinderen blijft enkel de leeftijdsvoorwaarde behouden. De andere 
voorwaarden vervallen als de leerling een attest kan voorleggen van het 

asielcentrum waar hij verblijft.  

In Secundair Onderwijs: 
Leerlingen die voldoen aan alle volgende voorwaarden:  

• op 31 december volgend op de aanvang van het schooljaar enerzijds 
minstens twaalf jaar en anderzijds geen achttien jaar geworden zijn;  

• een nieuwkomer zijn, dat wil zeggen maximaal één jaar ononderbroken 

in België verblijven;  
• niet het Nederlands als thuistaal of moedertaal hebben;  

• onvoldoende de onderwijstaal beheersen om met goed gevolg de lessen 
te kunnen volgen;  

• maximaal negen maanden ingeschreven zijn (vakantiemaanden juli en 
augustus niet inbegrepen) in een school met het Nederlands als 

onderwijstaal.  
Opm: leerlingen die officieel verblijven in een open asielcentrum en die op 

31 december volgend op de aanvang van het schooljaar minstens twaalf 
jaar en geen achttien jaar geworden zijn.  

 

 

 

 

 



 

Wat te doen bij de inschrijving van een 

anderstalige nieuwkomer? 

 

 

1. Bij inschrijving van een anderstalige nieuwkomer geeft de 

school dit zo snel mogelijk door aan het Departement.  

 

2. Nadien wordt de leerling doorgegeven aan de administratief 

medewerker van het CLB zodat deze leerling ingebracht kan 

worden in ons digitaal leerlingensysteem LARS en we snel en 

tijdig kunnen registreren.  

 

3. Vervolgens wordt de leerling besproken op het eerstvolgende 

onthaalteam intern op het CLB (maandagnamiddag). Tijdens 

deze vergadering zal bekeken worden wie de leerling verder 

zal opvolgen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

HULPMIDDELEN communicatie eerste 

onthaal: 

Filmpjes via onderwijskiezer voor ouders en voor leerlingen 

https://www.onderwijskiezer.be/v2/clb/clb_films.php 

 

CLB voor anderstaligen in 7 vragen 

'Wat is het CLB?' in 22 talen geeft een beeld van wat ouders en 

leerlingen van een centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) kunnen 

verwachten. 

Beschikbare talen:  

Albanees – Arabisch – Bulgaars – Duits – Engels – Farsi – Frans – 

Hebreeuws – Italiaans – Kroatisch – Macedonisch – Mongools – 

Nederlands – Pools – Portugees – Roemeens – Russisch – Servo-kroatisch 

– Slowaaks – Spaans – Tsjetsjeens – Turks 

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/clb-voor-anderstaligen-in-7-vragen 

 

Communiceren met ouders in andere talen: download vertaalfiches 

Klasse 

Je kan ook handig gebruik maken van de Vertaalfiches van Klasse. Deze 

bieden informatie over basisthema’s (zoals leerplicht, schooltoelage, 

begeleiding huiswerk, luizen, zindelijkheid … ) in laagdrempelig 

Nederlands en in verschillende andere talen. 

https://www.klasse.be/4472/meertalig-communiceren-met-ouders-met-

vertaalfiches/ 

 

 


