
☞  1. Een account aanmaken
2. Digitaal aanmelden
3. Inschri jven in een school 

☞  Aanmelden van 29/03 (14u)
tot en met 26/04 (14u)

☞  Via: https://aanmelden.school

Je kind inschri jven in het 
1ste jaar in een secundaire school
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Beste ouder
Met deze brochure willen we je de nodige informatie geven om je kind in het 
eerste jaar in een secundaire school in Tienen of Hoegaarden in te schrijven voor 
het schooljaar 2023-2024. 

GO! atheneum Tienen, GO! TintelStroom, PISO, Sint-Janscollege en VIA werken 
met digitaal aanmelden. Digitaal aanmelden betekent dat je vooraf aanduidt in 
welke school of scholen jij je kind wil inschrijven. 

Een kind inschrijven in een school houdt in dat er een plaats vrij is in de school en 
dat je als ouder akkoord gaat met het pedagogisch project en het schoolreglement 
van de school. 

Waarom organiseren deze scholen een aanmeldprocedure?

☞ Het aanmeldsysteem zorgt ervoor dat zoveel mogelijk ouders hun kind(eren) in 
de school van hun eerste keuze kunnen inschrijven.

☞ We willen voorkomen dat er wachtrijen aan de schoolpoorten ontstaan.

☞ We willen voorkomen dat ouders hun kind(eren) in meer dan één van onze 
deelnemende scholen effectief inschrijven.

☞ Het aanmeldsysteem via computer zorgt ervoor dat het aanmelden zonder 
tijdsdruk kan gebeuren.

☞ Het aanmeldsysteem zorgt ervoor dat iedereen evenveel kans krijgt om zijn 
kind in de school van eerste keuze in te schrijven.

Wij raden aan om je vooraf zoveel mogelijk te informeren over het pedagogisch 
project en de werking van de scholen. Vraag indien nodig extra advies aan de 
school en het CLB om een doordachte keuze te kunnen maken. 

In deze brochure lees je wanneer en hoe je je kind kan aanmelden en inschrijven, 
maar ook hoe je kan kennismaken met de verschillende scholen en waar je terecht 
kan voor hulp bij het aanmelden/inschrijven. 

Je kan tevens info vinden over inschrijven in het buitengewoon secundair onderwijs 
in Hoegaarden. 
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Inschrijven in het eerste jaar 
gewoon secundair onderwijs
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Wil je inschrijven in GO! atheneum Tienen,
GO! TintelStroom, PISO, Sint-Janscollege of VIA?
Hieronder lees je wie kan inschrijven, wanneer je kan inschrijven 
en hoe je kan inschrijven. 

Wanneer?

Hoe?
Je meldt aan via de website 
https://aanmelden.school. 

Ook broers/zussen en kinderen van 
personeel melden aan. 
Zie pagina 6 tot 10 voor meer 
informatie.

Digitaal aanmelden betekent dat je vooraf aanduidt in welke school of scholen jij je kind wil inschrijven. 

Een kind inschrijven in een school houdt in dat er een plaats vrij is in de school en dat je als ouder akkoord 
gaat met het pedagogisch project en het schoolreglement van de school. 

Waarom organiseren wij een aanmeldprocedure? 

● Het aanmeldsysteem zorgt ervoor dat zoveel mogelijk ouders hun kind(eren) in de school van hun 
eerste keuze kunnen inschrijven.  

● We willen voorkomen dat er wachtrijen aan de schoolpoorten ontstaan. 
● We willen voorkomen dat ouders hun kind(eren) in meer dan één van onze deelnemende scholen 

effectief inschrijven.  
● Het aanmeldsysteem via computer zorgt ervoor dat het aanmelden zonder tijdsdruk kan gebeuren. 
● Het aanmeldsysteem zorgt ervoor dat iedereen evenveel kans krijgt om zijn kind in de school van 

eerste keuze in te schrijven. 

Tijdslijn  
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Inschrijven in het buitengewoon 
secundair onderwijs

Wil je inschrijven in het buitengewoon secundair onderwijs 
in Hoegaarden? 
Hieronder lees je wie kan inschrijven, wanneer je kan inschrijven en hoe je 
kan inschrijven.

Wie kan inschrijven?
☞ Leerlingen die willen inschrijven in OV3: type Basisaanbod, type 3 en 

type 9 (1e jaar). 

☞  Leerlingen die willen inschrijven in OV4: type 9, 1e en 2e jaar A of B. 

Opgelet:  het aanbod ‘OV4 type 9’ (ASS) is momenteel in oprichting. 
Dit betekent dat er een procedure voor de opstart vanaf 
1 september 2023 lopende is. Inschrijvingen zijn dan ook 
onder voorbehoud van oprichting.

Wanneer & hoe?
OV3 type basisaanbod, type 3 en type 9: fysiek inschrijven

• 20/03/2023 - 31/3/2023:  voorrangsperiode broers en zussen  
 en kinderen van personeel

• 18/4/2023:  start vrije inschrijvingen

OV4 type 9 (De Pass): 

• 1e jaar: aanmelden via www.depass.be

13/3/2023 - 24/3/2023:  voorrangsperiode broers en zussen  
 en kinderen van personeel - fysiek  
 inschrijven  

27/3/2023, 14u - 21/4/2023, 14u:  aanmelden
15/5/2023:  bekendmaking resultaat
16/5/2023 - 12/06/2023:  start inschrijvingen toegewezen 

 leerlingen
16/5/2023:  start vrije inschrijvingen

• 2e jaar: meer info op www.depass.be vanaf 1 maart
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Inschrijven in de hogere jaren 
gewoon secundair onderwijs

Voor meer info: neem telefonisch contact op met de school op 
016 76 75 21

Contactpersoon OV4: katrien.marchal@busomariadal.be of 
sven.lambrecht@busomariadal.be of 
info@depass.be  

Contactpersoon OV3:  frieda.debruyn@busomariadal.be of 
sven.lambrecht@busomariadal.be of 
info@busomariadal.be

Inschrijven kan enkel met een verslag buitengewoon onderwijs. 
Indien je dit (nog) niet hebt, neem dan contact op met het CLB van de 
huidige school.
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Inschrijven via de school - hou de website van de school in het oog voor 
meer informatie.
vanaf 16 mei:  GO! atheneum Tienen, GO! TintelStroom, PISO en VIA 

vanaf 17 april:  Sint-Janscollege Meldert



Digitaal aanmelden betekent dat je vooraf aanduidt in welke school of scholen jij je kind wil inschrijven. 
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Tijdslijn  
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Wat heb je nodig om aan te melden?
☞ Een computer met internet en een e-mailadres.

☞ Naam, voornaam, geboortedatum en adres van je kind.

☞ Het rijksregisternummer van je kind (11 cijfers). Dit vind je op:
• de (kids-)identiteitskaart
• de isi+-kaart
• een klever van het ziekenfonds

☞ Indien je kind recht heeft op voorrang: het rijksregisternummer 
van het kind/personeelslid dat de voorrang genereert.
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Hoe aanmelden?

Je meldt aan vanaf 27 maart 2023
(14u) t.e.m. 21 april 2023 (14u) 
via de website

https://aanmelden.school



GO! atheneum Tienen, GO! TintelStroom, PISO, Sint-Janscollege of VIA
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Wie meldt aan?
Alle kinderen die starten in een 
secundaire school in 1A of 1B, ook 
broers en zussen en kinderen van 
personeel.

1A is bestemd voor leerlingen die 
een getuigschrift basisonderwijs 
ontvangen.  

1B is bestemd voor leerlingen die 
geen getuigschrift basisonderwijs 
ontvangen (onder bepaalde voor-
waarden kunnen leerlingen die 
een getuigschrift basisonderwijs 
ontvangen naar 1B).  

Weet je nog niet of je kind het 
getuigschrift basisonderwijs zal 
ontvangen, contacteer dan de 
basisschool of het CLB.
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MEER INFORMATIE BIJ AANMELDEN VOOR:

Inschrijven

4

Stappenplan

1. Account aanmaken   
• Je surft naar https://aanmelden.school.
• Je klikt op ‘aanmelden’ op de startpagina.
• Je kiest: ‘ik heb geen account’.
• Je registreert je voornaam en naam, telefoon- 

of GSM-nummer, e-mailadres en wachtwoord.
• Je ontvangt een e-mail en bevestigt je account 

via de link in de mail.

2. Kind aanmelden 
• Je surft naar https://aanmelden.school.
• Je klikt op ‘aanmelden’ op de startpagina.
• Je kiest: ‘ik heb een account’ en je logt in.
• Je geeft de gegevens op van je kind.
• Je geeft je schoolkeuzes op.
• Je ontvangt onmiddellijk een e-mail ter 

bevestiging (controleer ook je ongewenste 
e-mails).

• Je controleert de gegevens van deze e-mail op 
eventuele fouten.

3. Mail  
• Je ontvangt een e-mail op 11/05/2023 met het 

resultaat van je toewijzing.
• In deze e-mail staan de instructies om in te 

schrijven in de school.

4. Inschrijven 
• Je volgt de instructies van de school om de 

inschrijving te realiseren.

Mail 

@3

Aanmelden

2

Account 
aanmaken

1

In deze e-mail staan de instructies om in te 

Je volgt de instructies van de school om de 
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Ordening en toewijzing
Hoe worden de vrije plaatsen verdeeld?

De computer verdeelt de plaatsen op basis van de criteria ‘schoolvoorkeur’ en 
‘toeval’. Het systeem probeert zoveel mogelijk kinderen hun eerste voorkeur 
te geven. Daarom gebeurt er eerst een trekking voor alle eerste schoolvoor-
keuren van alle aangemelde leerlingen. De computer rangschikt de leerlingen 
in een willekeurige volgorde en wijst de plaatsen willekeurig toe.  

Voor alle leerlingen die hun school van eerste voorkeur niet kregen, kijkt 
het systeem vervolgens naar de tweede schoolvoorkeur. Opnieuw wijst het 
systeem de plaatsen in een bij toeval bepaalde volgorde aan de leerlingen 
toe. Dit alles gebeurt in aanwezigheid van een gerechtsdeurwaarder.  

Er zijn 3 resultaten mogelijk:

1.  Je krijgt een toewijzing in je school van eerste keuze. Je mag inschrijven in 
deze school.

2. Je krijgt een toewijzing in een school van een lagere keuze. Je mag 
inschrijven in deze school en staat op de wachtlijst van de scho(o)l(en) van 
hogere keuze. Je kan jouw dossier opvolgen via de website.

3. Je hebt in geen enkele school een toewijzing. Je staat op de wachtlijst van 
alle scholen waarvoor je hebt aangemeld. Je kan jouw dossier opvolgen 
via de website.

OPGELET
Je maakt meer kans op een toewĳ zing in een school als je 
meerdere scholen kiest. Je kan alle scholen aanduiden maar dat 
hoeft niet. Je kan eenzelfde school maar één keer aanduiden.  

Je maakt meer kans op een toewĳ zing in een school als je 
meerdere scholen kiest. Je kan alle scholen aanduiden maar dat 
hoeft niet. Je kan eenzelfde school maar één keer aanduiden.  

GO! atheneum Tienen, GO! TintelStroom, PISO, Sint-Janscollege of VIA



Voorrangsgroepen

• Broers en zussen van leerlingen die nu ingeschreven zijn in de secundaire 
school. Ook stiefbroers en -zussen, halfbroers en -zussen of andere kinderen 
die op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn of hun hoofdverblijfplaats op 
hetzelfde adres hebben.

• Kinderen van personeel van de secundaire school.

OPGELET
Je kan voor al jouw schoolkeuzes aanmelden, maar de voorrang 
is enkel geldig in de secundaire school waarin de broer/zus 
ingeschreven is of het personeelslid tewerkgesteld is. 
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MEER INFORMATIE BIJ AANMELDEN VOOR:

  Wat als ik niet heb aangemeld tijdens de aanmeldperiode?

De vrije inschrijvingen starten op

16 mei 2023 (9u00). 

• Heeft de school vrije plaatsen? Je kan je kind onmiddellijk inschrijven.

• Heeft de school geen vrije plaatsen? Je kind wordt op de wachtlijst geplaatst.

Wacht dus niet en meld zeker aan! 
Alle informatie kan je terugvinden op https://aanmelden.school.
Je kan ons per e-mail contacteren op info@aanmelden.school.



GO! atheneum Tienen
Gilainstraat 70
3300 Tienen
016 78 18 30 
www.atheneumtienen.be

GO! TintelStroom 
Sliksteenvest 1
3300 Tienen
016 91 01 10 / 0474 99 17 64
www.tintelstroom.be

Gewoon secundair onderwijs 
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SECUNDAIRE SCHOOL VAN HET GO!

SECUNDAIRE SCHOOL VAN HET PROVINCIAAL ONDERWIJS

Provinciaal Instituut voor Secundair Onderwijs – PISO 
Alexianenweg 2 
3300 Tienen
016 81 45 11 
www.piso.be

SECUNDAIRE SCHOLEN IN TIENEN EN HOEGAARDEN
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VIA Eerste Graad 
Waaibergstraat 5 
3300 Tienen
016 81 98 01 
www.viatienen.be

VIA Tweede graad
Waaibergstraat 43 
3300 Tienen 
016 81 28 15 
www.viatienen.be 

VIA Derde graad 
Waaibergstraat 45 
3300 Tienen
016 82 32 40 
www.viatienen.be

Sint-Janscollege Hoegaarden
Waversesteenweg 1 
3320 Hoegaarden
016 76 62 71
sintjanscollegemeldert.be

Buitengewoon secundair onderwijs 

SECUNDAIRE SCHOLEN VAN HET VRIJ ONDERWIJS

BUSO Mariadal Hoegaarden 
Klein Overlaar 3 
3320 Hoegaarden 
016 76 75 21 
www.busomariadal.be

Tienerschool De Pass
OV4 type 9
Klein Overlaar 3
3320 Hoegaarden
016 76 75 21
www.depass.be

SECUNDAIRE SCHOLEN IN TIENEN EN HOEGAARDEN
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GO! CLB 
Leuven-Tienen-Landen

Oude Vestenstraat 14 
3300 Tienen
016 81 58 18
www.clbleuventienen.be

Vrij CLB Brabant Oost 
vestigingTienen 

Veldbornstraat 18
3300 Tienen
016 81 31 05
https://www.vrijclb.be/
vrijclbbrabantoost

Infoavond
‘Overstap van basisonderwijs 
naar secundair onderwijs’, 
een organisatie van Vrij CLB Oost 
(vestiging Tienen) en CLB GO! 
Leuven – Tienen – Landen

26 januari, 19u30, 
Polyvalente zaal 
CC De Kruisboog – 
inschrijven via deze 
QR-code. 

31 januari en 9 
februari, 19u30, 
digitale info-avond – 
inschrijven via deze 
QR-code. 

HULP NODIG? 
Diensten die je 
kunnen helpen bij 
het aanmelden en 
inschrijven:

INLOOPHUIS TIENEN 

Onze-Lieve-Vrouwe-Broeder-
straat 2A - 3300 Tienen 
Van 12.00 uur tot 16.00 uur 
Op maandag- en woensdag-
namiddag
(verantwoordelijke: Leentje 
Verbraeken – 0476/ 06 91 21 – 
leentje.verbraeken@cawoost-
brabant.be)

PRAATCAFE ERM ’N ERM

Grote Bergstraat 21 
3300 Tienen
Van 13u tot 17u - Op vrijdag
(verantwoordelijke: Simon 
Roovers – 0499/ 92 14 07 – 
simon.roovers@saamo.be)

VOEDSELBANK BEZORGD
OM MENSEN

Hamelendreef 100  
3300 Tienen
Van 09u30 tot 12u 
Elke maandag en woensdag
(verantwoordelijke: Simon 
Roovers – 0499/ 92 14 07 – 
simon.roovers@saamo.be)

RASHA AL ASADI

Grote Bergstraat 21

0493 405874
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Hoe kennismaken met de scholen? 

GO! TintelStroom
organiseert een 

infovoormiddag op 
zaterdag 11 maart 2023 en 
een Openschoolnocturne 

op vrijdag 5 mei 2023

GO! atheneum 
Tienen 

organiseert een 
infovoormiddag op 

zaterdag 11 maart 2023 en 
een Openschoolnocturne 

op vrijdag 5 mei 2023

Deur naar je 
toekomst

= een gezamenlijke digitale 

infoavond voor GO! atheneum 

Tienen, TintelStroom en PISO, 
dinsdag 24 januari, 

inschrijven via 
www.deurnaarjetoekomst.be

PISO organiseert 
een infomoment op 

zondag 
5 maart 2023 

en een opendeurdag 
op zaterdag 
13 mei 2023. 
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VIA Eerste Graad
organiseert eeninfodag op 

zaterdag 11 maart 2023 voor 
leerlingen en ouders. Inschrijven is 

verplicht en kan via de website 
van de school. De opendeurdag van 

VIA-secundair is gepland op 
zaterdag 13 mei 2023. 

Sint-Janscollege
voorziet een infodag op zaterdag 

11 maart 2023 (van 14u00 tot 
18u00) en infoavonden op 

woensdag 22 maart 2023 en 
donderdag 23 maart 2023, telkens 
om 19u30, inschrijven via website 

van de school.

De Pass (OV4t9) 
online infomoment op 16/02/2023, 

19u30, link via website van de 
school, individuele bezoeken op 

afspraak en 

BUSO Mariadal
(OV3 tBA, t3 en t9) infodag 

18/03/2023 en opendeurdag 
04/06/2023



Meer informatie vind je: 

☞ bij de school waar je wilt inschrijven of op de website van de school

☞ op de website www.naarschoolintienen.be
of www.aanmelden.school

☞ bij het Lokaal Overlegplatform Gelijke Onderwijskansen: 

ina.buvens@ond.vlaanderen.be 

02 553 5013

Deze brochure is een uitgave van het LOP Tienen Secundair Onderwijs .Het LOP is een Lokaal 
Overlegplatform rond gelijke onderwijskansen waarin alle scholen, CLB’s en  welzijnspartners 
vertegenwoordigd zijn.

V.U.: LOP Tienen SO: Bea Morissens, p.a. Glabbeekstraat 36, 3300 Tienen

januari 2023

Digitaal aanmelden betekent dat je vooraf aanduidt in welke school of scholen jij je kind wil inschrijven. 

Een kind inschrijven in een school houdt in dat er een plaats vrij is in de school en dat je als ouder akkoord 
gaat met het pedagogisch project en het schoolreglement van de school. 

Waarom organiseren wij een aanmeldprocedure? 

● Het aanmeldsysteem zorgt ervoor dat zoveel mogelijk ouders hun kind(eren) in de school van hun 
eerste keuze kunnen inschrijven.  

● We willen voorkomen dat er wachtrijen aan de schoolpoorten ontstaan. 
● We willen voorkomen dat ouders hun kind(eren) in meer dan één van onze deelnemende scholen 

effectief inschrijven.  
● Het aanmeldsysteem via computer zorgt ervoor dat het aanmelden zonder tijdsdruk kan gebeuren. 
● Het aanmeldsysteem zorgt ervoor dat iedereen evenveel kans krijgt om zijn kind in de school van 

eerste keuze in te schrijven. 

Tijdslijn  
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