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Nederlands

Nederlands leren? Zoek waar jij terecht kan op 
https://www.integratie-inburgering.be/nederlands-leren-en-oefenen. Of vraag het op de school van je 
kind. Woon je in Brussel? Surf dan naar https://www.huisnederlandsbrussel.be/leren-oefenen. 

In België geldt voor alle kinderen van 5 tot 18 jaar de leerplicht. Ouders zijn verantwoor-
delijk dat hun kinderen leren. Moet jouw kind dan ook naar school? 

1 Kinderen die net in België zijn, zijn verplicht om onderwijs te volgen vanaf de 60ste dag 
nadat ze zijn ingeschreven in het vreemdelingenregister, het wachtregister of het bevol-
kingsregister van de gemeente, dus als het kind wettelijk in België woont. 

2 Ook als je kinderen geen officiële verblijfspapieren hebben, heb je het recht om ze in te 
schrijven in een school. De school mag hen daarvoor niet weigeren. 

3 Er is in België wel een leerplicht, maar geen schoolplicht. De meeste leerplichtige kinderen 
volgen les in een school, maar je kind mag ook les volgen van thuis uit. Als je dat wil, 
moet je een verklaring van huisonderwijs op tijd indienen bij de overheid. 

4 Naar school gaan in België is gratis. Je hoeft geen inschrijvingsgeld te betalen om je kind 
naar de kleuterschool, lagere school of secundaire school te laten gaan. 

5 Kinderen van 6 tot 18 jaar die zijn ingeschreven in een school, moeten elke dag naar 
school gaan, behalve bij gewettigde afwezigheden, zoals bijvoorbeeld ziekte. 5-jarige kin-
deren worden minstens 290 halve dagen op school verwacht. 

6 In België gaan kinderen vanaf 2,5 jaar naar de kleuterklas. Er zijn 7 instapmomenten in 
een schooljaar, je kind start op de eerste instapdag nadat het 2,5 jaar is. Regelmatig aanwe-
zig zijn in de kleuterklas is heel belangrijk. Enkel wie regelmatig aanwezig is, mag later ook 
naar het eerste leerjaar.

7 Ziet je kind het niet zitten om tot 18 jaar elke dag naar school te gaan? Dan kan het vanaf 
15 of 16 jaar kiezen voor deeltijds leren en deeltijds werken.

Moet mijn kind naar school? Does my child have to go to school?

In Belgium, all children between 5 and 18 years old have to be educated. It’s the responsi-
bility of parents to make sure that their children learn. So does your child have to go to 
school?

1 Children who have just arrived in Belgium have to be educated as from the 60th day af-
ter their registration in the register of foreigners, conditional register or population regis-
ter of their municipality, in other words when the child becomes a legal resident of Belgium.

2 Even if your children have no official residence papers you still have the right to enrol 
them in a school. The school cannot turn them away because they do not have papers.

3 Please note that while in Belgium children have to be educated, there’s no obligation for 
them to actually go to school. Most children subject to compulsory education do in fact go 
to school, but home schooling is a legal alternative. If that’s what you want, you must 
send a home schooling declaration to the authorities in time.

4 Going to school in Belgium is free of charge. There’s no registration fee to pay for having 
your child go to kindergarten, primary school or secondary school.

5 Children aged 6 to 18 who are registered at a school must go to school every day, except 
in case of legally-permitted absences, such as for illness. 5-year-old children are expected 
to go to school for at least 290 half-days.

6 In Belgium, children go to kindergarten as of 2.5 years of age. There are 7 starting days 
in a school year; your child begins going to school on the first starting day after he or she 
reaches the age of 2.5. Regular attendance of kindergarten is very important. Only children 
who have attended regularly can later go on to the first year of primary school.

7 Does your child not want to go to school every day until the age of 18? If so, he or she can 
opt for learning part-time and working part-time as from the age of 15 or 16.

Would you like to learn Dutch? Find a place to do so at 
https://www.integratie-inburgering.be/nederlands-leren-en-oefenen. Or ask at your child’s school. Do 
you live in Brussels? Then visit https://www.huisnederlandsbrussel.be/leren-oefenen.
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