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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?

PLIK Z TŁUMACZENIEM: PODSTAWOWE INFORMACJE DLA RODZICÓW DOTYCZĄCE OBOWIĄZKU SZKOLNEGO

W Belgii wszystkie dzieci w wieku od 5 do 18 roku życia objęte są obowiązkiem szkolnym. Rodzice zobo-
wiązani są zapewnić swoim dzieciom możliwość edukacji. Czy Twoje dziecko musi uczęszczać do szkoły?

1 Dzieci, które właśnie przybyły do Belgii, muszą rozpocząć swoją naukę po upływie 60 dni od daty 
wprowadzenia ich danych do rejestru cudzoziemców, rejestru warunkowego lub rejestru miesz-
kańców ich okręgu samorządowego – innymi słowy, od momentu, w którym dziecko przebywające w 
Belgii stanie się legalnym rezydentem.

2 Nawet jeśli Twoje dzieci nie posiadają oficjalnych dokumentów pobytowych, nadal masz prawo za-
pisać je do szkoły. Szkoła nie może odmówić ich przyjęcia ze względu na brak wymaganych dokumentów.

3 Należy przy tym pamiętać, że pomimo tego, iż dzieci w Belgii objęte są obowiązkiem szkolnym, w rzec-
zywistości nie muszą one uczęszczać na zajęcia w szkole. Wprawdzie większość dzieci objętych obowiąz-
kiem szkolnym uczestniczy w zajęciach odbywających się w szkole, mimo to nauczanie w domu stano-
wi dopuszczalną przepisami prawa alternatywę. W takim przypadku należy w odpowiednim terminie 
przesłać do właściwych władz deklarację stwierdzającą chęć prowadzenia nauczania w domu.

4 W Belgii edukacja jest bezpłatna. Zapisanie dziecka do przedszkola, szkoły podstawowej czy średniej nie 
wymaga wnoszenia żadnych opłat wpisowych.

5 Dzieci w wieku od 6 do 18 roku życia, które zostały zapisane do szkoły, zobowiązane są do codzienne-
go uczęszczania na zajęcia, z wyjątkiem przypadków nieobecności dozwolonych przepisami prawa, na 
przykład spowodowanych chorobą. Dzieci w wieku 5 lat powinny uczęszczać do szkoły, uczestnicząc 
w zajęciach przedpołudniowych przez co najmniej 290 dni.

6 W Belgii dzieci posyłane są do przedszkoli w chwili ukończenia 2,5 lat. Rok szkolny obejmuje 7 dni 

początkowych. Twoje dziecko rozpocznie uczęszczanie do szkoły pierwszego z 7 dni początkowych w chwili 

ukończenia przez nie 2,5 roku. Regularne uczęszczanie do przedszkola jest bardzo istotne. Edukację w szkole 

podstawowej mogą rozpocząć wyłącznie te dzieci, które wcześniej regularnie uczęszczały do przedszkola.

7 Twoje dziecko nie chce do 18 roku życia codziennie uczęszczać na zajęcia szkolne? Jeżeli tak, może ono zdecydo-

wać się na naukę i pracę w niepełnym wymiarze godzin od chwili ukończenia 15 lub 16 roku życia.

Czy moje dziecko musi uczęszczać do szkoły?

Chcesz nauczyć się języka niderlandzkiego? Odwiedź stronę 
https://www.integratie-inburgering.be/nederlands-leren-en-oefenen i uzyskaj informacje dotyczące możliwości 
nauki języka. Możesz również zasięgnąć informacji w szkole, do której uczęszcza Twoje dziecko. Mieszkasz w 
Brukseli? Jeśli tak, zachęcamy do odwiedzenia strony https://www.huisnederlandsbrussel.be/leren-oefenen.
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