
En Bélgica la educación es obligatoria para todos los niños de entre 6 y 8 años. Los padres 
son responsables de que sus hijos aprendan. ¿También tu hijo tiene que ir al colegio? 

1 Los niños que acaban de llegar a Bélgica están obligados a escolarizarse a partir del 
sexagésimo día después de haber sido inscritos en el registro de extranjería, el 
registro de espera o el censo de la población del municipio, es decir, desde que el niño viva 
legalmente en Bélgica. 

2 También en caso de que tus hijos no tengan ningún documento oficial de residencia, 
tienes derecho a matricularlos en un colegio. El colegio no puede rechazarlos por eso.

3 En Bélgica hay una enseñanza obligatoria, pero no hay una escolarización obligatoria. 
La mayoría de los niños en edad de enseñanza obligatoria asisten a un colegio, pero 
tu hijo también pueden dar las clases en casa. Si quieres hacerlo así, debes presentar a la 
administración pública una declaración de enseñanza a domicilio dentro de plazo. 

4 Ir al colegio en Bélgica es gratis. No tienes que pagar ninguna cuota de inscripción para 
llevar a tu hijo a una escuela de educación infantil, primaria o secundaria. 

5 Si tu hijo (de 6 a 18 años) se matricula en un colegio, debe ir al colegio cada día, a 
excepción de ausencias justificadas, por ejemplo en caso de enfermedad. 

6 En Bélgica los niños van a la clase de infantil a partir de los 2,5 años. Asistir con 
regularidad a la clase de educación infantil es muy importante para tu hijo. Solo quien asiste 
con regularidad, puede pasar luego a primero de primaria.

¿Todos los niños 
deben ir al colegio?

FICHA DE TRADUCCIÓN: MENSAJE DEL COLEGIO A LOS PADRES

Español

¿Quieres aprender neerlandés? Busca un lugar por tu zona donde acudir en  
www.huizenvanhetnederlands.be o pregunta en el colegio de tu hijo.

In België geldt voor alle kinderen van 6 tot 18 jaar de leerplicht. Ouders zijn 
verantwoordelijk 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 zestigste 
dag nadat ze zijn ingeschreven in het vreemdelingenregister, het wachtregister of het 
bevolkingsregister 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 vanuit huis. 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 middelbare school te laten gaan. 

5 Als je je kind (van 6 tot 18 jaar) inschrijft in een school, dan moet het elke dag naar 
school gaan, behalve bij gewettigde afwezigheden, zoals bijvoorbeeld ziekte. 

6 In België gaan kinderen vanaf 2,5 jaar naar de kleuterklas. Regelmatig aanwezig zijn in de 
kleuterklas is heel belangrijk voor je kind. Enkel wie regelmatig aanwezig is, mag later ook 
naar het eerste leerjaar.

Moet elk kind naar school?

VERTAALFICHE: BASISBOODSCHAP VAN SCHOOL AAN OUDERS

Nederlands

Wil jij Nederlands leren? Zoek een plaats in de buurt waar jij terecht kan op  
www.huizenvanhetnederlands.be of vraag het even na op de school van jouw kind.


