
Getuigschrift  gewoon en buitengewoon basisonderwijs 

1. Toekenning van het getuigschrift basisonderwijs 

1.1. Wie reikt het getuigschrift basisonderwijs uit? 

Schoolbesturen van erkende scholen kunnen het getuigschrift basisonderwijs uitreiken aan regelmatige leerlingen (..) 
De uitreiking gebeurt op voordracht en na beslissing van de klassenraad en kan enkel aan leerlingen die vóór 1 januari 
van het lopende schooljaar al acht jaar geworden zijn. 

1.2. Waarop baseert de klassenraad zich om te beslissen of een leerling het getuigschrift basisonderwijs krijgt? 

De klassenraad oordeelt autonoom of een leerling het getuigschrift basisonderwijs bekomt. De klassenraad bekijkt 
daarbij of de leerling in voldoende mate de doelen uit het leerplan die het bereiken van de eindtermen 
beogen bereikt heeft. 

Om meer uniformiteit te bereiken inzake de toekenning van het getuigschrift basisonderwijs, wordt dit getuigschrift 
vanaf 1/9/2015 dus gekoppeld aan die leerplandoelen die beogen de eindtermen te bereiken.  

Leerplannen moeten letterlijk de eindtermen en ontwikkelingsdoelen bevatten. Leerplannen kunnen evenwel ook 
andere doelen bevatten. De koppeling tussen het getuigschrift en die doelen uit het leerplan die het bereiken van de 
eindtermen beogen, impliceert zeker niet dat scholen geen andere doelen meer mogen aanbieden bovenop 
(verdiepend) of naast (verbredend) de eindtermen. Het blijft de bedoeling dat elke leerling zo ver mogelijk gebracht 
wordt. Dit staat los van de meer uniforme waarde die inzake het getuigschrift basisonderwijs nagestreefd wordt. Het 
staat scholen ook vrij om in hun evaluatiedocumenten aan te geven wat de leerling bovenop het getuigschrift 
basisonderwijs reeds bereikt heeft. Dit kan evenwel niet op het getuigschrift basisonderwijs aangebracht worden 
aangezien hiervoor niet afgeweken kan worden van de voorziene modellen. 

De klassenraad kijkt bij de toekenning van het getuigschrift basisonderwijs naar het totaalbeeld van het kind, het gaat 
dus noch om een verenging tot enkele leergebieden, noch om een ‘afvinken’ van alle leerplandoelen. 

1.3. Welke procedure volgt de klassenraad? 

Na 20 juni beslist de klassenraad op grond van alle beschikbare informatie over de toekenning van het getuigschrift van 
basisonderwijs.  

De beraadslaging van de klassenraad wordt schriftelijk vastgelegd. Elk lid van de klassenraad is tot geheimhouding 
daarover verplicht.  

De notulen van de beraadslaging van de klassenraad worden opgenomen in een speciaal register en worden gedurende 
15 jaar op school bewaard, waar ze door de onderwijsinspectie kunnen geraadpleegd worden. In dit register worden 
naast de naam, voornaam en geboortedatum van elke leerling vermeld of het getuigschrift basisonderwijs al dan niet 
werd uitgereikt.  

De notulen worden ondertekend door de voorzitter en alle leden van de klassenraad.  

De beslissing omtrent het toekennen van het getuigschrift basisonderwijs wordt uiterlijk op 30 juni aan de ouders 
meegedeeld.  

1.4. Wat als een leerling het getuigschrift basisonderwijs niet behaalt? 

Elke leerling die het getuigschrift basisonderwijs bij het voltooien van het gewoon of buitengewoon lager onderwijs niet 
behaalt, krijgt een verklaring met de vermelding van het aantal en de soort van gevolgde schooljaren lager onderwijs, 
afgeleverd door de directie. Naast deze verklaring heeft de leerling recht op een schriftelijke motivering waarom het 
getuigschrift basisonderwijs niet werd toekend, alsook aandachtspunten voor de verdere schoolloopbaan.  

De aangekondigde maatregel dat leerlingen die het getuigschrift basisonderwijs niet krijgen, vanaf het schooljaar 2018-
2019 een getuigschrift krijgen dat aangeeft welke doelen ze wel bereikt hebben, wordt ingetrokken. Vanaf het 
schooljaar 2019 -2020 is er wel een striktere koppeling tussen het getuigschrift basisonderwijs en de 
toelatingsvoorwaarden eerste leerjaar gewoon secundair onderwijs. Leerlingen met een getuigschrift basisonderwijs 
gaan naar het eerste leerjaar A van het secundair onderwijs, leerlingen zonder getuigschrift basisonderwijs gaan naar 
1B.  

 



1.5. Bijkomende procedurestap in het buitengewoon lager onderwijs en voor leerlingen met een individueel 
aangepast curriculum (IAC) in het gewoon lager onderwijs 

De procedure in het buitengewoon lager basisonderwijs en voor leerlingen met een IAC loopt gelijk aan die voor het 
gewoon lager onderwijs, alleen dient voorafgaand bij de onderwijsinspectie een gelijkwaardigheid van de voor deze 
leerlingen vooropgestelde leerdoelen uit het handelingsplan met die van het gewoon lager onderwijs aangevraagd 
worden. Zie hiervoor de omzendbrief  https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=9286 

2. Inhouden van het getuigschrift basisonderwijs (…)  bijvoorbeeld bij onbetaalde schoolfacturen 

Het getuigschrift basisonderwijs (…), evenmin als de rapporten, kan om geen enkele reden ingehouden worden, ook 
niet omwille van onbetaalde schoolfacturen. 

3. Wat bij overlijden of naamsverandering van de leerling, of bij het verloren gaan van een getuigschrift? 

Wanneer een leerling overlijdt in het schooljaar waarin hij normaliter het getuigschrift (…) zou ontvangen hebben, dan 
kan de klassenraad alsnog beslissen om het getuigschrift (…) postuum aan deze leerling toe te kennen. 

Wanneer een getuigschrift (…) verloren gegaan is, dan kan de school een attest uitreiken ter vervanging van het 
verloren getuigschrift. Het attest vermeldt de datum van de uitreiking van het getuigschrift. 

Wie een wijziging van naam en voornaam verkregen heeft op basis van de ter zake geldende wetgeving, kan bij de 
school die het getuigschrift heeft uitgereikt of bij het Agentschap voor Onderwijsdiensten een nieuw getuigschrift met 
de nieuwe naam aanvragen. Bij de aanvraag moet het oorspronkelijke getuigschrift (…) ingeleverd worden en moeten 
ook stukken worden toegevoegd die de naamswijziging aantonen. 

4. Overleg en beroepsmogelijkheid bij het niet verkrijgen van het getuigschrift vanaf 1 september 2014 

Zie punt 4: https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=9287#4 

5. De Examencommissies 

Iedereen die ten minste negen jaar is, kan het getuigschrift behalen via een examencommissie. De scholen die fungeren 
als examencommissie alsook de richtlijnen voor inschrijving vindt u op de website van het Agentschap voor 
Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming.  

Jongeren of volwassenen die hun getuigschrift via een examencommissie willen behalen, kiezen zelf in welke school ze 
zich aanbieden. Deze betrokken scholen worden door de onderwijsinspectie begeleid bij de organisatie en het verloop 
van de examens. 

 

Meer info: https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=9287 

Model getuigschrift basisonderwijs: https://data-onderwijs.vlaanderen.be/documenten/bestand.ashx?nr=3967  


