Nederlands

Moet elk kind naar school?
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.

Does every child have to go to
school?
In Belgium, compulsory education applies to all children
from 6 to 18 years of age. It is the responsibility of
parents to make sure their children learn and receive
education. But does your child actually have to go to
school?
1 Children who have just arrived in Belgium have to receive

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

English

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.

education when the child becomes a legal resident of
Belgium (starting from the sixtieth day after their
registration in the register of foreigners, conditional
register or population register of their municipality).
2 Even if your children do not have official residence papers,
you still have the right to enroll them in a school. The
school cannot refuse their enrollment based on the lack of
papers.
3 In Belgium children have to be educated, but there is no
obligation to actually go to school. Most children subject to
compulsory education do in fact go to a registered school,
but homeschooling is a legal alternative. If that is what you
prefer for your child, you must submit a declaration of
homeschooling to the authorities in time.
4 If you do enroll your child (6-18 years old) in school, he or
she must attend school every day, with the exception of a
legally-permitted absence, such as illness.
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Moet elk kind naar school?
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

l’école ?
En Belgique, les parents sont tenus de faire étudier leurs
enfants âgés de 6 à 18 ans. Votre enfant doit-il lui aussi
aller à l’école ?

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.
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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.

1 Les enfants qui viennent d’arriver en Belgique doivent être
scolarisés soixante jours après avoir été inscrits au
registre des étrangers, au registre d’attente ou au registre
de la population de la commune, donc dès que l’enfant
habite légalement dans le pays.
2 Vous avez également le droit d’inscrire vos enfants dans
une école même s’ils n’ont pas de permis de séjour
officiel. L’établissement ne peut pas les refuser sur cette

base.
3 En Belgique toutefois, les enfants doivent étudier mais
ne doivent pas être inscrits dans une école. La plupart
des enfants suivent leur scolarité dans un établissement
mais votre enfant peut prendre des cours à domicile. Si
vous optez pour cette dernière possibilité, vous devez
introduire une déclaration auprès des autorités.
4 Si vous inscrivez un enfant (de 6 à 18 ans) dans
l’enseignement, il doit aller à l’école chaque jour, sauf s’il
n’est pas en mesure de s’y rendre, par exemple parce qu’il
est malade.
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