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1. ONDERWIJSINSTELLINGEN 

De tabellen uit de reeks 6.2 tonen het aantal onderwijsinstellingen die kleuter-, lager, secundair 
of volwassenenonderwijs verstrekken dat georganiseerd of betoelaagd wordt door de Franse 
en Vlaamse Gemeenschap. De privéscholen worden niet meegerekend. Een specifieke tabel 
bevat de instellingen die verbonden zijn met de Europese scholen. 

De uitdrukking “onderwijsinstelling” staat synoniem voor “school”. het gaat om een 
onderwijsentiteit die onder de verantwoordelijkheid van een instellingshoofd is geplaatst. 

Een school kan verspreid zijn over meerdere geografische locaties. Een locatie is een gebouw 
of een geheel van gebouwen die zich op hetzelfde adres bevinden. De vestigingen kunnen 
verspreid zijn over verscheidene gemeenten en zelfs verscheidene gewesten. 

Een school kan meerdere vestigingsplaatsen hebben, maar kan maar één instellingshoofd 
hebben die alle vestigingen leidt. 

Meerdere scholen kunnen gevestigd zijn op hetzelfde adres. In dat geval heeft elke school een 
apart instellingshoofd. 

In het kleuter-, lager en secundair onderwijs bestaan er scholen met gewoon of buitengewoon 
onderwijs. De buitengewone scholen maken het mogelijk tegemoet te komen aan de 
onderwijsbehoeften van leerlingen die het moeilijk hebben. Die leerlingen, die een lichamelijke 
handicap of mentale beperking hebben of zware gedragsproblemen of ernstige leerproblemen 
vertonen, krijgen specifieke ondersteuning. 

We onderscheiden vier soorten instellingen: 

‒ kleuterschool: verstrekt enkel kleuteronderwijs 

‒ lagere school: verstrekt enkel lager onderwijs 

‒ basisschool: verstrekt kleuter- en lager onderwijs 

‒ secundaire school: verstrekt secundair onderwijs 

In de Vlaamse Gemeenschap moeten alle nieuwe scholen voor gewoon basisonderwijs die na 
1 september 2003 zijn opengegaan zowel kleuter- als lager onderwijs aanbieden. 

In het Franstalige buitengewoon onderwijs kunnen de instellingen verschillende combinaties 
van onderwijsniveaus aanbieden: zowel kleuter, kleuter en lager, lager, lager en secundair als 
kleuter, lager en secundair. 

In het enseignement de promotion sociale van de Franse Gemeenschap onderscheiden we 3 
types instellingen, i.e. instellingen die enkel opleidingen van het secundair, instellingen die enkel 
opleidingen van het hoger onderwijs aanbieden en instellingen die beide types opleidingen 
organiseren. In het volwassenenonderwijs in de Vlaamse Gemeenschap zijn er de centra voor 
basiseducatie (lager onderwijs tot en met 1ste graad van het secundair onderwijs) en de centra 
voor volwassenenonderwijs (opleidingen van secundair niveau, beroepsopleidingen en 
opleidingen tot leerkracht). 
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