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Inhoud
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Welkom 



Inloggen (I)



Inloggen (II)



Welkomstpagina 



Gegevens van het kind 

Vul eerst de 
gemeente in 



Vul de gegevens van het kind in  

Wat als het kind geen rijksregisternummer 
heeft?

Neem contact op met xxx voor aanmaak dummy-
nummer. 

Kan ik ook aanmelden met een buitenlands adres? 

Ja, je kan kiezen uit een lijst van alle landen. Vul vervolgens het 
adres in.  
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Gegevens ouder(s) 



Kies het onderwijsniveau 
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Het kind wil aanmelden voor 1A én 1B. Kan dit? 

Ja, de opties zijn 

• 1A
• 1B
• 1A én 1B



Onderwijsniveau 



Schoolkeuze 



Scholen kiezen 

School X School y

School A School B



Voorrang 

Indien aangevinkt: rijksregisternummer ingeven van 
broer/zus of van personeelslid.



Voorrang 

School X



Voeg school toe SO 

School x



Voeg school toe SO

School x

School y



Volgorde SO 



Communicatie 

Mailadres ingegeven → communicatie via mail naar dat mailadres. (Je kan hier nog een tweede mailadres toevoegen.)

Nergens een mailadres ingevuld → je ontvangt het toewijzingsresultaat met de post. 



Controleer en bevestig (I)

Jan Janssen



Controleer en bevestig (II)

School X

School Y

• Zit er nog een fout in? Klik dan op  ‘vorige’  en pas de gegevens aan. 
• Is alles correct? Klik op ‘aanmelding bevestigen’. 



Bevestiging



Bevestiging 
Kind van hetzelfde gezin aanmelden
Maak een keuze en doorloop de stappen opnieuw. De meeste gegevens 
zullen al ingevuld zijn. 
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Bevestiging 
Aanmelding wijzigen of bekijken
Kies welke gegevens je wilt wijzigen. 
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Bevestiging 
Iemand extra toegang verlenen 
Je kan iemand toegang geven tot de aanmelding. Deze persoon kan het 
dossier van het kind lezen én wijzigen. Alle wijzigingen worden 
geregistreerd. 

Persoon x
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Bevestiging 
Iemand extra toegang verlenen 
Je kan iemand toegang geven tot de aanmelding. Deze persoon kan het 
dossier van het kind lezen én wijzigen. Alle wijzigingen worden 
geregistreerd. 
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Bevestiging 
Bekijk de wijzigingen 
Alle wijzigingen in het dossier worden bijgehouden en kan je raadplegen. 
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Bevestiging 
Bekijk de wijzigingen 
Alle wijzigingen in het dossier worden bijgehouden en kan je raadplegen. 
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Bevestiging 
Terug naar het beginscherm 
Voor een overzicht van al je aanmeldingen kan je terecht op het 
beginscherm. 

22/02/2023 │29


