
Inschrijvingen 

Hiermee willen we de belangrijkste regels omtrent het inschrijven als leerling bij 

de Provinciale Kunsthumaniora Hasselt (= PIKOH) bundelen. 

Het is raadzaam dit overzicht door te lezen. Het is bedoeld om je inschrijving in 

het PIKOH te vergemakkelijken; voor uitzonderlijke omstandigheden richt je je 

best persoonlijk tot het secretariaat 

( t. 011 26 72 72 – kunsthumaniora@limburg.be ) 

De inschrijvingsprocedure start vanaf de eerste lesdag na de paasvakantie. 

 

Inschrijvingsrecht 

Toelatingsvoorwaarden 

Wat heb je nodig om je in te schrijven in het eerste leerjaar van de eerste 
graad op PIKOH: 

- Je hebt een getuigschrift van basisonderwijs gehaald; 

- Je hebt een getuigschrift van basisonderwijs gehaald in het 1ste leerjaar 1ste 

graad B-stroom; 

- Je hebt een C-attest behaald in het 1ste leerjaar van de 1ste graad A-stroom; 

- Je hebt een getuigschrift behaald in het buitengewoon onderwijs en mits 

gunstige beslissing toelatingsklassenraad. 

Met volgende attesten kan je je inschrijven in tweede leerjaar van de eerste 
graad op PIKOH: 

- Je hebt een A-attest behaald in het 1ste leerjaar van de 1ste graad 

- Je hebt een B-attest behaald in het 1ste leerjaar van de 1ste graad zonder 

clauselering van de richting ‘artistieke vorming’; 

- Je hebt een C-attest behaald in het 2de leerjaar van de 1ste graad 

- Je hebt een A-attest behaald in het beroepsvoorbereidend leerjaar en je hebt 

een gunstig advies van de toelatingsklassenraad; 

- Vanuit Buitengewoon Secundair Onderwijs indien je een gunstige beslissing 

krijgt. 

 

 

 

 

 

 

 



Met volgende attesten kan je je inschrijven in het derde leerjaar van het 

secundair onderwijs op PIKOH: 

- Je hebt een A-attest behaald in het 2de leerjaar van de 1ste graad; 

- Je hebt een B-attest behaald in het 2de leerjaar van de 1ste graad dat je niet 

afsluit voor de studierichtingen van KSO; 

- Je hebt een A-attest behaald in 1ste leerjaar van de 2de graad BSO en krijgt 

een gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad 

- Je hebt een B-attest behaald in het 1ste leerjaar van de 2de graad BSO dat je 

niet afsluit voor de studierichtingen van KSO en krijgt een gunstige beslissing 

van de toelatingsklassenraad 

- Vanuit Buitengewoon Secundair Onderwijs indien je een gunstige beslissing 

krijgt 

 

Met volgende attesten kan je je inschrijven in het vierde leerjaar van het 

secundair onderwijs op PIKOH: 

- Je hebt een A-attest behaald in het 1ste leerjaar van de 2de graad (ASO, TSO, 

KSO); 

- Je hebt een B-attest behaald in het 1ste leerjaar van de 2de graad (ASO, TSO, 

KSO);dat je niet afsluit voor de studierichtingen van KSO; 

- Je hebt een A-attest behaald in het 2de leerjaar van de 2de graad BSO en 

krijgt een gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad; 

- Je hebt een B-attest behaald in het 2de leerjaar van de 2de graad BSO dat je 

niet afsluit voor de studierichtingen van KSO en krijgt een gunstige beslissing 

van de toelatingsklassenraad 

- Je hebt een getuigschrift van de 2de graad uitgereikt door Centrum voor 

Deeltijds Onderwijs en krijgt een gunstige beslissing van de 

toelatingsklassenraad 

- Vanuit Buitengewoon Secundair Onderwijs indien je een gunstige beslissing 

krijgt 

 

 

 

 

 

 

 



Met volgende attesten kan je je inschrijven in het vijfde leerjaar van het 

secundair onderwijs op PIKOH: 

- Je hebt een A-attest behaald in het 2de leerjaar van de 2de graad (ASO, TSO, 

KSO); 

- Je hebt een B-attest behaald in het 2de leerjaar van de 2de graad (ASO, TSO, 

KSO);dat je niet afsluit voor de studierichtingen van KSO; 

- Je hebt een A-attest behaald in het 2de leerjaar van de 3de graad BSO en 

krijgt 

een gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad; 

- Je hebt een getuigschrift van de 2de graad secundair Onderwijs uitgereikt in 

ASO,TSO,KSO door de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap en 

krijgt 

een gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad over de keuze van je 

studierichting 

- Vanuit Buitengewoon Secundair Onderwijs indien je een gunstige beslissing 

Krijgt 

 

Met volgende attesten kan je je inschrijven in het zesde leerjaar van het 

secundair onderwijs op PIKOH: 

- Je hebt een A-attest behaald in het 1ste leerjaar van de 3de graad KSO van 

dezelfde studierichting; 

- Je hebt een A-attest behaald in het 1ste leerjaar van de 3de graad KSO in een 

andere studierichting van hetzelfde studiegebied en krijgt een gunstige 

beslissing van de toelatingsklassenraad 

- Je hebt een A-attest behaald in het 1ste leerjaar van de 3de graad ASO, TSO of 

KSO in een studierichting van een ander studiegebied en krijgt een gunstige 

beslissing (toelatingsklassenraad – advies delibererende klassenraad, wegens 

ernstige medische, psychische, sociale of onderwijskundige redenen) 

 

Heb je een buitenlands diploma of dien je in te schrijven onder uitzonderlijke 

voorwaarden dan neem je best contact op met het secretariaat van de school 

op het telefoonnummer 011 26 72 72. 

 

 

 



Bijkomende toelatingsvoorwaarden: oriënterings- en 

geschiktheidsproeven 

Ieder kandidaat-leerling is toegelaten op PIKOH indien aan de wettelijke 

toelatingsvoorwaarden wordt voldaan. 

Voor de studierichtingen Vrije Beeldende Kunst(5e jaar), Toegepaste Beeldende 

Kunst(5e jaar ), Artistieke Opleiding(5e jaar) en Audiovisuele Vorming(3e -4e -

5e jaar) wordt een oriënteringsproef georganiseerd. 

Voor de studierichtingen Dans (3e -4e -5e jaar), Muziek (3e -4e -5e jaar) en 

Woordkunst Drama (3e -4e -5e jaar) worden geschiktheidsproeven of audities 

ingericht.

Oriënteringsproef 

Een oriënteringsproef geeft een niet bindend advies. De leerling kan alsnog 

beslissen of het advies gevolgd wordt of niet. 

Geschiktheidsproef of audities 

De uitslag van een geschiktheidsproef is bindend. Bij een negatief advies kan de 

leerling niet aan de opleiding beginnen. Je krijgt 1 herkansing. 

Voor de start van het nieuwe schooljaar dien je jonger te zijn dan 25 jaar. 

Aanmeldings- en inschrijvingsprocedure 

De deputatie van de Provincie Limburg stelt de inschrijvingsperiode vast en in 

voorkomend geval ook de capaciteit. De inschrijvingsperiode, de capaciteit en 

de volzetverklaring, worden bekendgemaakt via de website van de school, de 

elektronische nieuwsbrief, aan het LOP, … 

September 

Ieder kandidaat leerling kan zich vanaf september registreren. Een registratie is 
geen inschrijving. 

April                                                                                                             

Vanaf de eerste schooldag na de paasvakantie van het betreffende schooljaar 

kan een leerling zich inschrijven bij PIKOH. De inschrijving wordt definitief als de 

nodige attesten bezorgd zijn , het aanmeldingsregister en het 

instemmingsformulier gehandtekend is. 



De inschrijvingsperiode wordt vastgesteld conform de op het niveau van het 

lokaal overlegplatform (LOP) gemaakte afspraken. 

Het LOP is een vergadering van alle scholen uit een gemeente of regio en hun 

partners. Ze maken er samen afspraken, zodat alle leerlingen gelijke 

onderwijskansen krijgen. Het LOP kan ook bemiddelen in moeilijke situaties. Zo 

zal het LOP je helpen als een school weigert om je in te schrijven. Het LOP 

checkt dan of er echt geen plaats is, of het zoekt samen met jou en je ouders 

een andere gepaste school. 

Aandacht ! 

Ø Alle aanmeldingen dienen via de digitale inschrijvingsmodule te verlopen.

Ø Alle e-mailadressen, zowel van de kandidaat-leerling als van de moeder, vader

of voogd

dienen van bij aanvang correct te worden ingevuld.

Ø Zowel de ouders / voogd als de kandidaat-leerling worden van de inschrijving

op de hoogte

gebracht. De wet op de privacy wordt hierbij nageleefd.

Ø Alle velden dienen juist ingevuld te worden vooraleer de inschrijving aanvaard

wordt.

Ø Na de digitale aanmelding maak je de inschrijving definitief door je op school

aan te melden

met met je ouder(-s) , de vereiste attesten en door het handtekenen van de

engagementsverklaring ( = schoolreglement en het pedagogisch project )

Voorrangsregeling 

Leerlingen die reeds het vorige schooljaar bij PIKOH waren ingeschreven, hebben 
steeds voorrang. 

Capaciteit 

Capaciteit is het totaal aantal leerlingen dat er per niveau kan worden 
ingeschreven. Als de capaciteit wordt overschreden, wordt de inschrijving 
geweigerd. Slechts in uitzonderlijke gevallen kan hiervan worden afgeweken: 
bijvoorbeeld wanneer de leerling geplaatst is door de jeugdrechter of door een 
comité voor bijzondere jeugdzorg. De deputatie kan de capaciteit na de start van 
de inschrijvingen verhogen. 

Bij een volzetverklaring wordt het aantal leerlingen vastgelegd voor dat niveau. 

Wanneer het betrokken niveau volzet verklaard is, wordt de inschrijving 
geweigerd. De deputatie kan de volzetverklaring intrekken. 



 

Wachtlijsten 

Bij de definitieve inschrijving wordt het aanmeldingsregister door je ouder (-s) / 

meerderjarige leerling gehandtekend .Je volgorde op de wachtlijst wordt hier 

bepaald. Wanneer er plaatsen vrijkomen, krijgt de eerstvolgende kandidaat 

leerling op de wachtlijst de mogelijkheid om effectief te starten in de gekozen 

studierichting. De volgorde van de wachtlijst is chronologisch opgebouwd d.w.z. 

de kandidaat-leerling die zich eerst inschrijft staat bovenaan de lijst. 

 

Weigeringsgronden 

Een inschrijving wordt geweigerd als: 

· de kandidaat-leerling niet voldoet aan de toelatings-, overgangs- of 

instapvoorwaarden op de dag van de effectieve instap (geen mogelijkheid van 

inschrijving als vrije leerling); 

· de capaciteit wordt overschreden of het niveau waarin de leerling wil 

inschrijven, volzet werd verklaard 

· de inschrijving van de leerling tot doel heeft in dat schooljaar afwisselend naar 

verschillende scholen te gaan (alterneren). 

 

Een inschrijving kan worden geweigerd als: 

· de leerling het lopende schooljaar, het vorige schooljaar of het daaraan 

voorafgaande schooljaar uit de school werd uitgeschreven als gevolg van een 

definitieve uitsluiting als tuchtmaatregel; 

· de leerling elders werd uitgeschreven als gevolg van een definitieve uitsluiting 

als tuchtmaatregel (enkel na overleg en goedkeuring in het LOP); 

· na inschrijving blijkt dat verstrekte gegevens op welke grond dan ook, niet in 

overeenstemming met de in het inschrijvingsreglement opgesomde voorwaarden 

overeenstemmen 

· Wanneer de inschrijver zich inschrijft voor een opleiding waar hij binnen het 

wettelijk kader de studierichting niet kan aanvatten, wordt de inschrijving als 

nietig beschouwd. 


