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Fijne start van het schooljaar!
AGODI wenst alle personeelsleden, leerlingen en ouders een fijne start van het nieuwe schooljaar.

Bij de start van het schooljaar…
… moeten jullie heel wat in orde brengen. September is een drukke maand en daar zijn we ons van bewust.
Toch willen we vragen om zeker tijd te maken voor de administratie die voor jullie en ons noodzakelijk is:
Stuur ons zo snel mogelijk de gegevens die we nodig hebben voor de betalingen van je personeelsleden. Op
onze website vind je een jaarkalender per onderwijsniveau waarop je de data kan terugvinden waarop we
de betaling voor die maand afsluiten. We vragen om ten laatste twee dagen voor die datum je laatste
zending te sturen.
Bezorg ons daarnaast zo snel mogelijk de zendingen van onbezoldigde dienstonderbrekingen (zoals
loopbaanonderbreking, zorgkrediet, ziekteverlof …). Ook hier moet je je richten op de datum van het
afsluiten van de betaling. Zo kunnen we terugvorderingen naar de personeelsleden vermijden.

v.u. Patrick Poelmans
Administrateur-generaal
Vlaamse Overheid—Agentschap voor Onderwijsdiensten—Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel, www.agodi.be

Minder documenten voor AGODI
We streven ernaar om de planlast voor scholen zo veel mogelijk te verminderen. We maken bijvoorbeeld
gebruik van digitale tools om gegevens te raadplegen.
Zo hebben we sinds 1 maart voor nieuwe personeelsleden niet langer een kopie van hun bekwaamheidsbewijs nodig als ze hun bekwaamheidsbewijs:
• in het volwassenenonderwijs behaalden na 1 september 2015
• in een ander onderwijsniveau behaalden na 1 september 2010.
Wij halen namelijk voor alle ambten en alle onderwijsniveaus de bekwaamheidsbewijzen rechtstreeks uit de
Leer- en Ervaringsbewijzendatabank (LED). Kopieën zijn dan ook overbodig. Dat bespaart zo tijd en moeite
voor jou of je collega en voor AGODI.
ZORGKREDIET <> LOOPBAANONDERBREKING
Het werkstation krijgt rechtstreeks van het departement Werk en Sociale Economie (WSE) een kopie van de
goed- of afkeuring van het zorgkrediet. Die documenten hoef je eveneens niet meer aan AGODI te bezorgen.
Dat is echter niet het geval bij de goed- of afkeuring van de RVA bij een loopbaanonderbreking. Het
personeelslid krijgt van de RVA een document C62. Je bezorgt daarvan zo snel mogelijk een (gescande) kopie
aan AGODI.

Niet-ingevulde vervangingen
Sinds vorig schooljaar kan een schoolbestuur van het basis– en secundair onderwijs de betrekkingen in een
wervingsambt van het bestuurs– en onderwijzend personeel dat in aanmerking komt voor een reguliere
vervanging omzetten in vervangingseenheden. De omzetting is alleen mogelijk als je geen geschikte
kandidaat vindt.

Je kan de vervangingseenheden ook opsparen en later tijdens hetzelfde schooljaar gebruiken. Een
overdracht naar het volgende schooljaar is niet mogelijk. Het resterende saldo van schooljaar 2018-2019
mag je niet meer gebruiken. Vanaf 1 september bouw je echter opnieuw vervangingseenheden op. Als je
voldoende vervangings-eenheden hebt opgespaard, kan je daarin een personeelslid aanstellen. Het
opbouwen van vervangingseenheden gebeurt altijd per school, je kan die niet overdragen naar andere
scholen.

Ondersteuningsmodel voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften
Vanaf het schooljaar 2019-2020 treedt een nieuw omkaderingsmechanisme in werking voor de ondersteuning
van leerlingen met een (gemotiveerd) verslag van type 2, 4, 6 en 7 in het gewoon onderwijs.
Scholen voor gewoon onderwijs melden via hun softwarepakket aan AGODI welke scholen voor buitengewoon
onderwijs ondersteuning bieden aan hun leerlingen met een (gemotiveerd) verslag van type 2, 4, 6 of 7 en vanaf
wanneer die ondersteuning start. De scholen voor gewoon onderwijs hoeven geen andere gegevens te
registreren. Het soort verslag en het type van de leerling zijn gegevens die de centra voor leerlingenbegeleiding
al doorgeven aan AGODI. AGODI kent omkadering toe aan de scholen voor buitengewoon onderwijs op basis
van de telling op de eerste schooldag van oktober 2019. In de maand september zal AGODI regelmatig een voorlopige toestand van de geregistreerde leerlingen bezorgen aan de scholen voor gewoon en buitengewoon onderwijs. Deze rapporten vind je vanaf de tweede week van september op Mijn Onderwijs. De rapporten geven
voor alle geregistreerde leerlingen weer welk verslag in de databanken van AGODI wordt teruggevonden en of
de leerling in aanmerking komt voor omkadering binnen het ondersteuningsmodel. Als er nog gegevens
ontbreken of foutief zijn, kunnen scholen en CLB’s dat in orde brengen vooraleer de omkadering definitief wordt
toegekend.
Ondersteuning aan leerlingen met een (gemotiveerd) verslag van type basisaanbod, 3 en 9 verloopt via de
ondersteuningsnetwerken. Die leerlingen hoef je niet te registreren in Discimus. De omkadering voor de
ondersteuningsnetwerken voor het schooljaar 2019-2020 werd al meegedeeld aan de scholen voor
buitengewoon onderwijs.

Duaal leren in het secundair onderwijs
Het proefproject ‘Schoolbank op de Werkplek’ gaat vanaf 1 september over in een organiek systeem van duaal
leren. Leerlingen in het gewoon secundair onderwijs kunnen duaal leren in een selectie van opleidingen in de
tweede en derde graad met een arbeidsmarktgerichte of dubbele finaliteit bij één van de drie aanbieders:
scholen voor voltijds onderwijs, scholen voor deeltijds onderwijs en syntra. Ook voor de duale opleidingen in de
syntra’s zal AGODI de verificatie en de berekening van de omkadering verzorgen. Leerlingen in het
buitengewoon secundair onderwijs kunnen nu duaal leren in zowel de kwalificatie- als de integratiefase van
opleidingsvorm 3 en in opleidingsvorm 4.
Daarbij zijn er een aantal wijzigingen op het vlak van regelgeving en organisatie. Meer informatie vind je in deze
omzendbrief. Wil je graag een mondelinge toelichting krijgen over duaal leren, schrijf je dan in voor één van
onze infosessies over duaal leren.

