NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2019

Mijn Onderwijs voor onderwijspersoneel breidt uit
Wat en wanneer?
Op 19 maart 2019 zetten we een stap verder in een persoonlijk digitaal dossier voor je
personeelsleden. Op Mijn Onderwijs voor onderwijspersoneel konden je personeelsleden op hun
persoonlijke pagina al hun salarisgegevens en hun fiscale fiche van het inkomstenjaar 2017
raadplegen. Met de uitbreiding kunnen ze in hun dossier ook het digitale formulier voor een
vakbondspremie terugvinden en later in maart de fiscale fiche(s) van het inkomstenjaar 2018.

Hoe en waar?
De website krijgt vanaf 19 maart:
- een nieuwe naam: Mijn Onderwijs Personeel
- een nieuwe link: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/mijn-onderwijs-personeel
- een nieuwe look. Op de beginpagina krijgen je personeelsleden een overzicht met nieuwe berichten
en met hun recente documenten. Alle documenten kunnen ze daarnaast nog eens in een aparte lijst
bekijken.
Het aanmelden blijft via eID, een token of via de app itsme®.

Waarom?
Mijn Onderwijs voor onderwijspersoneel zal steeds belangrijker worden. We willen dan ook vragen
om je personeelsleden zeker op de hoogte te brengen van deze uitbreiding.

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

Bekwaamheidsbewijzen rechtstreeks uit de Leer- en
Ervaringsbewijzendatabank (LED)
Vanaf 1 september 2018 vraagt AGODI geen kopie meer op van het bekwaamheidsbewijs voor
onderwijzers (ASV) en kleuteronderwijzers (ASV). We halen de gegevens die we nodig hebben uit LED.
Dat is een authentieke gegevensbron voor de toetsing van bekwaamheidsbewijzen.
Op 1 maart 2019 gaat AGODI hierin een stap verder. Vanaf dan haalt het agentschap voor alle ambten
en alle onderwijsniveaus de bekwaamheidsbewijzen rechtstreeks uit LED. Je hoeft voor nieuwe
personeelsleden dus niet langer een kopie aan het ministerie te bezorgen, als voldaan is aan de
volgende voorwaarden:
- Het personeelslid behaalde een bekwaamheidsbewijs in het volwassenenonderwijs na 1 september
2015
- Het personeelslid behaalde een studiebewijs in een ander onderwijsniveau na 1 september 2010.
Meer informatie vind je terug in punt 4.2.4. van de omzendbrief Indiensttreding van een tijdelijk
personeelslid in het onderwijs: mededeling aan het ministerie van Onderwijs en Vorming.

Lerarenplatforms
Op 1 oktober 2018 gingen de lerarenplatforms van start. Sinds eind december 2018 kan elke school via
de monitor van AGODI het inzetbaarheidspercentage van haar samenwerkingsplatform opvolgen. De
voorlopige percentages zijn erg verschillend. Hou er rekening mee dat het inzetbaarheidspercentage
belangrijk is voor de verdeling van de lestijden volgend schooljaar!
Enkele tips om je percentage op te krikken:
•

Vul vervangingsopdrachten zo veel mogelijk in via het lerarenplatform.

•

Kijk na of alle opdrachten met de juiste codes zijn doorgestuurd naar het werkstation. Hoe je dat
doet, lees je in de omzendbrief voor het basisonderwijs of het secundair onderwijs.

•

Volg de evolutie geregeld op in de monitor lerarenplatform.

Onderwijstalent te gast op SID-in Antwerpen
Ook dit jaar vonden de studie-informatiedagen (SID-ins) opnieuw
plaats in elke Vlaamse provincie. Tijdens deze beurzen maken
leerlingen en hun ouders kennis met het uitgebreide studie- en
beroepsaanbod na het secundair onderwijs. Onderwijstalent, het
samenwerkingsverband van Stad Antwerpen, VDAB en AGODI was
net als de voorbije jaren aanwezig op de SID-in in Antwerpen
en informeerde jongeren enerzijds over de mogelijkheden om
voor leraar te studeren en anderzijds over een job als leraar.

AGODI-academie maart en april 2019
Schrijf je in: opleidingen basisonderwijs — opleidingen SO & DKO: schoolregelgeving — personeelsregelgeving
Niveau

Doelgroep

Datum

Onderwerp

Plaats

Lokaal

Secundair

Personeelssecretariaat en
directies
Personeelssecretariaat

14-03-2019

Thematisch – TBSOB

Brussel

Hendrik Consciencegebouw – 1B03
Koning Albert II-laan 15

18-03-2019

Thematisch – ondersteunend personeel
en elektronische communicatie

Leuven

Ver05A
Diestsepoort 6

Secundair

Personeelssecretariaat

19-03-2019

Gent

VAC Gent - Corneel Heymans
Koningin Maria Hendrikaplein 70

Basis

Personeelssecretariaat

19-03-2019

Thematisch – terbeschikkingstelling
wegens ontstentenis van betrekking
(TBSOB)
Thematisch – verloven

Leuven

VAC Leuven – MUL 01
Diestsepoort 6

Secundair

Personeelssecretariaat

21-03-2019

Thematisch – verlof tijdelijk andere
opdracht (verlof TAO)

Gent

VAC Gent - Corneel Heymans
Koningin Maria Hendrikaplein 70

Basis

Personeelssecretariaat

21-03-2019

Leuven

VAC Leuven – MUL 01
Diestsepoort 6

Basis

Personeelssecretariaat

25-03-2019

Thematisch - ziekteverlof - moederschapsrust, bedreiging beroepsziekte en
bevallingsverlof
Thematisch - verloven

Brussel

Hendrik Consciencegebouw – 1C15
Koning Albert II-laan 15

Basis

Personeelssecretariaat

26-03-2019

Thematisch – moederschapsrust, bedreiging beroepsziekte en bevallingsverlof

Brussel

Hendrik Consciencegebouw – 1C15
Koning Albert II-laan 15

Secundair

Leerlingensecretariaat

28-03-2019

Brussel

Hendrik Consciencegebouw – 2AB01
Koning Albert II-laan 15

Secundair

Personeelssecretariaat

28-03-2019

Leuven

VAC Leuven – Auditorium
Diestsepoort 6

DKO

Directies

01-04-2019

Thematisch – regelgeving en administratie in het deetijds beroepssecundair
onderwijs (DBSO)
Thematisch – terbeschikkingstelling
wegens ontstentenis van betrekking
(TBSOB)
Thematisch - terbeschikkingstelling
wegens ontstentenis van betrekking
(TBSOB) specifiek voor DKO

Brussel

Hendrik Consciencegebouw – 1B03

Basis

Personeelssecretariaat

02-04-2019

Thematisch – verloven

Gent

Koning Albert II-laan 15
VAC Gent – 04.02
Koningin Maria Hendrikaplein 70

Basis

Personeelssecretariaat

04-04-2019

Gent

VAC Gent – 04.02
Koningin Maria Hendrikaplein 70

DKO

Directies

23-04-2019

Thematisch – ziekteverlof – moederschapsrust, bedreiging beroepsziekte en
bevallingsverlof
Thematisch - terbeschikkingstelling
wegens ontstentenis van betrekking
(TBSOB) specifiek voor DKO

Gent

VAC Gent - Corneel Heymans

Thematisch – verlof tijdelijk andere
opdracht (verlof TAO)

Leuven

Secundair

Secundair

Personeelssecretariaat

25-04-2019

Koningin Maria Hendrikaplein
70
VAC Leuven – auditorium
Diestsepoort 6

Data en locaties Ronde van Vlaanderen 2019 bekend
De data en locaties voor de Ronde van Vlaanderen 2019 zijn bekend. Hou je agenda alvast vrij!
Maandag 3 juni - CC Hasselt (Hasselt, Limburg)
Dinsdag 4 juni - De Handelsbeurs (Gent, Oost-Vlaanderen)
Donderdag 6 juni - Den Egger (Scherpenheuvel, Vlaams-Brabant)
Dinsdag 11 juni - De Warande (Turnhout, Antwerpen)
Donderdag 13 juni - De Grote Post (Oostende, West-Vlaanderen)
Vrijdag 14 juni - Auditorium Conscience (Brussel)

