NIEUWSBRIEF JUNI 2019

Prettige vakantie!
AGODI wenst alle personeelsleden in het onderwijs een deugddoende vakantie.

Ronde van Vlaanderen groot succes
De Ronde van Vlaanderen voor directeurs was een groot succes. 1.786 personen schreven zich in voor de
sessies van het basisonderwijs en 973 voor de sessies secundair onderwijs. De extra sessie in Brussel werd
ook fel gesmaakt. De presentaties vind je nog steeds online.

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

Nieuwe werking afdeling Personeel SO en DKO
De afdeling Personeel SO en DKO, die de personeelsdossiers van je school beheert, organiseert zich vanaf
volgend schooljaar een beetje anders. Er zullen minder maar grotere werkstations zijn. Het gaat over de
dossiers van het bestuurs- en onderwijzend personeel in het gewoon secundair onderwijs. De werkstations
13 (BUSO), 32 (ondersteunend personeel) en 42 (DKO) blijven onveranderd.
Wat houdt de wijziging in?
Een aantal scholen krijgt een andere vaste dossier- en relatiebeheerder. Voor sommige scholen wijzigt het
nummer van het werkstation, voor andere blijft alles hetzelfde.
Wat het concreet voor jouw school betekent, lees je in een brief op Mijn Onderwijs.
De nieuwe verdeling wordt van kracht op 21 augustus.
Je mag verder blijven rekenen op de dienstverlening die je van ons gewoon bent.
Alvast een overzicht van de nieuwe indeling per werkstation:

Aangifte sociaal risico (ASR)
Net zoals in de sector werkloosheid worden er ook binnen de sector uitkeringen een aantal papieren
formulieren afgeschaft en vervangen door een elektronische aangifte. Het gaat om volgende formulieren:
• Inlichtingenblad – getuigschrift van arbeidsongeschiktheid
• Aangifte van de werkhervatting
• Aangepaste arbeid
In principe geldt de verplichte elektronische aangifte vanaf 1 juli 2019, maar voor de onderwijssector gaat
die pas vanaf 1 juli 2020 in voege. Dan neemt AGODI de werkgeversverplichting en administratieve taken
over van de schoolbesturen. Tot die datum blijft de gekende werkwijze op papier verder van toepassing. De
verzekeringsinstellingen (ziekenfondsen) zijn van die afspraak op de hoogte en blijven ook na 1 juli 2019 de
hoger genoemde papieren formulieren aanvaarden. Meer weten? Je vindt alle informatie op de website van
AGODI of in de brief op Mijn Onderwijs.

Overzichtstabel verlofstelsels
Vorige maand publiceerden we een overzichtstabel van verlofstelsels. Op basis van de feedback die we
ontvingen werd het overzicht verder verfijnd en uitgebreid met het antwoord op de vraag of een
personeelslid mag cumuleren tijdens een gegeven verlofstelsel. Op de website Onderwijs vind je deze tabel
voortaan zowel op de pagina ‘Verloven en afwezigheden van je personeel’ als op de pagina ‘Verloven en afwezigheden’ voor personeelsleden.

Dataloep aan– en afwezigheden
Op vrijdag 7 juni zijn drie nieuwe applicaties van Dataloep ter beschikking gesteld via Mijn Onderwijs. Je krijgt er
gegevens over de kleuteraanwezigheden en over de problematische afwezigheden van de leerlingen die op 30 juni
in jouw school zijn ingeschreven. Bekijk zeker de verschillende presentatie-opties en ga aan de slag met de
filtermogelijkheden.
Voor de niet-leerplichtige kleuters kan je de gemiddelde kleuterparticipatie raadplegen, zijn de kleuters verdeeld in
categorieën per 50 halve dagen aanwezigheid, vind je een antwoord op de vraag of de kleuters voldoende aanwezig
zijn voor het behoud van hun schooltoelage en zie je hoeveel van je vijfjarigen voldoende aanwezig waren voor de
overstap naar het lager onderwijs. Je kan de gegevens per schooljaar en in evolutie bekijken of je kan ook twee
vestigingsplaatsen van jouw school vergelijken of jouw school vergelijken met de scholen in jouw fusiegemeente,
scholengemeenschap, schoolbestuur …

In de toepassingen van het basis- en het secundair onderwijs kom je te weten hoeveel leerlingen meer dan 30 halve
dagen problematisch afwezig waren, worden de leerlingen opgesplitst in categorieën per vijf halve dagen
problematische afwezigheid en ziekte. Ook hier kan je de grafieken en tabellen bekijken per schooljaar, in evolutie,
kan je leerlingengroepen binnen je school vergelijken en kan je jouw school vergelijken met andere scholen van je
scholengemeenschap, schoolbestuur, onderwijsvorm …

AGODI-Academie kent vliegende start
In schooljaar 2018-2019 bundelden we alle opleidingen van AGODI in de AGODI-Academie. Er kwamen ook
nieuwe opleidingen. De AGODI-Academie heeft haar start niet gemist. 3.986 directeurs, personeelsverantwoordelijken en medewerkers schoolsecretariaat namen deel aan 72 opleidingen. We zorgden ervoor
dat de opleidingen plaatsvonden op vijf locaties in de verschillende provincies. Die 72 opleidingen stemden
overeen met 310 uur. Zowel nieuwe medewerkers als meer ervaren medewerkers konden cursussen volgen.
Dat alles resulteerde in een tevredenheid van 97%.
Wil jij ook deelnemen aan een opleiding? Hou dan zeker onze volgende nieuwsbrief in de gaten of neem een
kijkje op de website.

Brochure Groeipakket
Onze collega’s die verantwoordelijk zijn voor het Groeipakket maakten een handige folder over
schooltoeslag en kleutertoeslag. Je vindt de brochure op onze website als drieluik en op A5-formaat.

Geen zendingen 28 juni tussen 12.00 uur en 16.00 uur
Op vrijdag 28 juni kan je geen zendingen doen tussen 12.00 uur en 16.00 uur. Onze excuses voor het
ongemak.

Gezocht: LOP-deskundigen
AGODI legt een bijkomende wervingsreserve aan van deskundigen voor de lokale overlegplatforms voor
gelijke onderwijskansen. Kandidaten voor de functie van LOP-deskundige hebben een bachelor- of masterdiploma en een ruime kennis van en ervaring in werken aan gelijke onderwijskansen. Een goede kennis van
het inschrijvingsrecht is daarbij een bijzonder troef. Wie een vastbenoemde betrekking heeft in onderwijs,
komt in aanmerking voor een verlof wegens opdracht ('detachering'). Voor de andere geselecteerden wacht
een aanstelling op contractuele basis. Er zijn momenteel twee vacatures met onmiddellijke indienstreding.
Je kan kandideren tot 5 juli 2019 bij Patrick Vanspauwen, Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI),
Koning Albert II-laan 15 (lokaal 4A29), 1210 Brussel of patrick.vanspauwen@ond.vlaanderen.be.
Meer info op http://www.agodi.be/lop.

