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Betreft,: Programmatieaanvragen buitengewoon basis- en secundai r onderwijs

en het gewoon voltijds secundair onderwus/ schooljaar 2020-202l

Mevrouw de ad mi nist rateu r-generaal

voor het schooljaar 20202021. Een deel van de programmatieaanvragen moet tegen uiterlijk 30
november van het voorafgaande schooljaar worden ingediend. Conform de

AGODI heeft programmatieaanvragen ontvangen

voorziene procedure is zowel een advies van de Vlor als een advies van AGODI
en de onderwijsinspectie vereist voor deze programmatieaanvragen. Voor
duale structuuronderdelen geeft ook de SERV een advies.
Concreet gaat het om aanvragen voor het buitengewoon basis-en secundair
onderwijs en voor het gewoon voltijds secundair onderwijs.

Voor het buitengewoon onderwijs gaat het om
3 aanvragen voor het buitengewoon basisonderwijs (BuBao);
9 aanvragen voor het buitengewoon secundair onderwijs voor een
nieuw type/opleid i ngsvorm (Buso);
270 aanvragen voor structuuronderdelen van OV3 buso;
60 aanvragen buitengewoon duaal Buso.
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lk merk op dat 2 van de programmatieaanvragen voor het Buso ook de opstart van nieuwe Buso-scholen
5 school. Deze 2 programmatieaanvragen worden door de
onderwijsinspectie aan een erkenningsonderzoek onderworpen zoals voorzien in artikel 15 Codex SO en
artikel 35 van het decreet kwaliteit van onderwijs.

inhouden waaronder één type

voor het gewoon voltijds secundair onderwijs gaat het gaat om
- 463 niet-duale programmatieaanvragen waarvan 34 op basis van studiecontinu'Íteit:
- 489 duale programmatieaanvragen.

De programmatieaanvragen worden aan uw diensten bezorgd via een USB-stick. Per aanvragende school

bovenvermelde categorieën is er één PDF-bestand dat uit één of meerdere
programmatieaanvragen bestaat. Daarnaast zijn er ook excellijsten met het globale overzicht van de

opgedeeld

in

aan gevraagde structu u ronderd elen per categorie.

voor alle ingediende aanvragen, nagegaan of er sprake was van een
programmatie die op 30 november moet worden ingediend. Daarnaast werd ook nagegaan of de vereiste
bijlagen aanwezig waren met het oog op de ontvankeltlkheid.

AGODI heeft voorafgaandelijk,

Specifiek voor de niet-duale programmatieaanvragen voor OV 3 blUkt dat niet alle buso-scholen voor (al)
hun aanvragen een samenwerkingsovereenkomst hebben kunnen sluiten met één of meer scholen voor

gewoon SO met een gelijkaardig aanbod in het voltijds beroepssecundair onderwijs. Hoewel dit een
ontvankelijkheidsvoorwaarde is, kon AGODI rekening houdende met het grote aantal
programmatieaanvragen, niet in detail br1 elk dossier in deze fase al nagaan of er wel ten volle sprake is
van een samenwerkingsovereenkomsl Dit zal bij de beoordeling (adviesfase) ten gronde blt.1ken.

Los van de ontvankelijkheid merk ik op dat niet alle scholen erin geslaagd ziln om hun duale
structuuronderdelen voor te leggen aan het provinciaal/regionaal overlegforum- ROF/POF (zie criteria).
Dit heeft deels te maken met het feit dat buso-scholen en de centra deeltijds onderwijs niet vertrouwd
zijn met het concept van een referentiedatum voor wat'betreft het onderwijsaanbod. De datum van
oktober is immers bepalend bU het onderwijsaanbod in de scholen bij duaal of in het gewoon voltijds SO.
ln buso en het deeltijds beroepssecundair onderwijs(DBSO) is er geen referentiedatum. Hierdoor hebben
sommige scholen pas heel laat begrepen dat er toch een programmatieaanvraag noodzakelijk is, willen ze
1

vo lgend

schooljaar het structu u ronderdeel aan bieden.
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mij zo snel mogelijk uw advies over deze aanvraagdossiers te bezorgen. Het is immers
van belang dat de schoolbesturen zo spoedig mogelijk uitsluitsel kunnen krijgen over de door hen
ingediende programmatieaanvragen, dit om evidente pedagogische en organisatorische redenen naar het
Mag ik vragen om

volgende schooljaar toe.
Met dank bij voorbaat voor een zo spoedig mogelijk gevolg dat aan

dit schrijven zal worden

gegeven.

Hoogachtend

Patrick Poelmans
Ad m i n istrateu r-generaal
Agentschap voor Onderwijsd iensten
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