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1 Situering 

De Vlor ontving op 9 en 16 december 2022 de adviesvragen over de aanvragen voor oprichting 

en programmatie in het buitengewoon secundair onderwijs vanaf het schooljaar 2023-2024. 

Het gaat om 151 aanvragen voor vijf soorten oprichting en programmatie in het buitengewoon 

secundair onderwijs: 

1 Oprichting van een nieuwe school (3) 

2 Oprichting van een nieuw type in een bestaande opleidingsvorm (6), 

3 Oprichting van een nieuwe opleidingsvorm (13), 

4 Programmatie van een niet-duale opleiding in opleidingsvorm 3 (89), 

5 Programmatie van een duale opleiding in opleidingsvorm 3 (40). 

Alle aanvragen zijn ontvankelijk verklaard door het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI). 

Scholen moeten voor die oprichtingen en programmaties de goedkeuring krijgen van de 

Vlaamse Regering. Voordat ze een beslissing neemt, wint De Vlaamse Regering het advies in 

van de Vlor, de Onderwijsinspectie en AGODI. 

In dit advies behandelen we de oprichtingsaanvragen voor nieuwe scholen, voor nieuwe types 

in een bestaande opleidingsvorm (OV) en voor nieuwe opleidingsvormen in het buitengewoon 

secundair onderwijs. De programmatieaanvragen voor niet-duale opleidingen in opleidingsvorm 

3 en die voor duaal leren in het buitengewoon secundair onderwijs worden telkens in een apart 

advies besproken.  

2 Beleidsaanbevelingen 

2.1 Oprichtingsnorm verlagen om bijkomende capaciteit te creëren 

De minister deed een oproep aan het onderwijsveld om bijkomende plaatsen te creëren in het 

buitengewoon onderwijs, zeker in de regio’s waar een capaciteitstekort bestaat. Doordat de 

oprichtingsnormen voor nieuwe scholen en nieuwe opleidingsvormen zo hoog zijn, is dat echter 

zo goed als onhaalbaar. 

De Vlor vraagt daarom aan de Vlaamse Regering om die oprichtingsnormen te verlagen, zodat 

scholen flexibeler kunnen omgaan met leerlingenaantallen voor het opstarten van een nieuwe 

school of opleidingsvorm. 

2.2 Begeleiding van scholen faciliteren bij opmaak aanvraagdossiers  

Bij het doornemen van de aanvraagdossiers stellen we een grote variatie vast qua omvang en 

kwaliteit van de dossiers, ondanks de richtlijnen die scholen daarvoor krijgen. Sommige dossiers 

zijn heel uitgebreid, waardoor de essentie soms wat verloren gaat. Andere zijn dan weer te 

beknopt om volledig te zijn. 

Om het voor de bevoegde diensten van de koepels en netten mogelijk te maken scholen daarin 

te begeleiden, zouden zij ook toegang moeten hebben tot Mijn Onderwijs, of minstens tot een 

testplatform met een blanco aanvraagdossier.  
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2.3 Tijdig beslissen en scholen informeren 

Scholen die vorig jaar een aanvraag deden voor een nieuwe opleidingsvorm, een nieuw type of 

een nieuwe school in het buitengewoon secundair onderwijs kregen pas in juli de beslissing van 

de Vlaamse Regering te horen. Zo’n late beslissing zorgt ervoor dat de scholen onvoldoende tijd 

hebben om zich te organiseren, (extra) leerlingen aan te trekken, of wel leerlingen hebben, maar 

dan toch niet mogen oprichten. 

Voor programmatieaanvragen voor het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs, met 

uitzondering van opleidingsvorm 4, is decretaal vastgelegd dat de Vlaamse Regering uiterlijk 31 

maart van het schooljaar voorafgaand aan de programmaties een beslissing neemt. Voor 

oprichtingsaanvragen is geen beslissingstermijn bepaald.  

De Vlor dringt erop aan voor oprichtingsaanvragen dezelfde termijn (31 maart) vast te leggen 

voor de beslissingen door de Vlaamse Regering. De beslissingen kunnen vervolgens zo snel 

mogelijk gecommuniceerd worden aan de scholen. 

3 Aanpak advisering 

3.1 Op basis van de criteria uit de regelgeving 

Bij de beoordeling van de aanvragen baseerde de Vlor zich op de criteria zoals vermeld in art. 

3, 14, 15 en 268 tot en met 290/1 van de codex secundair onderwijs en in art. 9 van het besluit 

van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 21 maart 2014 betreffende 

maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften wat betreft 

programmatieaanvragen en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 juni 

1997 betreffende de programmatie-, rationalisatie- en behoudsnormen in het buitengewoon 

basisonderwijs.1 2Die criteria zijn: 

3.1.1 Administratieve criteria 

Als het gaat over de aanvraag voor de oprichting van opleidingsvorm 4 (art. 9,7°)3: 

• Is er een samenwerkingsovereenkomst met een of meer scholen voor gewoon voltijds 

secundair onderwijs, met een breed aanbod en in de fysieke nabijheid van de school voor 

buitengewoon secundair onderwijs? 

• Is er onderhandeld met het lokaal onderhandelingscomité van die school of scholen en wat 

is de inhoud van dat protocol?  

 

  

 

1 Besluit van de Vlaamse Regering houdende de codificatie betreffende het secundair onderwijs. 17 december 

2010 
2 Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 21 maart 2014 betreffende maatregelen voor 

leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften wat betreft programmatieaanvragen en tot wijziging van het besluit 

van de Vlaamse regering van 17 juni 1997 betreffende de programmatie-, rationalisatie- en behoudsnormen in 

het buitengewoon basisonderwijs. 23 mei 2014 
3 Zie voetnoot 2 

https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=14289
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=14736
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=14736
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=14736
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=14736
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Als het gaat over de aanvraag voor de oprichting van een nieuw type of een nieuwe 

opleidingsvorm in een bestaande school (art. 9,8°): 

• Is er onderhandeld met het lokaal onderhandelingscomité? 

• Wat is de inhoud van het protocol? 

• Was er overleg met de schoolraad en wat is het resultaat van het overleg? 

3.1.2 Omgevingsanalyse 

Wordt voor de programmatieaanvraag de noodzaak, de doelmatigheid en de leefbaarheid, met 

inbegrip van een realistische inschatting van het potentiële aantal leerlingen die, naargelang 

het te programmeren aanbod, voldoen aan de criteria, vermeld in artikel 259 van de codex 

secundair onderwijs, afdoende gemotiveerd in een omgevingsanalyse, waarbij in de mate van 

het mogelijke ook rekening gehouden wordt met het lokale aanbod? (art. 9,1°) 

Wordt, in relatie tot het reeds bestaande aanbod of programmatieaanvragen van andere 

scholen voor hetzelfde aanbod buitengewoon onderwijs, een redelijke spreiding beoogd, 

rekening houdend met de groepen, vermeld in artikel 268, 2° van de codex secundair onderwijs, 

met de wetenschappelijk te verwachten prevalentie en met het oog op een optimale organisatie 

van het leerlingenvervoer? (art. 9,2°)  

Worden de aangepaste en schoolexterne begeleidingsmogelijkheden voor de te programmeren 

doelgroep in kaart gebracht, en als dat niet het geval is, wordt dat dan afdoende gemotiveerd? 

(art. 9,3°)  

3.1.3 Expertise en professionalisering 

Beschikt de school over de nodige expertise voor het bijkomend aanbod waarop de 

programmatieaanvraag betrekking heeft? (art. 9,4°)  

Zijn er recent inspanningen geleverd om het personeel te professionaliseren voor het nieuwe 

aanbod of zijn dergelijke inspanningen gepland? (art. 9,5°)  

3.1.4 Infrastructuur en materiële voorzieningen 

Heeft de school de vereiste infrastructurele en materiële voorzieningen op het gebied van 

toegankelijkheid en hulpmiddelen voor het aanbod dat ze wil programmeren? (art. 9, 6°)  

3.2 Op basis van bijkomende criteria 

3.2.1 Keuzevrijheid voor ouders en leerlingen 

Net zoals bij de advisering van programmatieaanvragen voor het gewoon secundair onderwijs, 

gaat de Vlor bij aanvragen voor het buitengewoon secundair onderwijs na of een aanvraag 

tegemoetkomt aan het principe van de keuzevrijheid van ouders en leerlingen tussen het 

officieel en het vrij onderwijs. 

3.2.2 Motivering heraanvraag 

Als een aanvraag al eens eerder goedgekeurd werd door de Vlaamse Regering, maar de nieuwe 

school, het nieuwe type of de nieuwe onderwijsvorm niet opgericht werd, omdat in het 

daaropvolgende schooljaar geen leerlingen werden ingeschreven, adviseert de Vlor gunstig. Het 

gaat dan niet om aanvragen van vorig jaar, want die vallen onder het zogenaamde ‘genadejaar’. 
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Als een aanvraag in een vorige ronde niet goedgekeurd werd door de Vlaamse Regering, 

onderzoekt de Vlor in welke mate de heraanvraag tegemoetkomt aan de redenen waarom de 

goedkeuring in de vorige ronde geweigerd werd.  

De Vlor hanteert bij de beoordeling van de aanvragen het geheel van de criteria uit de 

regelgeving en de extra criteria. In deel 4 van het advies worden de oprichtingsaanvragen een 

voor een besproken en motiveert de Vlor zijn advies.  

Deel 4 wordt niet gepubliceerd op de website van de Vlor. 

 

Bronnen 

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de codificatie betreffende het secundair onderwijs. 

17 december 2010 

 

Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 21 maart 2014 betreffende 

maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften wat betreft 

programmatieaanvragen en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 17 juni 

1997 betreffende de programmatie-, rationalisatie- en behoudsnormen in het buitengewoon 

basisonderwijs. 23 mei 2014 
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