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Betreft: Onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers – 
programmatieaanvraag schooljaar 2021-2022

Mevrouw de administrateur-generaal,

AGODI heeft een programmatieaanvraag ontvangen voor het schooljaar 2021-
2022. Overeenkomstig met art. 179/3 van de Codex Secundair Onderwijs is zowel 
een advies van de Vlor, als een advies van AGODI en de Onderwijsinspectie 
vereist voor deze programmatieaanvraag. Dit advies moet binnen de 10 
werkdagen worden uitgebracht. Na dit advies neemt de Vlaamse Regering een 
beslissing over de programmatie. 

In bijlage gaat de betreffende programmatieaanvraag. Alle vereiste bijlagen zijn 
aanwezig in de programmatieaanvraag.

AGENTSCHAP VOOR
ONDERWIJSDIENSTEN

Vlaamse overheid
Afdeling secundair onderwijs. Scholen en leerlingen.
Koning Albert II-laan 15 
1210 BRUSSEL
T 02 553 87 14
scholen.secundaironderwijs.agodi@vlaanderen.be
     
www.onderwijs.vlaanderen.be
www.agodi.be

Aan Mevr. Mia Douterlungne,
Administrateur-generaal
Vlaamse onderwijsraad
Kunstlaan 6 bus 6
1210 BRUSSEL 

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk bijlagen
          1F3C8F/PB/prokanrif
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vragen naar/e-mail telefoonnummer datum
peter.bex@ond.vlaanderen.be 02/553.88.75 22/03/2022

mailto:peter.bex@ond.vlaanderen.be
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Mag ik vragen om mij een kopie van het advies te bezorgen? 

Met dank bij voorbaat voor een zo spoedig mogelijk gevolg dat aan dit schrijven zal worden gegeven.

Met vriendelijke groeten,

Patrick POELMANS
Administrateur-generaal
AGODI

Reden:Ik keur dit document goed

Getekend door:Patrick Poelmans (Signat
Getekend op:2022-03-22 17:51:52 +01:0



Scholengemeenschap Progem 
Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen                                   
 

 
 

 
PROCES-VERBAAL VAN DE SCHOLENGEMEENSCHAP 

 

Te bezorgen aan Agodi  

 

PROGRAMMATIE VAN SCHOLEN EN STRUCTUURONDERDELEN 
OMVORMING EN OVERHEVELING VAN STRUCTUURONDERDELEN 

OP 1 SEPTEMBER 2022 

 

Nauwkeurige omschrijving van de structuurwijziging (oprichting van nieuwe scholen via afsplitsing; 
programmatie van een nieuwe studiegebied; programmatie van een basisoptie, beroepenveld, 
studierichting, specialisatiejaar; overheveling van structuuronderdelen …) 
 
Programmatie Onthaaljaar voor anderstalige nieuwkomers 

 

School waar de structuurwijziging gerealiseerd wordt (contactschool) 

Naam: Provinciale Scholen voor Tuinbouw en Techniek 

Adres: Antwerpsesteenweg 145, 2800 Mechelen 

Instellingskenmerken: 128538 

 

Scholengemeenschap waartoe de school behoort 

Naam: Progem (128991) 

Contactadres: Koningin Elisabethlei 22  – 2018 Antwerpen 

 

Afspraak binnen de scholengemeenschap: 
Gunstig advies gegeven door de directieraad op 14 maart 2022 

 
 
 
Namens de directies, 
 
 
 
Coördinerend directeur Gerd Van den Broeck 

 

  
  



Bewijsstuk 2 

Aanvraag programmatie 2022-2023 OKAN door scholengemeenschap PROGEM (128991) 

Contactschool: PTS Mechelen (128538) 

 

Motivering  

De evolutie van het aantal anderstalige nieuwkomers in het gewoon voltijds onderwijs toont ook aan 
dat reeds sinds enkele jaren de vraag naar OKAN-plaatsen blijft stijgen.  
Deze cijfers houden nog geen rekening met de te verwachten instroom van vluchtelingen ten gevolge 
van de oorlog in Oekraïne.  

                

https://www.onderwijs.vlaanderen.be/nl/anderstalige-nieuwkomers-en-onderwijs/cijfers-en-rapporten-over-het-
onthaalonderwijs 

 

Door de stijgende instroom en de daaraan gekoppelde wachtlijsten, hebben scholen van SG PROGEM 
van andere onderwijspartners de vraag gekregen of ze ook in OKAN-onderwijs kunnen voorzien.  

1. Mechelen 

Het huidig aanbod van OKAN in de stad Mechelen wordt voorzien door twee scholen, nl. Busleyden 
Atheneum Stassart van het GO! en Technische Scholen Mechelen van VORM. 

Momenteel voorzien de beide scholen plaats voor 116 jongeren. Daarmee wordt de 
maximumcapaciteit van het OKAN-aanbod in Mechelen ruimschoots bereikt. Beide scholen hebben 
een wachtlijst, waar dd van 7/03/22 24 unieke leerlingen op staan. De doorstroming van deze 
jongeren naar het regulier onderwijs loopt als gevolg daarvan een achterstand op en ook de sociale 

https://www.onderwijs.vlaanderen.be/nl/anderstalige-nieuwkomers-en-onderwijs/cijfers-en-rapporten-over-het-onthaalonderwijs
https://www.onderwijs.vlaanderen.be/nl/anderstalige-nieuwkomers-en-onderwijs/cijfers-en-rapporten-over-het-onthaalonderwijs


integratie verloopt moeilijker. Het is dan ook in het maatschappelijk en individueel belang om deze 
jongeren zo snel mogelijk in een klas te krijgen 

Vanuit GO! SGR5 en VORM wordt met aandrang gevraagd dat een derde school in regio Mechelen 
zich kandidaat stelt voor de opvang van OKAN-jongeren. Ook vanuit LOP Antwerpen en LOP Lier 
komen de meldingen dat de OKAN-klassen volzet zijn en er jongeren op de wachtlijst staan. 
Doorstroom naar de rand van Mechelen is daardoor niet mogelijk. 

PTS, campus Mechelen ( 128538) wenst haar maatschappelijke verantwoordelijkheid op te nemen 
betreffende het voorzien van het recht op onderwijs voor deze jongeren en dient daarom een 
aanvraag in om vanaf 1/9/2022 Onthaalonderwijs voor Anderstalige Nieuwkomers in te richten. 
PTS zal – bij goedkeuring van de programmatie - de contactschool worden voor scholengemeenschap 
PROGEM. 
 

2. Rand rond Antwerpen 

Binnen LOP Antwerpen werd al meermaals de problematiek van de wachtlijsten OKAN aangehaald. 
Op datum van 25 februari stonden er een 100-tal jongeren op de wachtlijst. Om een oplossing te 
zoeken, wordt er vanuit LOP Antwerpen ook gekeken naar de steden en gemeenten in de rand rond 
Antwerpen om OKAN-onderwijs aan te bieden.  
PITO Stabroek (138248) heeft met zijn vestigingsplaats in Kapellen de mogelijkheid om op 5 km van 
het opvangcentrum van Kapellen OKAN-onderwijs in te richten.  
In Kapellen wordt reeds OKAN-onderwijs voorzien door het GO!, maar ook daar wordt er momenteel 
reeds gewerkt met een wachtlijst. 

 

3. LOP Boom – Willebroek 

De gemeente Boom krijgt vanaf 1 april 2022 een asielcentrum waar een 160 mensen kunnen 
verblijven. Hier zullen ook jongeren bij zijn. In eerste instantie zullen de jongeren die nu gehuisvest 
worden in Boom vanuit een andere opvang komen. Ze kunnen dan school blijven lopen in de OKAN-
school waar ze op dit moment zijn ingeschreven. Volgend jaar dient zich wel de noodzaak aan om 
OKAN te voorzien voor de nieuwe bewoners van het centrum. Daarnaast bevind Boom zich tussen 
Mechelen en Antwerpen en kan zo de andere LOP’s mee ontlasten. 
Op dit moment is er binnen LOP Boom – Willebroek geen aanbod OKAN en kan het ook niet dadelijk 
opgericht worden omdat geen van de scholengemeenschappen OKAN aanbiedt. 
PTS, campus Boom zou samen met de andere scholen van scholengemeenschap PROGEM een 
aanbod wensen te voorzien vanaf 1 september 2022. 
De aanvraag gebeurt voor beide vestigingsplaatsen in Boom omdat nog definitief beslist moet 
worden waar de lessen zullen doorgaan. 

 

 



Aanvraag programmatie 2021-2022 OKAN door scholengemeenschap PROGEM (128991) 

Contactschool: PTS Mechelen (128538) 

 

Motivering  

PTS Mechelen heeft dit schooljaar een voorbereidend traject gelopen voor de opstart van OKAN in 

schooljaar 2022-2023. 

De aanvraag hiervan, mét goedkeuring binnen het lokaal comité, is bij Agodi binnengebracht. 

Echter worden we nu geconfronteerd met een vluchtelingencrisis die in Europa ongezien is sinds de 

Tweede Wereldoorlog. Als gevolg daarvan worden alle mogelijkheden binnen LOP Mechelen 

bekeken om de nodig opvang te voorzien. 

De onderwijspartners stijgen boven zichzelf uit om de bestaande wachtlijst OKAN weg te werken, 

maar dan komt er een nieuwe wachtlijst met Oekraïense kinderen en jongeren. Na overleg met de 

onderwijspartners én de Stad Mechelen, is PTS Mechelen bereid om dit schooljaar reeds een OKAN-

klas op te richten voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Deze jongeren zullen dan door de 

Stad Mechelen toegeleid worden 

Graag vragen we daarvoor nu een versnelde goedkeuring zodat er kan opgestart worden na de 

Paasvakantie (19/4/2022). 

De school heeft reeds alle voorbereidingen getroffen betreffende de nodige infrastructuur en heeft 

leerkrachten ter beschikking. 









e-mailadres info.ptsmechelen@provincieantwerpen.b info.pito@provincieantwerpen.be
e 

Motivering van de programmatieaanvraag 

Voeg bij dit formulier een motivering die minstens een toelichting bevat over: 

1 de verwachte instroom van anderstalige nieuwkomers 

2 de mate waarin het bestaande aanbod al dan niet behoeftedekkend is. 

Beperk de motivering tot de essentie. 

Bij te voegen bewijsstukken 

Voeg de vereiste bewijsstukken bij dit formulier en vink ze telkens aan in de onderstaande aankruis/ijst. 

x de gegevens van de overige scholen, als er meer dan twee scholen bij de organisatie van het onthaaljaar betrokken 
zijn 

[8J de motivering van de programmatieaanvraag 

[8J het protocol van de onderhandeling in het bevoegde onderhandelingscomité van de scholengemeenschap met 
minstens twee handtekeningen (schoolbestuur en vakbondsafgevaardigde) 

Ondertekening 

Als de school behoort tot een scholengemeenschap, moet dit formulier worden ondertekend door de coördinerend 

directeur van de scholengemeenschap en door de gemandateerde van het schoolbestuur van de contactschool. Als de 

school niet behoort tot een scholengemeenschap, moet dit formulier alleen worden ondertekend door de 

gemandateerde van het schoolbestuur van de contactschool. 

Ik bevestig dat alle gegevens in dit formulier naar waarheid zijn ingevuld. 

datum dag 
14 

maand 
03

jaar 
2022 datum 

handtekening cJM.d // a,,;,t, � fJ
w-

�
co

ö
rdinerend directe

u
r 

l.......................................................... .. . ................. .
voor- en achternaam Gerd Van den Broeck voor- en achternaam 

14 03 
d�g ............... maand 

2022 
jaar 
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Bewijsstuk 1 

Gegevens extra scholen die betrokken worden bij de oprichting van OKAN 

 

Provinciale Scholen voor Tuinbouw en Techniek (128538) 

Vestigingsplaats 2: Beukenlaan 44, 2850 Boom 

Vestigingsplaats 3: Hoek 76, 2850 Boom 

info.ptsboom@provincieantwerpen.be 

telefoon: 03 880 82 00 

mailto:info.ptsboom@provincieantwerpen.be





