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Betreft: Programmatieaanvragen buitengewoon secundair onderwijs, het 
gewoon voltijds secundair onderwijs en het DBSO / schooljaar 2023-2024.

Mevrouw de administrateur-generaal,

AGODI heeft programmatieaanvragen ontvangen voor het schooljaar 2023-
2024. Een deel van de programmatieaanvragen moet tegen uiterlijk 30 
november van het voorafgaande schooljaar worden ingediend. Conform de 
voorziene procedure is zowel een advies van de Vlor, als een advies van AGODI 
en de onderwijsinspectie vereist voor deze programmatieaanvragen. Voor duale 
structuuronderdelen en de structuuronderdelen van het gewoon voltijds 
secundair onderwijs van de 2e graad en de 3e graad, dubbele en arbeidsmarkt-
finaliteit, geeft ook de SERV een advies. 

Concreet gaat het om aanvragen voor het buitengewoon secundair onderwijs, 
voor het gewoon voltijds secundair onderwijs en het DBSO.

Voor het buitengewoon onderwijs gaat het om:

 89 aanvragen voor niet-duale structuuronderdelen van OV3 (BuSO);
 40 aanvragen voor duale structuuronderdelen van OV3 (BuSO).

Voor het gewoon voltijds secundair onderwijs gaat het gaat om:

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 mevrouw Leen Van Heurck,
Algemeen secretaris
Vlaamse onderwijsraad
Zenithgebouw
Koning Albert II-laan 37
1030 BRUSSEL

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk bijlagen
          1F3C8F/MVDM/prog2324

SO_SenL_20221216_1029
vragen naar/e-mail telefoonnummer datum
marc.vandemeirssche@ond.vlaanderen.be 02/553.87.03 16/12/2022
kristel.deplecker@ond.vlaanderen.be 02/553.02.38

mailto:marc.vandemeirssche@ond.vlaanderen.be
mailto:kristel.deplecker@ond.vlaanderen.be


pagina 2 van 2

 1601 niet-duale programmatieaanvragen;
 281 duale programmatieaanvragen. 

Voor het deeltijds beroepssecundair onderwijs (DBSO) werden geen aanvragen ingediend.

Voor 6 programmatieaanvragen van de tweede graad van het gewoon voltijds secundair onderwijs is er 
voor de eerste keer de combinatie met de oprichting van een totaal nieuwe secundaire school. Het gaat om 
twee scholen die gelijktijdig de eerste en tweede graad secundair onderwijs willen programmeren. Eén 
school van het GO! te Brussel en één school van het vrij onderwijs te Londerzeel. In beide gevallen gaat het 
voor de tweede graad om domeinoverschrijdende structuuronderdelen (ASO). Aan beide scholen werd 
voorlopig om louter administratieve redenen al een instellingsnummer toegekend. De onderwijsinspectie 
zal het erkenningsonderzoek voeren. Een eventuele gunstige beslissing rond de 6 ingediende 
programmatieaanvragen is onder voorbehoud van de erkenning van de betrokken scholen en het behalen 
van de programmatienorm.

De programmatieaanvragen worden aan uw diensten bezorgd via een gedeelde SharePoint. Daarnaast zijn 
er ook Excellijsten met het globale overzicht van de aangevraagde structuuronderdelen per categorie.

AGODI heeft voorafgaandelijk, 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 ontvankelijkheid. 

Mag ik vragen om 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 
volgende schooljaar toe. Dank bij voorbaat.

Hoogachtend,

Patrick Poelmans
Administrateur-generaal
Agentschap voor Onderwijsdiensten
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