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Betreft: Programmatieaanvragen buitengewoon basis- en secundair onderwijs, 
het gewoon voltijds secundair onderwijs en het DBSO / schooljaar 2021-2022.

Mevrouw de administrateur-generaal,

AGODI heeft programmatieaanvragen ontvangen voor het schooljaar 2021-2022. 
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, dubbele en arbeidsmarkt-finaliteit, geeft 
ook de SERV een advies. 

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

Voor het buitengewoon onderwijs gaat het om:

 6 aanvragen voor het buitengewoon basisonderwijs (BuBAO);
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 16 aanvragen voor het buitengewoon secundair onderwijs voor een nieuwe school, een nieuw type 
of een nieuwe opleidingsvorm (BuSO);

 87 aanvragen voor niet-duale structuuronderdelen van OV3 (BuSO);
 78 aanvragen voor duale structuuronderdelen van OV3 (BuSO).

Ik merk op dat 4 van de programmatieaanvragen voor het BuBaO ook de opstart van 2 nieuwe BuBaO-
scholen inhouden. Voor het BuSO gaat het eveneens om 2 programmatieaanvragen die de opstart van 2 
nieuwe BuSO-scholen inhouden waaronder één type 5-school. Deze 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.

Voor het gewoon voltijds secundair onderwijs gaat het gaat om:

 1456 niet-duale programmatieaanvragen;
 488 duale programmatieaanvragen. 

Voor het deeltijds beroepssecundair onderwijs (DBSO) gaat het om:

 3 aanvragen. 

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 (zie 
bijlage).

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. 

Specifiek voor de niet-duale programmatieaanvragen voor OV3 is het afsluiten van een 
samenwerkingsovereenkomst met één of meer scholen voor gewoon voltijds of deeltijds secundair 
onderwijs een ontvankelijkheidsvoorwaarde is. De meeste scholen hebben een samenwerkingsovereenkomst 
aan hun dossier toegevoegd of maken hierover een vermelding in de motivering. AGODI kon in deze fase, 
rekening houdende met het grote aantal programmatieaanvragen, nog niet in detail bij elk dossier nagaan 
of er wel ten volle sprake is van een samenwerkingsovereenkomst met een school met een gelijkaardig 
aanbod. Dit zal bij de beoordeling (adviesfase) ten gronde blijken.

Voor de programmatieaanvragen van de derde graad van het gewoon voltijds secundair onderwijs hadden 
een deel van de scholen bij het doorsturen van hun aanvragen in de applicatie onterecht opgegeven dat 
het om studiecontinuïteit ging. AGODI heeft dit aangepast maar dat neemt niet weg dat deze aanvragen 
ontvankelijk zijn, maar dan niet op basis van studiecontinuïteit. We gaan nog bij de betrokken scholen 
navragen hoe men wenst te concorderen indien er een keuzemogelijkheid is. Vandaar dat in de 
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overzichtslijst (excel) het aspect concordantie nog niet volledig op punt staat Een aangepaste lijst zal u zo 
snel mogelijk worden bezorgd. 

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.

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

Hoogachtend,

Patrick Poelmans
Administrateur-generaal
Agentschap voor Onderwijsdiensten
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