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Jaarverslag AGODI
Sinds begin november vind je het jaarverslag 2018 van AGODI op onze website.
AGODI is verantwoordelijk voor het uitvoeren van het onderwijsbeleid van het basis- en secundair onderwijs, de centra voor
deeltijdse vorming, het deeltijds kunstonderwijs, de centra voor
leerlingenbegeleiding en de inspectie en pedagogische begeleiding.
In het jaarverslag 2018 lees je dat het overgrote deel van de
ambities van AGODI werden gehaald.
De dienstverlening van AGODI was opnieuw van een hoog niveau.
We haalden telkens de strenge normen voor het berekenen en
communiceren van de diverse soorten omkaderingen en werkingstoelagen. AGODI engageerde zich tot het tijdig uitbetalen van het
salaris aan 99,9% van alle personeelsleden. Het agentschap
handelde maandelijks de dossiers voor meer dan 167.000
personeelsleden op tijd af. Elk personeelslid ontving elke maand op
het voorziene tijdstip zijn salaris. De vergoedingen werden tijdig
betaald. Ook voor andere aspecten van zijn dienstverlening
presteerde AGODI heel degelijk in 2018.
Maatschappelijke en technologische evoluties zorgen voor andere verwachtingen en wensen. Tegelijkertijd
creëren ze voor AGODI nieuwe kansen. Administratieve lastenverlaging en efficiëntieverhoging staan
daarom hoog op de agenda van AGODI. Via gerichte innovatieve projecten ambieert AGODI zijn
dienstverlening op een kwalitatief hoogstaand niveau te houden.
Net zoals de voorgaande jaren werkte AGODI in 2018 mee aan verschillende beleidsprojecten. Zo nam het
agentschap een actieve rol op in de complexe uitvoering van het nieuwe decreet deeltijds kunstonderwijs.
Ook de voorbereiding en uitvoering van de modernisering van het secundair onderwijs, het nieuwe
ondersteuningsmodel, duaal leren, het nieuwe inschrijvingsrecht en CAO XI krijgen veel aandacht.
Het jaarverslag omvat ook informatie over de interne werking van AGODI. Daaruit blijkt dat het personeelsbestand gelijktijdig een golf van vergrijzing en vergroening meemaakt. Ten slotte formuleerde onze
organisatie op basis van dit jaarverslag een aantal aanbevelingen en aandachtspunten voor onze werking.
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Vraag je subsidie aan voor een aanmeldingsprocedure
Op 13/11 keurde het Vlaamse parlement de wijzingen van de inschrijvingsregels goed. De oude inschrijvingsregels blijven gelden voor de inschrijvingen van 2020-2021. Scholen kunnen tot 15 december een
aanmeldingsdossier indienen bij de Commissie inzake Leerlingenrechten en financiële ondersteuning
aanvragen.
Vraag financiële ondersteuning aan
Lees hoe je een aanmeldingsprocedure opstart

Vraag je subsidie voor busbegeleiding aan
Scholen die busbegeleiders tewerkstellen op het zonaal collectief leerlingenvervoer kunnen elk schooljaar
een subsidie aanvragen om de loonkosten van deze personeelsleden te financieren.
Wil je een subsidie aanvragen? Vul dan het formulier (bijlage 7) tegen ten laatste 31 december 2019 volledig
in en bezorg het ondertekend aan de dienst Leerlingenvervoer van AGODI
(leerlingenvervoer@vlaanderen.be).

Meer informatie in de omzendbrief zonaal leerlingenvervoer.

Rapport Vlaamse Bemiddelingscommissie
De Vlaamse Bemiddelingscommissie bemiddelt op verzoek van ouders, het CLB of de school als zij het oneens
zijn over de noodzaak of de inhoud van een verslag voor een individueel aangepast curriculum in het gewoon
onderwijs of voor toegang tot het buitengewoon onderwijs. De voorzitter van de commissie brengt de
ouders, het CLB en de school die het oneens zijn rond de tafel om naar elkaar te luisteren en elkaars
standpunten te begrijpen. Tijdens het gesprek staat het belang van het kind centraal. Iedereen krijgt de kans
om zijn verhaal te doen. Samen met de bemiddelaar zoeken de ouders, het CLB en de school naar een
oplossing.
Meer informatie over de Vlaamse Bemiddelingscommissie
Rapporten Vlaamse Bemiddelingscommissie

Eindejaarstoelage
Op 19 december 2019 ontvangen je personeelsleden hun eindejaarstoelage. Meer informatie over het salaris staat
op onze website.

Volg een opleiding aan de AGODI-Academie
In december kan je deelnemen aan volgende opleidingen van de AGODI-Academie. Alle informatie vind je op onze
website:
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Studiedag: een LOP voor iedereen!
Op maandag 9 december 2019 organiseert AGODI een studiedag voor LOP-voorzitters, LOP-deskundigen, LOPleden, medewerkers van verschillende beleidsdomeinen, lokale besturen, lokale verenigingen en andere
geïnteresseerden in het VAC Gent (aan het station Gent Sint-Pieters).
Deze studiedag komt er op initiatief van de gemandateerde LOP-voorzitters. Verwacht je aan boeiende gastsprekers,
tal van getuigenissen vanuit ervaringen in de LOP’s en inspirerende schoolbezoeken aan enkele Gentse basisscholen.
Meer informatie en inschrijven

Extra opleidingen Duaal Leren en ABC
Door de grote vraag naar bijkomende opleidingen Duaal Leren organiseert de AGODI-Academie twee extra sessies
op 15 en 18 mei 2020.
Meer informatie en inschrijven
Daarnaast vinden er ook nog twee ABC-opleidingen voor beginnende secretariaatsmedewerkers basisonderwijs plaats op 14 en 23 januari.
Meer informatie en inschrijven

