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Fijne Dag van de Leraar!
Op 5 oktober—dit jaar is dat een zaterdag—vindt de Dag van de Leraar plaats. AGODI wenst alle
personeelsleden in het onderwijs een aangename dag!

Lerarenplatform
Op dinsdag 1 oktober gaat het lerarenplatform voor het tweede schooljaar van start. In het basisonderwijs
en in een aantal secundaire scholen krijgen leerkrachten een aanstelling tot het einde van het schooljaar.
De leerkrachten hebben werkzekerheid en doen – ook tussen vervangingen in – ervaring op. Het
lerarenplatform biedt stabiliteit aan leerkrachten en is een hulpmiddel voor scholen in hun zoektocht naar
vervangers. Vanaf 7 oktober kan je de monitor voor het inzetbaarheidspercentage aan vervangingen
wekelijks opvolgen.

Brief voor nieuwe personeelsleden binnenkort op Mijn Onderwijs
Wist je dat elk nieuw personeelslid in het onderwijs na de eerste maand een brief van AGODI krijgt. In die
brief stelt het agentschap zich voor. Er staat in waarvoor een personeelslid er terecht kan. Tot nog toe
verstuurde AGODI die brief per post. Binnenkort wordt de brief via Mijn Onderwijs: Personeel opgeladen.
v.u. Patrick Poelmans
Administrateur-generaal
Vlaamse Overheid—Agentschap voor Onderwijsdiensten—Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel, www.agodi.be

Hertelling uren-leraar capaciteit
Scholen met een sterke leerlingenstijging in 1A en 1B komen onder bepaalde voorwaarden (zie omzendbrief
SO 55) in aanmerking voor een hertelling van het pakket uren-leraar. Een stijging (daling) met 2,63% in de
onderwijszone(s) is een van de voorwaarden. Registreer daarom alle leerlingen zo snel mogelijk in Discimus.
Bekijk de voorlopige stand van zaken onder hertelling uren-leraar capaciteit.

Registratie leerlingenondersteuning type 2—4—6—7 in het
gewoon onderwijs
In het kader van de ondersteuning van leerlingen met een (gemotiveerd) verslag type 2, 4, 6 en 7 in het
gewoon onderwijs wisselden de scholen en AGODI de voorbije weken heel wat gegevens tussen uit via
Discimus.
AGODI publiceert wekelijks rapporten voor de scholen op Mijn Onderwijs. Op die rapporten kunnen de
scholen zien welke leerlingen geregistreerd zijn en welk verslag en type er voor de leerling zijn
teruggevonden. Op het rapport is ook te lezen of de leerling voorlopig middelen voor ondersteuning krijgt of
niet. Als er geen middelen voor ondersteuning zijn, ziet de school ook waarom dat is.
Voor het overgrote deel van de geregistreerde leerlingen vindt AGODI een (gemotiveerd) verslag van type 2,
4, 6 of 7 terug. Voor dat verslag zorgt het CLB. Voor een deel van de leerlingen vindt AGODI een
(gemotiveerd) verslag van een ander type of onderwijsniveau, maar voor een deel van de leerlingen
ontbreekt het verslag nog.
De reden kan zijn dat het CLB de registratie van het (gemotiveerd) verslag nog niet heeft afgerond in zijn
softwarepakket (LARS). CLB’s werken op dit moment nog veel verslagen af. Zolang de activiteit voor de
opmaak van het verslag niet volledig werd afgesloten (na de ondertekening van het verslag) in LARS, wordt
de informatie niet uitgewisseld met AGODI.
Soms blijkt dat een verslag om een technische reden niet vanuit LARS naar de databanken van AGODI kan
worden doorgestuurd. AGODI onderzoekt op dit ogenblik of er een technische reden is voor het ontbreken
van het verslag bij bepaalde leerlingen en hoe dat zo snel mogelijk verholpen kan worden.
1 oktober is de teldag om de middelen toe te kennen. Dan moet de ondersteuning zijn opgestart en moet
het (gemotiveerd) verslag in orde zijn. Ontbrekende informatie kan ook na 1 oktober nog worden aangevuld.
Scholen kunnen dus nog aanpassingen of aanvullingen voor ondersteuning doen.
Samen met de medewerkers van scholen en CLB’s levert AGODI de nodige inspanningen om de middelen
voor de leerlingenondersteuning snel en correct aan de scholen voor buitengewoon onderwijs toe te
kennen.

Volg een opleiding via de AGODI-Academie
Het nieuwe schooljaar is goed gestart voor de AGODI-Academie. Tijdens de eerste twee weken van september organiseerden we 12 opleidingsmomenten. 1.140 personeelsleden uit het basisonderwijs en 447
personeelsleden uit het secundair onderwijs schreven zich in voor een sessie ‘Nieuwigheden in de regelgeving’. Ook de
eerste thematische opleidingen zijn gestart en 378 nieuwe secretariaatsmedewerkers schreven zich al in voor de
ABC-opleiding nieuwe medewerkers. Ben je zelf nog op zoek naar een opleiding of wil je de concrete data kennen?
Surf dan zeker naar onze website.
In 2019-2020 hebben we alvast volgend aanbod uitgewerkt:

ABC-opleiding voor nieuwe
medewerkers
Discimus

Leerlingenadministratie
Basis

Personeelsadministratie
Basis

Leerlingenadministratie
Secundair

Personeelsadministratie
Secundair

x

x

x

x

x

Elektronische communicatie over

x

leerlingengegevens - Discimus,
WebEDISON en Mijn Onderwijs

x

Indiensttreding en TADD
Inschrijvingsrecht
Leerlingenvervoer Buitengewoon
Onderwijs

x
x
x

Moederschapsrust
Nieuwigheden in de reglementering

x

Omkadering gewoon basisonderwijs

x

Omkadering buitengewoon
basisonderwijs
Omkadering en globale

x

x

x

x

x

x

x

x

x

puntenenveloppe in het gewoon SO
Omkadering en globale
puntenenveloppe in het BuSO
Ondersteunend Personeel en

x

elektronische communicatie

x

Stappen van de schoolloopbaan

x

TBSOB

x

Vaste benoeming

x

Vaste benoeming en TADD
Verificatie

x

Verloven

x

Ziekteverlof

x

x

