
Onderwijs en VormingVGR 2012

Nr Titel Beschrijving
Doelgroep (burgers, bedrijven, 

organisaties, overheid)
Doelgroepen (specifiek) Entiteit

Status (gepland, uitgesteld, 

lopend, afgerond, 

geannuleerd)

Impact kwalitatief (beknopte beschrijving realisaties) Impact kwantitatief (becijfering impact)

OV-001

DAVINCI 
Functionele analyse, technisch ontwerp, bouw, test en in productie stelling van een nieuwe databank voor 

volwassenenonderwijs teneinde te komen tot een instrument dat toelaat AHOVOS (afdeling VWO) zijn rol en 

expertise uit te bouwen betreffende gegevensbeheer.

Organisaties

Burgers

Scholen/schoolsecretariaten 

volwassenenonderwijs, 

Ouder/leerlingen => cursist

Agentschap Hoger Onderwijs¸ 

Volwassenenonderwijs en 

Studietoelagen (AHOVOS)

lopend

Verwachte kwalitatieve impact : meer en correctere beleidsgegevens over het volwassenenonderwijs 

en koppeling tussen EPD en centrum/cursistenadministratie moet een betere controle op de 

aanwending mogelijk maken. Fase 1, 2 en 3 verlopen volgens projectplanning. Fase 4: de functionele 

analyse wordt opgestart begin 2013.

OV-002

Vereenvoudigingen applicatie studietoelagen

Snellere dossierafhandeling en betaling van de school- en studietoelage

Burgers

Organisaties

Ouders van leerlingen en 

studenten, Intermediairs (OCMW, 

vakbonden, …)

Agentschap Hoger Onderwijs¸ 

Volwassenenonderwijs en 

Studietoelagen (AHOVOS)

lopend

Verwachte kwalitatieve impact : Stijging van het aantal correct afgehandelde dossier. Dit zal resulteren 

in een daling van het aantal klachten en brieven van burgers. Bijgevolg betekent dit ook een daling in de 

administratieve lasten van de burger een ook een daling van de out-of-pocketkosten (brieven, 

postzegels, ...) - Een deel van de geplande vereenvoudigingen (systeem en administratief) werden reeds 

gerealiseerd tijdens de schooljaren 2009-2010 en 2010-2011. In het schooljaar 2011-2012 werd het 

brievenproces geautomatiseerd en het KI (kadastraal inkomen) wordt automatisch overgenomen. In het 

schooljaar 2012-2013 kwam er een nieuwe interface voor wettelijk samenwonen en automatische 

melding van wijziging van persoonsgegevens. Voor het schooljaar 2013-2014 wordt een nieuwe 

interface voor de afstamming gebouwd en zal men de alimentatie kunnen afleiden uit de gegevens over 

de burgerlijke staat.

OV-004

Rapportering en databanken

Het departement werkte de afgelopen jaren samen met AHOVOS vooral op drie processen. Via het 

datawarehouseportaal HO wordt de processen van data-uitwisseling en datakwaliteit geoptimaliseerd. Met de 

benchmarkrapporten wordt verrijkte data en indicatoren aan de instellingen aangeboden in de vorm van 

standaardrapporten. Organisaties Universiteiten en hogescholen

Agentschap Hoger Onderwijs¸ 

Volwassenenonderwijs en 

Studietoelagen (AHOVOS)

lopend

Door de werking van het datawarehouseportaal worden manuele processen aan instellingszijde en 

overheidszijde vervangen door automatische processen. De procedure voor datakwaliteit is daarmee 

danig vereenvoudigd en toegankelijker. De doorlooptijd is ook systematisch verkort. De 

benchmarkrapporten vervangen de kwantitatieve rapportering van de hogescholen en universiteiten in 

het kader van de kwaliteitszorg. De overheid levert nu de benodigde indicatoren vanuit de centrale 

bronnen aan. Bovendien wordt extra functionaliteit aan de rapporten toegevoegd, nl. benchmarking.

OV-005

Planlastvermindering volwassenenonderwijs in het kader van de tussentijdse evaluatie 

van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs

De planlast voor de begeleidingsdiensten en het VOCVO beperken door de verschillende termijnen waarbinnen 

verantwoordingsstukken en planningsdocumenten aan de administratie moeten bezorgd worden, op elkaar af te 

stemmen Organisaties

Pedagogische 

begeleidingsdiensten 

volwassenenonderwijs en het 

VOCVO

Agentschap Hoger Onderwijs¸ 

Volwassenenonderwijs en 

Studietoelagen (AHOVOS)

lopend

Verwachte kwalitatieve impact : minder planlast door het indienen van 3 documenten op 1 tijdstip ipv 

meerdere tijdstippen. Stand van zaken : de planlast vermindering voor de pedagogische 

begeleidingsdiensten is wat betreft de afstemming van het indienen van de verantwoordingsstukken 

gerealiseerd. De timing specifiek voor het luik VWO is op elkaar afgestemd en er wordt onderzocht om 

deze timing ook van toepassing te maken op VOCVO zodanig dat er eenvormigheid in de timing van het 

indienen van verantwoordingsstukken voor de decretale stuurgroep.

De realisatie om te werken met geïntegreerde documenten over de onderwijsniveaus is nie 

gerealiseerd. Er zijn een aantal werkgroepen geweest op het initiatief van het departement maar een 

definitief resultaat is er nog niet. 

OV-006

ALPHA
a) het herwerken van het huidige ondersteunend ICT-systeem (DINA), aangezien dit systeem niet meer volstaat om 

een gepast antwoord te geven aan de gewijzigde subsidiëringsopdrachten en de hierbij behorende beheersnoden. b) 

de huidige werkwijze grondig onderzoeken en hertekenen gericht op: − een verbetering van de effecFviteit, − een 

betere aansluiting aan de nieuwe opdrachten en de herformuleerde missie van AGIOn, − administraFeve 

vereenvoudiging en een hogere efficiëntie, − een verbetering van de klantgerichtheid en van de klantvriendelijkheid 

− een vermindering van het aantal variantes, afwijkingen en uitzonderingen Organisaties

Agentschap zelf door interne 

proceshertekening, 

Scholen/schoolsecretariaten (basis 

en secundair)

Agentschap voor Infrastructuur in 

het Onderwijs (AGIOn) lopend

Hertekenen van de interne processen, gericht op vereenvoudiging, efficiëntie en effectiviteit en 

flexibiliteit.

Hiervoor wordt dus via het ALPHA-project een proceshertekening en vernieuwd ondersteunend ICT-

platform gerealiseerd.

OV-007

Vereenvoudiging inschrijvingsprocedure examencommissie

Hertekening inschrijvingsprocedure examencommissie SO moet tot administratieve lastenverlaging leiden en een 

eenvoudige inschrijvingsprocedure

Burgers

Organisaties

Ouders/leerlingen

Examinatoren

Agentschap voor Kwaliteitszorg in 

Onderwijs en Vorming (AKOV) afgerond

Volledig elektronisch inschrijven. Alle communicatie tussen de kandidaten en de examencommissie 

gebeurt per mail. Elke kandidaat heeft kan elektronisch zijn dossier raadplegen, dus komen er veel 

minder vragen en/of klachten.

Afschaffen inschrijving met schoolleerplannen.

Vereenvoudigde uitbetaling examinatoren. Gerealiseerde besparing per jaar: 458.768,13 euro

OV-008

Verbetering Salarissysteem voor het personeel van het onderwijs
De realisatie levert een substantiële bijdrage tot één van de kerntaken van AgODi, namelijk een tijdige en correcte 

uitbetaling van de salarissen van het personeel van het Vlaamse onderwijs. Organisaties

Onderwijspersoneel + Directies en 

schoolsecretariaten

Agentschap voor 

Onderwijsdiensten (AgODi) lopend

- Modules Gegevensverzameling en Berekening: analyse is bijna afgerond, bouw is bezig in planningfase

'- Modules Output en Naverwerking: analyse start in 2012

nog niet van toepassing: uitbetaling van salarissen via nieuw weddesysteem is gepland voor 2014

OV-009

Elektronisch aanbieden van salarisbrieven aan het onderwijspersoneel

Op dit ogenblik maken 14 % van de personeelsleden gebruik van het elektronisch salarisbriefje. Het nieuwe project 

beoogt de uitbreiding naar de overige 86% personeelsleden. Organisaties Onderwijspersoneel

Agentschap voor 

Onderwijsdiensten (AgODi) afgerond

Project is gerealiseerd. Alle personeelsleden van het onderwijs kunnen gebruikmaken van het 

electronische salarisbriefje

Stand van zaken: van 190.273 personeelsleden maken er (december  2012) 38.353 gebruik van het elektronische 

salarisbriefje. In (oktober) 2011: 30,604 personeelsleden

Gerealiseerde besparing: 

Gerealiseerde besparing in 2011: 399.036 EURO

Gerealiseerde besparing in 2012: 463.759 EURO

(deze bedragen zijn niet cumulatief)

OV-010

DiGiS _ PRIL: Vereenvoudiging processen Instellingen en Leerlingen Binnen PRIL worden 1) de bestaande mainframedienstbrieven omkadering en toelagen omgezet naar nieuwe 

software (Adobe Life Cycle). Daardoor komen de dienstbrieven in eigen beheer, zorgt dit voor een besparing op het 

IT-budget en krijgen de dienstbrieven een nieuwe, eenvormige en moderne layout. Het zorgt er ook voor dat de 

brieven op termijn digitaal ipv op papier kunnen aangeboden worden aan de klanten. Dit wordt opgenomen in het 

vervolgproject DigiS. Door digitaal de brieven te bezorgen komen we tot de volgende doelstellingen: − een maximaal 

gedigitaliseerde en dus papierarme werkomgeving − een digitale communicaFe met onze klanten. 2) Worden de 

processen verificatie AS IS en TO BE geanalyseerd met het oog op efficiëntie, eenvormigheid en een maximale 

klantvriendelijkheid.  3) Wordt een mainframeagenda gemaakt om centraal takenbeheer voor de medewerkers 

mogelijk te maken. Dit zorgt voor een efficiënte taakopvolging binnen de schoolbeheerteams en de verificatie Organisaties

Scholen/schoolsecretariaten, 

Anderen (b.v. 

schoolbesturen/inrichtende 

machten), Intern: 

schoolbeheerteams en 

verificateurs

Agentschap voor 

Onderwijsdiensten (AgODi) afgerond

Project werd afgerond: 1) alle mainframedienstbrieven omkadering en toelagen werden omgezet naar 

Adobe Life Cycle. Deze brieven hebben nu allemaal een eevormige, moderne layout die ook is 

afgetoetst bij de klanten. 2) De analyse AS IS en TO BE van de verificatie werd gemaakt. De voorstellen 

TO BE worden nu verder opgenomen in een werkgroep, om te komen tot implementatie. 3) De agenda 

werd door budgettekort nog niet gerealiseerd, maar wordt opnieuw opgenomen in het vervolgproject 

DigiS

Het beheer van de dienstbrieven omkadering en toelagen is nu zoveel mogelijk in eigen handen. Het aantal taken waarvoor 

HB nog wordt ingeschakeld is beperkt. Vroeger kostte het opzetten van een volledig nieuwe dienstbrief 13 mandagen bij HB, 

nu nog 9. Dit is een besparing van 4000 euro per soort nieuwe dienstbrief. Voor het aanpassen van een bestaande 

dienstbrief kostte dit vroeger gemiddeld 5,5 mandagen bij HB, nu nog gemiddeld 0,5 mandagen. Een besparing van 5000 

euro per werkaanvraag. 

In 2012 bleef de stand van zaken m.b.t. dit project status quo.

Digitale Snelweg (DigiS) – domein Instellingen en leerlingen (vervolg PRIL) doelstelling van dit project: 

- Een papierarm kantoor

- Een papierarme en moderne communicatie en gegevensuitwisseling met onze klanten

- Door het papierarm werken verdwijnen de kasten, waardoor meer kantoorruimte ter beschikking komt

- Verhoging efficiëntie, zowel bij de interne dossierafhandeling als bij de dienstverlening naar de klanten toe. Een 

digitaal schooldossier zorgt er immers voor dat informatie over een school op 1 plaats geconcentreerd zit en 

gemakkelijk toegankelijk is. Er wordt ook geen tijd meer verloren met klasseren van documenten en opzoeken van 

dossiers.  Wat ook belangrijk is, is dat digitalisering niet enkel inhoudt dat hetgeen nu op papier bestaat simpelweg 

wordt omgezet in digitale vorm. Er zal immers van de gelegenheid gebruik gemaakt worden om de bestaande 

procedures, dossiers ed te optimaliseren.

- Versnelling van de dienstverlening naar klanten toe en dus verhoging van de klantvriendelijkheid. Doordat alle 

informatie over de instellingen gemakkelijk toegankelijk is, kan sneller worden ingegaan op vragen van klanten. Een 

website zorgt voor een snelle en efficiënte communicatie met onze klanten.

Met deelprojecten:

-Digitaal schooldossier

-DigiCom

-Elektronische agenda

Organisaties

Intern: schoolbeheerteams, 

werkstations

Extern: scholen, schoolbesturen, 

scholengemeenschappen, koepels

Agentschap voor 

Onderwijsdiensten (AgODi) lopend

Digitaal schooldossier

 Besparing op papier: door het invoeren van een digitaal schooldossier wordt een papieren 

schooldossier overbodig. In de periode juni 2010-april 2011 werden er binnen het domein Instellingen 

en leerlingen 155.600 bladen papier afgedrukt of gemiddeld 1.541 bladen per medewerker. Daarnaast 

worden er nog heel wat kopies genomen die worden bijgehouden in het papieren schooldossier. Elk 

schooljaar worden er 60.000 dienstbrieven naar de scholen verstuurd. Velen daarvan bestaan uit meer 

dan 1 blad. Er worden dus minstens 120.000 kopies bewaard in de papieren schooldossiers

 Besparing op kasten en kantoorruimte: al dat papier moet worden bijgehouden in kasten. Deze 

nemen nu heel wat kantoorruimte in beslag. Gemiddeld kost kantoorruimte 200 euro/m²/jaar. 

Daarnaast moeten de gearchiveerde dossiers bewaard worden in de archieven in de kelder. In deze 

archieven dreigt plaatstekort.

 Documenten moeten niet meer manueel worden geklasseerd in het papieren schooldossier. Per 

document kost dit ongeveer 5 minuten van de werktijd van een medewerker. In een digitaal 

schooldossier worden de meeste documenten automatisch weggeschreven.

DigiCom

 Per schooljaar worden er zon 60.000 dienstbrieven verstuurd naar de scholen en andere klanten. 

Door deze uitgaande dienstbrieven digitaal aan te bieden, besparen we op papier.

 Het verzenden van al deze dienstbrieven kost ongeveer 2,2 euro per dienstbrief. Het niet langer op 

papier versturen levert ons per schooljaar een besparing op van 132.000 euro.

 Het afprinten en verzenden van de dienstbrieven per post kost mankracht, zowel in de 

schoolbeheerteams als in de dienst verzending.

 Ook bij de scholen en andere klanten zorgen we voor een hogere efficiëntie omdat zij nu ook de 

mogelijkheid krijgen hun dienstbrieven digitaal op te slaan.

 

Agenda

Momenteel hebben we nog te weinig zicht op de kwantitatieve aspecten.

Digitaal schooldossier

 Alle informatie over een school of andere instelling zit gebundeld op 1 plaats die gemakkelijk toegankelijk is voor de 

medewerkers. Daardoor kunnen medewerkers sneller informatie opzoeken en sneller ingaan op vragen van scholen. 

Dit komt de klantvriendelijkheid ten goede.

 Het werken met digitale dossiers bevordert het locatieonafhankelijk werken. Men moet immers niet meer op 

dezelfde plaats zijn als de papieren dossiers om te kunnen werken. De mogelijkheden tot het “nieuwe werken” 

nemen toe.

 Een digitaal schooldossier is een noodzakelijke voorwaarde om te komen tot een digitale communicatie (DigiCom)

 Scholen en andere klanten krijgen de mogelijkheid om hun dienstbrieven digitaal te bewaren

DigiCom

 Een digitale communicatie komt tegemoet aan de noden van de maatschappij waarin digitaal werken meer en meer 

de norm wordt. Klanten verwachten van de overheid dat die hierin meestapt.

 Via DigiCom kunnen ook andere functionaliteiten aangeboden worden zoals simulatiemogelijkheden voor de 

klanten. Dit komt de klantvriendelijkheid ten goede.

Agenda

Doordat alle taken van een medewerker overzichtelijk en centraal worden weergegeven, kan de medewerker zijn of 

haar taken efficiënter opvolgen. Afwezigheden kunnen gemakkelijk worden opgevangen, doordat de openstaande 

agendapunten kunnen opgevolgd worden door een collega. Een dergelijke agenda kan ook een instrument zijn voor 

werklastmeting. Dit kan een krachtig instrument zijn voor een evenwichtig beleid binnen een afdeling.

voortgangsrapportage 2012_actieplan administratieve vereenvoudiging 1



Onderwijs en VormingVGR 2012

Nr Titel Beschrijving
Doelgroep (burgers, bedrijven, 

organisaties, overheid)
Doelgroepen (specifiek) Entiteit

Status (gepland, uitgesteld, 

lopend, afgerond, 

geannuleerd)

Impact kwalitatief (beknopte beschrijving realisaties) Impact kwantitatief (becijfering impact)

Digitale Snelweg (DigiS) – domein Personeel Met de uitvoering van het project DigiS Personeel willen wij komen tot de volgende doelstellingen binnen Personeel :

- Een papierarm kantoor

- Een papierarme en moderne communicatie en gegevensuitwisseling met onze klanten

- Door het papierarm werken verdwijnen de kasten, waardoor meer kantoorruimte ter beschikking komt

- Verhoging efficiëntie, zowel bij de interne dossierafhandeling als bij de dienstverlening naar de klanten toe. Een 

digitaal personeelsdossier zorgt er immers voor dat informatie over een personeelslid op 1 plaats geconcentreerd zit 

en gemakkelijk toegankelijk is. Er wordt ook geen tijd meer verloren met klasseren van documenten en opzoeken van 

dossiers.  Wat ook belangrijk is, is dat digitalisering niet enkel inhoudt dat hetgeen nu op papier bestaat simpelweg 

wordt omgezet in digitale vorm. Er zal immers van de gelegenheid gebruik gemaakt worden om de bestaande 

procedures, dossiers ed te optimaliseren.

- Versnelling van de dienstverlening naar klanten toe en dus verhoging van de klantvriendelijkheid. Doordat alle 

informatie over de instellingen gemakkelijk toegankelijk is, kan sneller worden ingegaan op vragen van klanten. Een 

website zorgt voor een snelle en efficiënte communicatie met onze klanten.

Om dit te verwezenlijken zijn volgende deelprojecten opgestart:

VEPD-Vervolg

- Gebruikersgemak V-EPD verhogen (oa chronologisch aflopende volgorde documenten, brieven uit WORD verslepen 

naar Documentum, emails uit Outlook verslepen naar Documentum, …

- Applicatiebeheer V-EPD faciliteren door makkelijke oplaad-tool nieuwe soorten documenten

- Nieuwe gebruikers-rollen toevoegen (Inspectie, arbeidsongevallen, ….)

- Importeren van Adobebrieven rechtstreeks in V-EPD

- Introductie elektronische handtekening op typenbrieven (met overgang naarApex of Adobe)

Dienstbrieven Nieuwe Stijl (Adobebrieven)

- In Mainframe zitten heel wat elektronische gegevens die nu niet overgezet kunnen worden naar een elektronische 

format / brief. Deze kunnen enkel op papier geprint worden. Via Adobe-sjablonen kunnen deze brieven in pdf 

geprint worden en doorgemaild / in VEPD geladen / op DigiCom gezet worden

- via opzetten van sjablonen (mainframe)brieven in Adobe kunnen wijzigingen van bestaande mainframebrieven 

uitgevoerd worden door eigen medewerkers. Opzet van nieuwe brieven kan ook voor groot deel gebeuren door 

eigen medewerkers (bv loopbaanfiche, nuttige ervaring, …
Organisaties

Intern: werkstations, cel 

arbeidsongevallen, 

Intern VO, extern AgODi: Akov: 

onderwijsinspecteurs  (nuttige 

ervaring); MODs: 

arbeidsongevallen

Extern: personeelsleden, scholen, 

schoolbesturen, 

scholengemeenschappen, koepels

Agentschap voor 

Onderwijsdiensten (AgODi) lopend

OV-011

Formulieren herberekening kleuteronderwijs

De exemplaren van het BaO-formulier herberekening lestijdenpakket niet langer naar de verificateur laten sturen. Dit 

is efficiënter en heeft minder planlast tot gevolg voor de school. Organisaties Scholen basisonderwijs

Agentschap voor 

Onderwijsdiensten (AgODi) afgerond

reeds volledig gedocumenteerd in aktieplan 18 maart 2011 reeds volledig gedocumenteerd in aktieplan 18 maart 2011

Formulieren moeten niet meer per post opgestuurd worden naar de verificateurs: gerealiseerde besparing: 

31.577,98 EURO

OV-012

BAO en BKL-formulieren

Doel is om de administratieve last te laten zaken tot een niveau dat de andere BaO en BKLformulieren benadert 

(administratieve last varieert voor de andere formulieren van 9 minuten tot 16 minuten). Door schrapping van een 

aantal rubrieken ( 'personeel ten laste van de eigen middelen en het werkingsbudget' en 

'samenwerkingsovereenkomsten met andere scholen') en een gebruiksvriendelijker maken van het document wordt 

de planlast teruggebracht naar 30 minuten Organisaties Scholen basisonderwijs

Agentschap voor 

Onderwijsdiensten (AgODi) afgerond

reeds volledig gedocumenteerd in aktieplan 18 maart 2011 reeds volledig gedocumenteerd in aktieplan 18 maart 2011

Gerealiseerde besparing:

Lastenverlaging in BaO: 956.637 EURO

Lastenverlaging in Bu BaO: 78.830 EURO

OV-013

Kenniscentrum / Gegevensdeling met GO!, inrichtende machten en koepels van 

inrichtende machten.

− “Bestuurlijke drukte” verminderen en partnerschappen op alle niveaus uitbouwen − Vereenvoudigen − Uniek loket 

principe toepassen − ProcesopFmalisaFes met het oog op efficiënFewinsten Organisaties

Koepelorganisaties en inrichtende 

machten BD lopend

- Start bouw van een uniek toegangsloket voor iedere onderwijsactor (fase 1 : scholen 

leerplichtonderwijs) waar  persoonlijke en profielgebaseerde informatie op een beveiligde 

manier wordt aangeboden; een omgeving waar communicatie, samenwerking en kennisdeling 

centraal staat.  - Start bouw van databundel voor scholen en generische datasets voor de 

verschillenden onderwijsactoren.  - Start uitbouw v/h datawarehouse platform om 

ontbrekende informatie verder op te nemen. 

OV-014

Behandeling door AgODi van de arbeidsongevallen van ambtenaren van andere 

entiteiten (zonder rechtspersoonlijkheid) van het Ministerie van de Vlaamse 

Gemeenschap Een meer efficiënte behandeling van de arbeidsongevallendossiers van de ambtenaren van de Vlaamse 

Gemeenschap. Overheid

De entiteiten van de Vlaamse 

Gemeenschap zonder 

rechtspersoonlijkheid en de 

personeelsleden ervan

Agentschap voor 

Onderwijsdiensten (AgODi) lopend Project is gerealiseerd conform de omschrijving in het voortgangsrapport 18 maart 2011

Alle entiteiten hebben een overeenkomst gesloten met AgODi voor de behandeling van arbeidsongevallen, 

beroepsziekten en buitendienstongevallen.

32 van de 34 entiteiten hebben een delegatiebesluit opgemaakt.

OV-015

Volledig Elektronisch Personeelsdossier (V-EPD) , optimalisering van de processen en 

modernisering van het archiefbeheer

Voor het project VEPD is een vervolgtraject begonnen in 2011, nl DigiS-Personeel en DigiS-

I&L

Met dit project wil AgODi zich inschrijven in een vernieuwd archief- en digitaliseringsbeleid Bedoeling is te te komen 

tot een efficiënter dossierbeheer, waardoor onze klanten sneller geholpen kunnen worden en vlotter toegang 

kunnen krijgen tot de gegevens die over hen bij AgODi te vinden zijn. Ook andere overheden kunnen op die manier 

beter toegang krijgen tot ons gegevensbeheer, wat kadert binnen het kenniscentrum dat AgODi wil zijn. Organisaties

Scholen/schoolsecretariaten, 

Onderwijspersoneel

Agentschap voor 

Onderwijsdiensten (AgODi) afgerond

De introductie van V-EPD zorgde in 2011 voor een meer efficiënte en meer transparante manier van 

werken binnen AgODi. Voor de komst van VEPD waren er twee soorten gecombineerde dossiers: die 

waar er werkelijk sprake was van aparte dossiers (één in elke afdeling waar afhandeling moest 

plaatsvinden, met risico van dubbele documenten, niet weten van elkaar wat aan de hand, …) en die die 

fysiek over en weer gingen (met alle risicos van verlies). Aan beide situaties werd een einde gesteld 

door het centraal beheren van deze dossiers (één stamboeknummer, één dossier) in de Documentum-

omgeving. V-EPD maakte het noodzakelijk de interne procedures te optimaliseren en uniformiseren. 

Bovendien is kwaliteitscontrole binnen één centraal systeem eenvoudiger te organiseren. De 

dienstverlening verloopt ook kwalitatiever aangezien iedereen altijd weet (locatie-onafhankelijk) wat in 

een bepaald dossier is gebeurd en er geen tijd verloren gaat bij raadplegen van die centrale dossiers. 

Afwezigheden kunnen flexibeler opgevangen worden (de dossiers zijn open consulteerbaar) en het 

wordt mogelijk op eenvoudige manier het 4-ogenprincipe op dossiers toe te passen.

- Aantal in 2012 in gescande en elektronisch naar AgODi gestuurde documenten: 288.353 (in 2011: 181667)

-  Aantal in 2012 elektronisch naar AgODi gemailde documenten: 38.638 (in 2011: 11047)

Gerealiseerde besparing

Gerealiseerde besparing in 2011: 37.559,8 EURO

Gerealiseerde besparing in 2012: 131.369,2 EURO

(deze bedragen zijn niet cumulatief)

OV-016

Discimus

Voor de inschrijvingsperiode schooljaar 2012-2013 een centraal inschrijvingenregister realiseren voor scholen van 

het gewoon basis- en secundair onderwijs, over heel Vlaanderen. In het inschrijvingenregister worden in- en 

uitschrijvingen geregistreerd. De communicatie met de scholen gebeurt mbv webservices. Organisaties

Scholen, Afdelingen scholen basis 

en secundair

Agentschap voor 

Onderwijsdiensten (AgODi) lopend

- Inschrijvingen registreren voor gewoon basis en secundair onderwijs: planning herzien naar loop 

voorjaar 2012 (ipv januari 2012)

'- lijst van leerlingen die in meerdere scholen ingeschreven zijn : beschikbaar in 2012.

'- Afwezigheden gewoon BaO en SO: behoefte wordt momenteel terug ingeschat (ipv september 2012)

- Werkende toegang beschikbaar in testomgeving: begin februari 2012.

• Inschrijvingen registreren voor gewoon en buitengewoon basis en secundair onderwijs: gerealiseerd

• lijst van leerlingen die in meerdere scholen ingeschreven zijn : gerealiseerd

• Afwezigheden gewoon BaO en SO: deze gegevens waren vroeger niet beschikbaar. volgende gegevens komen 

beschikbaar:

o niet rekenplichtige leerlingen: aanwezigheden 

o leerplichtige leerlingen: afwezigheden.

Stand van zaken: 2 door de scholen voor hun administratie gebruikte softwarepakketten hebben dit nu reeds voor 

100% ingebouwd: Informat en Plato. Samen vertegenwoordigen zij méér dan 1/3 van alle scholen. Vanaf februari 

2013 zal dit zich uitbreiden naar de andere softwarepakketten.

Het schooljaar 2012-13 geldt voor DISCIMUS als een testjaar. Dit betekent dat voor 2012 nog geen verminderde 

administratieve last kan geclaimd worden, vermits DISCIMUS en Webedison (ter controle én als bron, om de 

overgang vlot te laten verlopen) nog dubbel draaien. Dit betekent vooral voor AgODi méér werk. Vanaf het schooljaar 

2013-14 begint DISCIMUS te renderen met betrekking tot de vermindering van de administratieve last. Voor het jaar 

2013 zullen we dus de eerste resultaten naar planlastvermindering toe kunnen becijferen, op voorwaarde dat vanaf 

het schooljaar 2013-14 DISCIMUS gebruikt wordt als bron voor leerlingengegevens voor de berekening van de 

omkadering en toelagen.

Deze vermindering van de planlast gaat zal verder gaan dan het louter doorzenden van gegevens. Enkele 

voorbeelden:

• Als een kind in het BaO van school verandert, moet de nieuwe school een aangetekende brief sturen naar de school 

waar dat kind eerder zat. Discimus maakt dat overbodig.

• In het BaO wordt op 1/10 en 1/2 van elk schooljaar een telling uitgevoerd, waarna de kleuterscholen per brief om 

extra omkadering kunnen vragen voor hun instappers. Met DISCIMUS kan de administratie de stijging zelf 

detecteren, en extra omkadering toekennen zonder dat de scholen de vraag nog moeten stellen.

• Indien de beleidsvoorbereiding kan beschikken over meer in real time beschikbare, correcte gegevens, waaraan 

nieuwe regelgeving die in voorbereiding is, kan getoetst worden, zal dat bijdragen tot de kwaliteit van die 

regelgeving.

OV-017

Elektronisch ophalen diploma, medisch attest en uittreksel strafregister Gegevens rechtstreeks ophalen via elektronische gegevensdeling met databanken van andere overheden of de 

databank hoger onderwijs en LED (leer- en ervaringsbewijzen databank) Organisaties

Onderwijspersoneel, 

Scholen/schoolsecretariaten

Agentschap voor 

Onderwijsdiensten (AgODi) gepland

Project in studiefase Project in studiefase

OV-018

Beter gebruik van het Rijksregisternummer bij de dossierbehandeling van de 

personeelsleden van het onderwijs

AgODi onderzoekt de meest efficiënte mogelijkheid om voor zijn klanten (personeelsleden, scholen) alleen nog via 

identificatie op basis van het rijksregisternummer te werken. Organisaties

Ministerie van Onderwijs en 

Vorming, Instellingen 

(administratieve secretariaten), 

Personeelsleden van het onderwijs

Agentschap voor 

Onderwijsdiensten (AgODi) uitgesteld

Analyse voor de interface met het rijksregister is uitgevoerd.

Afhankelijk van IT-budget

OV-019

Elektronische aflevering dienstattest na elke aanstelling Dit project houdt ondermeer in: − planlastvermindering voor schoolsecretariaten (zeker bij VKA) − betere 

dienstverlening voor scholen en personeelsleden (inzagerecht, actieve openbaarheid….) Organisaties

Schoolsecretariaten, 

Personeelsleden

Agentschap voor 

Onderwijsdiensten (AgODi) uitgesteld

Afhankelijk van IT-budget
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Nr Titel Beschrijving
Doelgroep (burgers, bedrijven, 

organisaties, overheid)
Doelgroepen (specifiek) Entiteit

Status (gepland, uitgesteld, 

lopend, afgerond, 

geannuleerd)

Impact kwalitatief (beknopte beschrijving realisaties) Impact kwantitatief (becijfering impact)

OV-020 A

CAPELO-project : DMFA vervanging van het papieren pensioendossier door een 

elektronisch dossier.

Met het CAPELO-project wil de Pensioendienst voor de Overheidssector (PDOS) een databank creëren met alle 

loopbaangegevens van de werknemers uit de overheidssector Organisaties, Overheid

Pensioendienst voor de 

Overheidssector, Ministerie van 

Onderwijs en Vorming, Instellingen 

(administratieve secretariaten), 

Personeelsleden van het onderwijs

Agentschap voor 

Onderwijsdiensten (AgODi) afgerond

De loopbaangegevens voor het pensioen worden voor alle personeelsleden van het onderijws 

elektronich doorgegeveen vanaf de dmfa kwartaalaangifte 2011-4 (in januari 2012)

Ook de retroactieve opvulling voor de periode 1 jan 2011 - 30 sep 2011 gebeurt in januari 2012 

(uitvoering wet van 28 dec 2010 - hfdstk 13)

OV-020 B

CAPELO-project : historische gegevens vervanging van het papieren pensioendossier door 

een elektronisch dossier.

Met het CAPELO-project wil de Pensioendienst voor de Overheidssector (PDOS) een databank creëren met alle 

loopbaangegevens van de werknemers uit de overheidssector Organisaties, Overheid

Pensioendienst voor de 

Overheidssector, Ministerie van 

Onderwijs en Vorming, Instellingen 

(administratieve secretariaten), 

Personeelsleden van het onderwijs

Agentschap voor 

Onderwijsdiensten (AgODi) - 

Agentschap Hoger Onderwijs¸ 

Volwassenenonderwijs en 

Studietoelagen (AHOVOS) lopend

De historische loopbaangegevens voor het pensioen worden voor alle personeelsleden van het 

onderwijs elektronisch doorgegeven via een batch-systeem. Dit systeem moet worden ontwikkeld. Het 

betreft een verplichting die wordt opgelegd door de federale overheid. Hiervoor is geld nodig.

OV-020 C

CAPELO-project : punctuele gegevens vervanging van het papieren pensioendossier door 

een elektronisch dossier.

Met het CAPELO-project wil de Pensioendienst voor de Overheidssector (PDOS) een databank creëren met alle 

loopbaangegevens van de werknemers uit de overheidssector Organisaties, Overheid

Pensioendienst voor de 

Overheidssector, Ministerie van 

Onderwijs en Vorming, Instellingen 

(administratieve secretariaten), 

Personeelsleden van het onderwijs

Agentschap voor 

Onderwijsdiensten (AgODi) - 

Agentschap Hoger Onderwijs¸ 

Volwassenenonderwijs en 

Studietoelagen (AHOVOS) gepland

De punctuele loopbaangegevens voor het pensioen worden voor alle personeelsleden van het 

onderwijs elektronisch doorgegeven. De exacte manier zal worden bestudeerd. Het betreft een 

verplichting die wordt opgelegd door de federale overheid. Hiervoor is misschien geld nodig.

OV-021

Gegevensuitwisseling van de leerkrachtendatabank naar de KISS-databank van de VDAB

Voor scholen vergt het aanstellen van interimairs veel tijd. De informatie op sites zoals de KISS-databank van de VDAB 

blijkt niet altijd correct waardoor kandidaten achteraf niet gekwalificeerd blijken voor een bepaald ambt of vak. Organisaties Scholen/schoolsecretariaten

Agentschap voor 

Onderwijsdiensten (AgODi) lopend

Volgende gegevens worden momenteel elke nacht doorgegeven naar VDAB databank:

'- diploma's

'- vereiste bekwaamheidsbewijzen

'- onbeschikbaarheid kandidaat omwille van onderwijsinterim

Synchronisatie van VDAB-databank met KISS-databank te realiseren door VDAB

Doorgeven gegevens door AgODi: 100%

OV-022

Automatisering aanvraag C62 formulieren (i.s.m. RVA)
Geautomatiseerd opvragen van de gegevens van het formulier C62 met de beslissing inzake onderbrekingsuitkering 

via de KSZ. Organisaties

Scholen/schoolsecretariaten, 

Onderwijspersoneel

Agentschap voor 

Onderwijsdiensten (AgODi) lopend

Ingevolge regeerakkoord moet loopbaanonderbreking teruggebracht van 72 naar 60 maanden, en moet 

een andere berekeningswijze toegepast. RVA zou geld moeten vrijmaken om dit te implementeren.

OV-023

Herschrijven van het besluit betreffende de loopbaanonderbreking (= BVR van 16 

december 1997 betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan van de 

personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding) Sneller kunnen terugvinden van de juiste regelgevende tekst Organisaties

Schoolsecretariaten en personeel 

in het onderwijs

Departement Onderwijs en 

Vorming (DOV) afgerond gebruiksvriendelijke tekst

OV-024

Eenvormige vakantieregeling voor het administratief personeel en de administratief 

medewerker

Verbetering van de arbeidsomstandigheden van de administratief medewerker en het administratief personeel in 

instellingen van het basisonderwijs, het secundair onderwijs, het deeltijds kunstonderwijs en het 

volwassenenonderwijs door voor alle netten een eenduidige vakantieregeling in te voeren. Organisaties

Scholen/schoolsecretariaten 

basisond, secundair ond, deeltijds 

kunstond en volwassenenond; 

Onderwijspersoneel: 

personeelsleden die tijdelijk 

aangesteld zijn of vastbenoemd 

zijn als administratief medewerker 

of in een ambt van het 

administratief personeel

Departement Onderwijs en 

Vorming (DOV) afgerond uniformiteit over de netten heen

OV-025

Naar een volwaardige tewerkstelling (nepstatuten) Een volwaardige tewerkstelling voor personeelsleden in een ‘nepstatuut Strategische doelstelling : de leraar 

erkennen als sleutelfiguur. Organisaties Onderwijspersoneel

Departement Onderwijs en 

Vorming (DOV) lopend een volwaardige tewerkstelling 

OV-026

Decreet betreffende het syndicaal statuut in het onderwijs in Vlaanderen

Een leesbaar en uniform syndicaal statuut voor het volledige Vlaamse onderwijs Organisaties De onderhandelingspartners

Departement Onderwijs en 

Vorming (DOV) lopend een leesbaar en unform syndicaal statuut voor het hele Vlaamse onderwijs

OV-027

Nieuw stelsel kwaliteitszorg in hoger onderwijs Doel is een aanzienlijke vermindering van de administratieve lasten voor de instellingen verbonden met 

kwaliteitszorg en accreditatie Organisaties Universiteiten en hogescholen

Departement Onderwijs en 

Vorming (DOV) lopend een transparant en vereenvoudigd kwalitietszorgsysteem 

OV-028

Jaarlijks verslag gebruik andere onderwijstaal dan het Nederlands Het doel is om de rapporteringsplicht van de instellingen te vereenvoudigen door een aantal verschillende 

rapporteringen te bundelen Organisaties Universiteiten en hogescholen

Departement Onderwijs en 

Vorming (DOV) lopend bundeling van rapporteringen

OV-029

Integratie vzw SOVO
Vereenvoudiging van de structuren door het opheffen van een aparte vzw naast de hogeschool, administratieve 

vereenvoudiging inzake oa begroting en jaarverslag door de integratie van de vzw in de hogeschool.

Organisaties

Burgers Hogescholen Studenten

Departement Onderwijs en 

Vorming (DOV) lopend meer geïntegreerd gebruik van de middelen inzake sociale voorzieningen 

OV-030

Afschaffen jaarlijkse rapportering over studentenbegeleiding

Verminderen van de administratieve lasten voor de hogescholen Organisaties Hogescholen

Departement Onderwijs en 

Vorming (DOV) lopend vereenvoudiging rapporteringsplicht

OV-031

Jaarverslag Het is de bedoeling om de verslaggeving in het jaarverslag efficiënter te maken en voor de instellingen tot een 

administratieve vereenvoudiging te komen. Dit gebeurt door na te gaan welke informatie de overheid nodig heeft en 

over welke informatie zij al beschikt. Organisaties Universiteiten en hogescholen

Departement Onderwijs en 

Vorming (DOV) lopend vereenvoudiging rapporteringsplicht

OV-032

Gelijke kansenindicatoren bij de scholen uniformiseren in het kader van het nieuwe 

omkaderingssysteem in het basisonderwijs

Voor de GOK-omkadering en de werkingsmiddelen worden nu verschillende gelijke kansenindicatoren opgevraagd 

aan de scholen Organisaties

Secretariaten en directies van 

basisscholen

Departement Onderwijs en 

Vorming (DOV) lopend gebruik van dezelfde indicatoren voor werking en omkadering

OV-033

Programmatieprocedure voltijds secundair onderwijs
Versnelling van de programmatieprocedure opgestart door een onderwijsverstrekker, waardoor vlugger a) 

rechtszekerheid over de al dan niet toelating door de Vlaamse Regering tot oprichting van een nieuwe opleiding b) 

mogelijkheid om in te spelen op maatschappelijke, technologische en arbeidsmarktbehoeften Organisaties

Schoolbesturen secundair 

onderwijs, Scholen en 

schoolsecretariaten secundair 

onderwijs

Departement Onderwijs en 

Vorming (DOV) afgerond versnelling van de procedure

OV-034

Data voor inzending van administratieve documenten

Unformisering en transparantie van administratieve processen Organisaties

Schoolbesturen basis- en 

secundair onderwijs, Scholen en 

schoolsecretariaten basis- en 

secundair onderwijs

Departement Onderwijs en 

Vorming (DOV) afgerond gebruiksvriendelijkheid en vermindering van risico op administratieve vergissingen

OV-035

Codificatie hoger onderwijs
De verschillende decreten met betrekking tot het hoger onderwijs worden samengebracht in een geordende tekst 

waarbij onder andere conform de richtlijnen inzake codificatie de terminologie geharmoniseerd wordt Organisaties

Hele onderwijsveld (instellingen, 

studenten, …)

Departement Onderwijs en 

Vorming (DOV) lopend transparante en gebruiksvriendelijke regelgeving

OV-036

Evaluatie implementatielasten flexibilisering hoger onderwijs
Het doel van dit project is te komen tot een vereenvoudiging van de regelgeving in verband met de flexibilisering in 

het hoger onderwijs en waar mogelijk ook tot een vermindering van de administratieve lasten voor de instellingen Organisaties Universiteiten en hogescholen

Departement Onderwijs en 

Vorming (DOV) lopend uniformiteit Vlaamse beleidscycli

OV-037

Decreet planlastvermindering lokale besturen Het kaderdecreet planlastenvermindering legt aan de sectorale administraties op om hun regelgeving aan te passen. 

Binnen onderwijs wordt flankerend onderwijsbeleid gevat door dit decreet Overheid Lokale besturen

Departement Onderwijs en 

Vorming (DOV) lopend

OV-038

Codificatie secundair onderwijs m.i.v. regelgeving BUSO De codificatie secundair onderwijs zal dit schooljaar nog goedgekeurd worden en zal nadien verder bijgewerkt 

worden door de genummerde onderwijsdecreten. Voor buitengewoon secundair onderwijs (BuSO) zijn nog een 

aantal bijwerkingen nodig zodat het een overzichtelijke en actuele weergave van de regelgeving wordt die alle nodige 

elementen omvat . Organisaties

Scholen/schoolsecretariaten 

buitengewoon secundair 

onderwijs

Departement Onderwijs en 

Vorming (DOV) lopend transparante en gebruiksvriendelijke regelgeving

OV

Digitalisering berekening Netto Aanwendbaar Pakket Scholen voor het gewoon voltijds en deeltijds secundair onderwijs moeten geen dossier “jaarlijkse inlichtingen” op 

papier meer doorsturen naar AgODi. Alle gegevens die we nodig hebben om het netto aanwendbaar pakket te 

berekenen en de berekening van de globale puntenenveloppe te finaliseren, worden nu opgevraagd in de 

elektronische zending “aanwending middelen”.  

- Overdrachten van uren naar andere instellingen.

- Overdrachten naar volgend schooljaar.

- De uren die de school ontvangt van de scholengemeenschap.

- Overdrachten van resturen PV naar andere instellingen binnen de scholengemeenschap.

Een aantal bijkomende documenten moeten niet meer opgestuurd worden naar AgODi:

- De processen-verbaal van overleg in verband met de vaststelling van de criteria en de aanwending van het pakket 

uren-leraar.

- De verklaring op erewoord, waarin expliciet staat vermeld dat de ingerichte plage-uren het opgelegd maximum niet 

overschrijden.

- Verklaringen in verband met overdrachten

- Verklaringen van uren voordrachtgevers

- Het proces-verbaal van overleg waaruit de verdeling over de scholen blijkt van de extra uren scholengemeenschap. organisaties Scholen/schoolsecretariaten

Agentschap voor 

Onderwijsdiensten (AgODi) afgerond

De zending “aanwending middelen” genereert automatisch terugzendingen naar de scholen. Zo worden 

scholen die uren krijgen van andere scholen hiervan automatisch verwittigd. Dit mechanisme zorgt 

ervoor dat de scholen onderling minder documenten moeten doorsturen, en dat vergissingen snel 

ontdekt worden. 

Ook overdrachten van resturen praktische vakken in het kader van de globale puntenenveloppe 

worden met deze zending doorgegeven. Op de dienstbrief i.v.m. de globale puntenenveloppe werd per 

school meegedeeld hoeveel resturen er zijn. De scholen moeten dit niet meer zelf berekenen.

Deze automatisering betekent tijdswinst voor de scholen: ze moeten de gegevens niet meer op papier verzamelen,

berekenen, kopiëren en opsturen. Ze worden duidelijker geïnformeerd en verliezen minder tijd met het uitzoeken

waar vergissingen begaan zijn.

De tijdswinst wordt geschat op 5  uur per school. (*960 scholen)

Gerealiseerde besparing:

172.800 EURO per jaar

OV

De berekening van de omkadering

De berekeningsformulieren in xls die door de school werden ingevuld, werden vervangen door dienstbrieven gericht 

aan de school. Aanvankelijk werden de berekeningen voor deze dienstbrieven in access gemaakt. In een later 

stadium werden de berekeningen geprogrammeerd op de mainframe en de dienstbrieven automatisch gegenereerd 

en verstuurd aan de school.

organisaties Scholen/schoolsecretariaten

Agentschap voor 

Onderwijsdiensten (AgODi) afgerond vereenvoudiging van de procedure

Deze automatisering betekent tijdswinst voor de scholen: ze moeten de gegevens niet meer op papier verzamelen,

berekenen, kopiëren en opsturen. Ze worden duidelijker geïnformeerd en verliezen minder tijd met het uitzoeken

waar vergissingen begaan zijn.

De tijdswinst wordt geschat op 1/2 uur per school. (117 BuSO scholen)

Gerealiseerde besparing:

2.106 EURO per jaar

In 2012 werd de pensioenaanvraag van 4500 personeelsleden elektronisch verwerkt (het systeem werkt sinds juni 

2012).

 Personeelsleden moeten, met Capelo, nog enkel hun gegevens inbrengen via PDOS-website (naam, adres, gegevens 

van de school, privédiensten), document uitprinten en posten. De tijdsduur die dit vergt is in te schatten.

In het verleden moesten ze hun hele loopbaan zélf verzamelen, noteren en overmaken aan hun hoofdschool. Dit is 

analoog aan hetgeen ze moesten doen voor de aanvraag TBSPA. Dit werd opgenomen in het document 

“Administratieve lastenmeting van het Beleidsdomein O&V”, maar er zijn geen cijfergegevens over beschikbaar.

 Scholen moeten enkel nog RL4-pensioneringformulier elektronisch zenden naar AgODi of  AHOVOS. Het formulier 

PERS 15 is afgeschaft. RL4 invullen schatten we op 15 minuten.

In het document “Administratieve lastenmeting van het Beleidsdomein O&V” werd de behandeling van het dossier 

door de school geschat op € 3.449 (administratieve last) en € 614  (gemiddelde administratieve last).
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Status (gepland, uitgesteld, 
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OV

De aanwending van de omkadering Scholen bezorgden lijsten met de verdeling van de uren per personeelslid opdat het schoolbeheerteam de 

aanwending zou kunnen controleren. Scholen stuurden eveneens een document in waarmee de goedkeuring van 

subsidiëring/financiering werd aangevraagd. 

De lijsten met de verdeling van de uren per personeelslid werden vervangen door rapporten uit het elektronisch 

personeelsdossier. Scholen bezorgden immers dezelfde gegevens aan het werkstation via elektronische weg. Aan de 

hand van de rapporten kon het SBT nagaan of bij de aanwending van de uren er geen overschrijding van het 

toegekende pakket plaatsvond. Recent werden de rapporten vervangen door querys en lijsten in xls. Dit betekent 

zowel voor de school als voor het schoolbeheerteam een besparing van heel wat manueel optelwerk en afdrukwerk. organisaties Scholen/schoolsecretariaten

Agentschap voor 

Onderwijsdiensten (AgODi) afgerond vereenvoudiging van de procedure

Deze automatisering betekent tijdswinst voor de scholen: ze moeten de gegevens niet meer op papier verzamelen,

berekenen, kopiëren en opsturen. Ze worden duidelijker geïnformeerd en verliezen minder tijd met het uitzoeken

waar vergissingen begaan zijn.

De tijdswinst wordt geschat op 79 uur per school. (117 BuSO scholen)

Gerealiseerde besparing:

332.748 EURO per jaar

OV

Afschaffen aanvragen  afwijking op de leeftijdsgrens voor GON-leerlingen

Voor leerlingen die na de leeftijd van 21 jaar nog naar het buso willen gaan moet er een afwijking gevraagd worden 

aan de CABO (Commissie voor advies voor buitengewoon onderwijs). Voor leerlingen die GON krijgen in het hoger 

onderwijs hoeft dit langer te gebeuren omdat deze aanvragen de facto goedgekeurd werden.

organisaties Scholen/schoolsecretariaten

Agentschap voor 

Onderwijsdiensten (AgODi) afgerond vereenvoudiging van de procedure

Volledig afschaffen van de aanvragen voor een afwijking. De tijdswinst wordt geschat op 1 uur voor het invullen door

de schooladministratie, en telkens 1/2 uur voor ouders/lln. enerzijds en CLB anderzijds. Per jaar gaat het over

ongeveer 145 lln. 

Gerealiseerde besparing:

9.269 EURO per jaar

OV

Leer en ervaringsbewijzendatabank

In Vlaanderen bestond geen centrale databank die behaalde leer- en ervaringsbewijzen bundelde. Een aantal 

overheidsinstanties beschikte wel over gedeeltelijke gegevens, waardoor de informatie verspreid was. De LED 

bundelt nu al deze informatie in één centrale databank. Gegevens worden hierdoor betrouwbaarder en de 

administratie wordt vereenvoudigd. 

Het Departement Onderwijs zorgde voor een decretale basis (artikel 20 van het decreet van 30 april 2009 

betreffende de kwalificatiestructuur), de cofinanciering met het beleidsdomein Werk en Sociale Economie, de 

ontwikkeling van de architectuur en de opstart. Het Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming (AKOV) 

nam het project verder over en is bevoegd voor het beheer van de databank. CORVE zorgt voor de schakel tussen de 

centrale LED-databank enerzijds en de gegevensbronnen (leveranciers) en afnemers anderzijds. Daarvoor maakt 

CORVE gebruik van het MAGDA-platform, het centraal gegevensuitwisselingsplatform van de Vlaamse overheid. overheid

burgers

VDAB

lerenden, werkzoekenden

Departement Onderwijs en 

Vorming (DOV)

Agentschap voor Kwaliteitszorg 

in Onderwijs en Vorming 

(AKOV) afgerond

Gegevens worden betrouwbaarder en de administratie wordt vereenvoudigd. 

Dankzij LED hoeven sollicitanten hun diplomas niet langer op zak hebben. Met hun e-ID of token 

kunnen ze op de LED-website onmiddellijk alle beschikbare informatie tonen aan hun (toekomstige) 

werkgever. Ook de dienstverlening van de VDAB wordt een stuk eenvoudiger. Papieren bewijsstukken 

zijn niet meer nodig nu de VDAB rechtstreeks diplomas kan opvragen in LED. Daarnaast vormt de 

databank een handig  instrument dat het  arbeidsmarkt- en onderwijsbeleid ondersteunt. Voortaan 

worden de gegevens uit LED gebruikt voor onder andere studies over de scholingsgraad, bij de 

volkstelling en de schoolverlatersstudie van de VDAB. In de toekomst wordt LED ook gebruikt voor de 

elektronische personeelsdossiers van 180 000 leerkrachten. 

Vandaag bevat LED de gegevens uit de onderwijsdatabanken van het secundair en het hoger onderwijs, 

VDAB en SYNTRA van ongeveer de laatste tien jaar. In de volgende jaren wordt de databank verder 

uitgebreid met het Volwassenenonderwijs, NARIC en de Examencommissie secundair onderwijs. 
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Onderwijs en VormingVGR 2012 - nieuwe projecten

Nr Titel Beschrijving

Doelgroep (burgers, 

bedrijven, organisaties, 

overheid)

Doelgroepen 

(specifiek)
Entiteit

Status (gepland, 

uitgesteld, lopend, 

afgerond, geannuleerd)

Impact kwalitatief (beknopte beschrijving 

realisaties)
Impact kwantitatief (becijfering impact)

voortgangsrapportage 2012_actieplan administratieve vereenvoudiging 5



Onderwijs en Vorming VGR 2012 - reductiedoelstelling

Huidige reductiedoelstelling BD: 10%

Is de reductiedoelstelling behaald?  JA

Motiveer:
Naar aanleiding van de oplevering van de resultaten van de nulmeting gaf het MC van OV 

aan akte te nemen van de cijfers.  Het MC maakte verder de bedenking dat er geen methode 

is om na te gaan of de inschatting 20/80 juist gebeurd is.

Bij gebrek aan andere cijfers en een andere verdeelsleutel gaat het beleidsdomein dus uit 

van een totale AL van afgerond 147 miljoen euro als nulmeting (dus met extrapolatie).

Rekening houdend met dit cijfer en een ALV van afgerond 15,5 miljoen euro uit de 

compensatieregel en een ALV van afgerond 2,5 miljoen euro uit het voortgangsrapport 

2012, is de reductiedoelstelling behaald.
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