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Vooraf 
 

 

Dit actieplan bestaat uit drie delen:  

deel 1: projecten waarvoor alle middelen beschikbaar zijn, 

deel 2: projecten waarvoor de middelen nog niet voorhanden zijn, 

deel 3: projecten die afgerond en in uitvoering zijn. 

 

 

Het management kan enkel een engagement nemen voor de projecten uit deel 1. 
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Projecten waarvoor alle middelen beschikbaar zijn 
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2011/02: Verbetering Salarissysteem voor het personeel van het onderwijs 

 

 

Entiteit(en) 

AGODI 

 

 

Projectverantwoordelijke(n) 

Guy Janssens 

Jeroen Depoortere 

 

 

Contactperso(o)n(en) 

Jeroen Depoortere 

Jan Pollaris 

 

 

Concrete omschrijving van het project 

Het Beleidsdomein Onderwijs en Vorming staat maandelijks in voor de salarisbetaling van 

ongeveer 180.000 personeelsleden van het onderwijs. Dit proces valt onder de bevoegdheid 

van twee agentschappen.  Elke maand betalen deze agentschappen ca 430 miljoen € lonen uit 

aan het onderwijspersoneel. 

De salarisbetaling in het onderwijs is een zeer complexe aangelegenheid doordat de sector een 

eigen, uitgebreide personeelsregelgeving heeft en daarnaast veel federale regelgeving moet 

toepassen, nl. op het vlak van sociale en fiscale wetgeving. Daarnaast kent de sector een grote 

flexibiliteit in de inzet van het personeel wat leidt tot erg veel wisselende opdrachten en 

aanstellingen.  

De taken die beide agentschappen voor de salarisbetaling uitvoeren kunnen vergeleken 

worden met de opdrachten van een sociaal secretariaat. Naast de eigenlijke uitbetaling van het 

salaris, het vakantiegeld en de eindejaarstoelage en een aantal premies en vergoedingen 

behoren daar ook de RSZ-aangifte en de fiscale aangifte toe. Een laatste luik van de 

dienstverlening bestaat uit informatieverstrekking rond de salarisbetaling, o.m. door de 

elektronische of papieren salarisbrief, het overzicht van de salarissen per onderwijsinstelling 

en de telefonische en schriftelijke ondersteuning bij vragen van onderwijsinstellingen of 

personeelsleden. 

De salarisbetalingen in het onderwijs waren tot en met de jaren ’80 als problematisch gekend : 

laattijdig, veel fouten en rechtzettingen. Sinds de jaren ’90 verlopen de salarisbetalingen over 

het algemeen veel beter en dit door een herstructurering van de diensten en een betere 

informatisering. Toch zijn er ook later nog een aantal fouten en incidenten geweest. Daarbij 

blijkt telkens hoe gevoelig dit wel is; het maandelijkse inkomen van meer dan 150.000 

gezinnen in Vlaanderen hangt af van een correcte werking van het systeem. Een foutmarge 

van 1% betekent al dat 1.800 personen getroffen worden. Het is dan ook van het uiterste 

belang voor het hele beleidsdomein Onderwijs & Vorming en ook voor de verantwoordelijke 

minister dat het proces van de salarisbetaling rimpelloos verloopt. 

Een goed beheer van de ICT-systemen is van het grootste belang voor een goede 

dienstverlening. Hierbij stelt zich echter steeds meer het probleem van de “legacy-systemen”; 
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ICT-systemen die al geruime tijd in productie staan en die nog steeds moeten onderhouden 

worden. Die systemen stammen uit een tijd waarin de mogelijkheden van ICT nog veel 

minder uitgebreid waren, maar spelen nog altijd een grote rol. De applicaties zijn vele jaren 

onderhouden en er zijn steeds meer modules bijgebouwd; ze bevatten erg veel bedrijfskennis. 

Technisch gezien kunnen de applicaties wel nog draaien maar het onderhoud wordt steeds 

moeilijker doordat de kennis om met dergelijke oude systemen om te gaan steeds moeilijker 

te vinden is. Het onderhoud wordt moeilijker en duurder en het is niet evident strakke 

deadlines te behalen. Bovendien is het bijna onmogelijk om met de gebruikte oude 

technologie nieuwe vormen van dienstverlening te realiseren. Een aantal van de oudste 

modules zijn in de loop van de jaren al vernieuwd. Het hart van het systeem dateert echter uit 

het begin van de jaren ’80 van de vorige eeuw. Het is dus nodig dat de ICT-systemen, en in 

het bijzonder het salarissysteem, grondig vernieuwd worden, zodat ze technologisch terug 

aangepast zijn aan de noden van de 21
ste

 eeuw. 

In 2006 voerde de Interne Audit van de Vlaamse Administratie een audit uit van het 

Agentschap voor Onderwijsdiensten. Het proces van de salarisbetalingen werd hierbij grondig 

onder de loep genomen. In 2007 werd het Agentschap ook geaudit in het kader van BCM 

(Business Continuity Management). Uit beide audits bleek dat bijkomende inspanningen 

moeten gebeuren om het proces van de salarisbetalingen en de ondersteunende ICT-

applicaties te versterken. 

Op basis van deze aanbevelingen nam het Agentschap voor Onderwijsdiensten het initiatief 

het salarissysteem en de volledige betaalketting grondig te laten doorlichten. Op basis van een 

openbare aanbesteding werd deze opdracht toegekend aan het consultancybedrijf Ernst & 

Young. Het eindrapport werd in juni 2009 opgeleverd. Het rapport adviseert duidelijk om 

dringend werk te maken van een re-engineering van het salarissysteem.  

Vooruitlopend op de resultaten van de audit door Ernst & Young, werd van start gegaan met 

de analyse van een eerste module van het salarissysteem. In dit project, dat de naam BETA 

(van BETAling) draagt, wordt het raakvlak tussen het Elektronisch Personeelsdossier en het 

salarissysteem aangepakt. Het project BETA past precies in de werkwijze die door Ernst & 

Young wordt aangeraden maar is daarnaast ook bedoeld om de functionaliteit en 

gebruiksvriendelijkheid van de oude inputmodule in belangrijke mate te verhogen. 

De volgende stap in de hele operatie is de start van (de analyse) van de vernieuwbouw van het 

salarissysteem. De logische fasen die zich op dit ogenblik aandienen, zijn de vier grote delen 

waaruit het huidige salarissysteem bestaat : gegevensverzameling, berekening, outputs en 

naverwerking. 

 

 

Doel(en) 

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.  

 

 

Soort(en) vereenvoudiging 

Systeemvereenvoudiging 

 

 

Doelgroep(en) 

Onderwijspersoneel 
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Directies en schoolsecretariaten 

 

 

Verwachte kwantitatieve impact 

 minder afhankelijkheid van de IT-dienstverlener  

 verdere automatisering van het hele proces van salarisbetaling 

 

 

Verwachte kwalitatieve impact 

 De verhoging van de kwaliteit van de salarisbetalingen zorgt voor een grote vermindering 

van de kans dat directies en schoolsecretariaten geconfronteerd zouden worden met de 

gevolgen van fouten in betalingen. In het geval van fouten in individuele dossiers leidt dit 

immers tot veel en moeizaam opzoekingwerken, en veelvuldige contacten met de 

administratie, waardoor aan één gegeven dossier disproportioneel veel tijd moet besteed 

worden. In het geval van fouten met betrekking tot de wedde van een groter deel van de 

personeelsleden is het schoolsecretariaat de eerste instantie die de klachten zal opvangen. 

De kans dat dit zich voordoet word door dit project eveneens in belangrijke mate 

gereduceerd. Tenslotte is er ook een proactieve kwaliteitsverhogende factor: indien 

schoolsecretariaten apparant foutieve gegevens doorsturen, zal het systeem hier in meer 

gevallen autonome feedback over kunnen geven, om op die manier fouten te vermijden. 

 snellere aanpasbaarheid van de systemen 

 verkleining van het risico op rampen 

 bedrijfszekerheid garanderen 

 

 

Budget 

 Totaal budget : € 4.000.000, a rato van € 1.000.000 per jaar vanaf  2011 

 Zie roadmap 

 

 

Wijze waarop de vereenvoudiging gerealiseerd wordt 

IT-project 

 

 

Timing 

2010 

analyse 

 

2011 en volgende 

bouw in modules 

 

2012 

 De module gegevens is gebouwd en getest (productie start in april 2013). 

 De analyse van de module berekening is gebeurd in 2012, van de inhoudelijke analyse van 

de rekenregels tot en met de IT-analyse  

 

2013 

programmering module berekening 

 



Actieplan administratieve vereenvoudiging en kwaliteitsvolle regelgeving beleidsdomein Onderwijs en Vorming 2013 

 10 

Status 

vervat in beheersovereenkomst 
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2011/34: Naar een volwaardige tewerkstelling (nepstatuten)- uitvoering 

CAO 

 

 

Entiteit(en) 

Departement Onderwijs 

 

 

Projectverantwoordelijke(n) 

Departement Onderwijs, afdeling Beleid Onderwijspersoneel, Hilde Lesage 

 

 

Contactperso(o)n(en) 

Ivan Foubert 

Nancy Willems 

Sandrine Killemans 

 

 

Concrete omschrijving van het project 

In cao IX is opgenomen dat een werkgroep bestaande uit de overheid en de sociale partners 

zal onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor bepaalde personeelsleden, om tot een 

statutaire of volwaardige contractuele tewerkstelling te komen. Dit is in de cao opgenomen als 

volgt: 

 

"4.5. Naar een volwaardige tewerkstelling? 

Een werkgroep bestaande uit de overheid en de sociale partners onderzoekt welke 

mogelijkheden er zijn voor de betrokken personeelsleden, om tot een statutaire of volwaardige 

contractuele tewerkstelling te komen. Het gaat meer precies om de personeelsleden die 

behoren tot de volgende categorieën: 

- Geco’s Brussels Gewest (conventie 890111 ) 

- Geco’s in de andere conventies: zie lijst in bijlage 2 

- DAC: zie lijst in bijlage 3 

- Codo’s departement Onderwijs 

- Codo’s Provinciaal Onderwijs 

- Codo’s OVSG 

- Codo’s VSKO 

- Codo’s OKO 

- Codo’s GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap 

- Geco’s Conventie 80999 

- Voor- en nabewaking Brussel 

- Andere codo’s: zie lijst in bijlage 4 

Deze werkgroep moet haar werkzaamheden beëindigd hebben uiterlijk op 31 oktober 2011." 

 

 

Doel(en) 

Een volwaardige tewerkstelling voor personeelsleden in een ‘nepstatuut’ 

Strategische doelstelling : de leraar erkennen als sleutelfiguur.   
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Soort(en) vereenvoudiging 

Vereenvoudiging van de regelgeving 

 

 

Doelgroep(en) 

Onderwijspersoneel 

 

 

Verwachte kwantitatieve impact 

Deze zal afhankelijk zijn van de beslissingen die worden genomen. 

 

 

Verwachte kwalitatieve impact 

Een volwaardige tewerkstelling voor de betrokken personeelsleden en een vereenvoudiging 

van de regelgeving. 

 

 

Budget 

De regularisatie van DAC’ers zal een meerkost betekenen van meer dan 750.000 € maar 

wordt verder opgenomen in het beleidsproject ‘internaten’. De regularisatie van de voor- en 

nabewaking en de codo’s zal een zeer beperkte meerkost betekenen. 

 

 

Wijze waarop de vereenvoudiging gerealiseerd wordt 

Wijziging regelgeving na syndicaal overleg.   

 

 

Timing 

Inwerkingtreding nader te bepalen  

 

 

Status 

Project uit cao IX. Werkgroep met sociale partners is lopende. Er wordt verwacht dat 

resultaten zullen worden meegenomen in cao X. De nadruk wordt vooral gelegd op de 

regularisatie van de voor- en nabewaking en het regelen van de anciënniteit van de codo-

personeelsleden tewerkgesteld in het Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming. 

Wat het deelproject DAC in internaten’ betreft is er beslist om dit verder af te handelen in het 

kader van het beleidsproject ‘internaten’.  
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2011/35: Decreet betreffende het syndicaal statuut in het onderwijs in 

Vlaanderen 

 

 

Entiteit(en) 

Departement Onderwijs 

 

 

Projectverantwoordelijke(n) 

Departement Onderwijs, afdeling Beleid Onderwijspersoneel, Hilde Lesage 

 

 

Contactperso(o)n(en) 

Steven Heyman 

Ann Raiglot 

 

 

Concrete omschrijving van het project:  

In het decreet werken we een geïntegreerd syndicaal statuut uit over alle netten en alle 

onderwijsniveaus heen, zowel op centraal als op lokaal niveau. 

 

 

Doel(en) 

Een leesbaar en uniform syndicaal statuut voor het volledige Vlaamse onderwijs 

 

 

Soort(en) vereenvoudiging 

Vereenvoudiging van de regelgeving 

Vereenvoudiging van het besluitvormingsproces 

 

 

Doelgroep(en) 

De onderhandelingspartners 

 

 

Verwachte kwalitatieve impact 

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

administratieve lastenverlaging voor de Vlaamse overheid en voor de 

onderhandelingspartners zal in kaart worden gebracht in de RIA bij het ontwerp-decreet.   

 

 

Budget 

 

 

Wijze waarop de vereenvoudiging gerealiseerd wordt 

wijziging regelgeving 
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Timing 

Nader te bepalen 

 

 

Status 

project uit beleidsbrief 
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2013/01: Integratie rapportage vormingsfonds hoger onderwijs in het 

jaarverslag van de instellingen 

 

 

Entiteit(en) 

Departement Onderwijs 

 

 

Projectverantwoordelijke(n) 

Departement Onderwijs, afdeling Hoger Onderwijs en Volwassenenonderwijs, Noël 

Vercruysse 

 

 

Contactperso(o)n(en) 

Monika Van Geit (BOP) 

Katrien Vercruyssen (BOP) 

 

 

Concrete omschrijving van het project 

De hogescholen en universiteiten rapporteren jaarlijks in een apart verslag over de vormingen 

die ze organiseerden met de ontvangen middelen uit het vormingsfonds hoger onderwijs. 

Bedoeling is om deze rapportage te integreren in hun jaarverslag aan de Vlaamse Regering. 

 

 

Doel(en) 

Vereenvoudiging van de rapportage wat leidt tot planlastvermindering 

 

 

Soort(en) vereenvoudiging 

 Administratieve vereenvoudiging 

 Vereenvoudiging van het besluitvormingsproces: opmaak van een jaarlijks 

verdelingsbesluit is niet meer nodig 

 

 

Doelgroep(en) 

Hogescholen en universiteiten 

 

 

Verwachte kwantitatieve impact 

De papierberg vermindert en dit voor 5 universiteiten, 21 hogescholen en de HUB. 

De rapportering binnen het jaarverslag zal beperkter zijn, waardoor ook de verwerking ervan 

sneller kan gebeuren. Bovendien zal er minder heen-en-weer moeten gemaild worden tussen 

de administratie en de instellingen. 

 

 

Verwachte kwalitatieve impact 

De rapportage kan makkelijker gekoppeld worden aan het algemene beleid van de 

instellingen. 
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Budget 

/ 

 

 

Wijze waarop de vereenvoudiging gerealiseerd wordt 

Via een decretale aanpassing 

 

 

Timing 

Begrotingsjaar 2015 

 

 

Status 

Maatregel in het kader van een beleidsproject (evaluatie flexibilisering) 
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Instellingen, leerlingen, cursisten en studenten 
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2011/26: Jaarverslag hoger onderwijs 

 

 

Entiteit(en) 

Departement Onderwijs 

 

 

Projectverantwoordelijke(n) 

Departement Onderwijs, afdeling Hoger Onderwijs en Volwassenenonderwijs, Noël 

Vercruysse 

 

 

Contactperso(o)n(en) 

Dries Moorkens 

 

 

Concrete omschrijving van het project 

De besluiten over de inhoud en de opmaak van de jaarverslagen van de universiteiten en de 

hogescholen worden in samenspraak met deskundigen uit de instellingen herwerkt.  

 

 

Doel(en) 

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. 

 

 

Soort(en) vereenvoudiging 

Administratieve vereenvoudiging 

Vereenvoudiging van de regelgeving 

 

 

Doelgroep(en) 

Universiteiten en hogescholen 

 

 

Verwachte kwantitatieve impact 

Wordt nog berekend 

 

 

Verwachte kwalitatieve impact 

De instellingen moeten in het jaarverslag alleen nog die informatie aanleveren die de overheid 

echt nodig heeft en die de overheid nog niet heeft. Dat vereenvoudigt de taak en de 

administratieve lasten van de instellingen bij de opmaak van het jaarverslag. 

 

 

Budget 
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Wijze waarop de vereenvoudiging gerealiseerd wordt 

Wijziging regelgeving: uitwerken nieuw BVR 

 

 

Timing 

2014 

 

 

Status 

Project uit het actieplan lastenvermindering hoger onderwijs. 

Gesprekken met instellingen en met VLIR en VLHORA lopen.  Er wordt gestreefd naar een 

aangepast BVR met inwerkingtreding 01/01/2014. 
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2011/39: Data voor inzending van administratieve documenten 

 

 

Entiteit(en) 

Departement Onderwijs 

 

 

Projectverantwoordelijke(n) 

Departement Onderwijs, afdeling Secundair Onderwijs en Leerlingenbegeleiding, Katrien 

Bonneux 

 

 

Contactperso(o)n(en) 

Chris Dockx 

 

 

Concrete omschrijving van het project 

Voor het gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs worden de uiterste data voor 

aanvraag of melding van ingrepen mbt oprichting, inplanting, herstructurering en samenwer-

king van scholen maximaal op elkaar afgestemd  

 

 

Doel(en) 

Uniformisering en transparantie van administratieve processen   

 

 

Soort(en) vereenvoudiging 

Administratieve vereenvoudiging 

 

 

Doelgroep(en) 

Schoolbesturen basis- en secundair onderwijs 

Scholen en schoolsecretariaten basis- en secundair onderwijs 

 

 

Verwachte kwantitatieve impact 

Nihil 

 

 

Verwachte kwalitatieve impact 

Gebruiksvriendelijkheid en vermindering van het risico op administratieve vergissingen 

 

 

Budget 

Nihil 
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Wijze waarop de vereenvoudiging gerealiseerd wordt 

Wijziging van diverse decreet- en regelgeving + wijziging omzendbrieven  

 

 

Timing 

Inwerkingtreding 1 januari 2013 

 

 

Status 

Tijdens onderhandelingen met de sociale partners in het kader van een vroeger 

onderwijsdecreet, heeft de overheid zich geëngageerd om voorstellen te finaliseren rond een 

eenvormige jaarkalender voor alle onderwijsniveaus op het vlak van indiening van dossiers 

rond herstructurering van scholen of het opleidingenaanbod van scholen. Het moet mogelijk 

zijn om dit op korte termijn wel op punt te stellen. Op zich is deze problematiek een 

technische aangelegenheid zonder budgettaire implicaties en zonder inhoudelijke of 

personeelsgevolgen. Door vastlegging van eenvormige indieningsdata van dossiers bij 

decreet, worden het “vervaltermijnen” (ipv ordetermijnen) wat voor elkeen meer 

rechtszekerheid biedt.  
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2012/01: Digitale Snelweg (DigiS) – domein Instellingen en leerlingen 

 

 

Vervolg van: 

2011/07: Het agentschap hertekent de processen voor instellingen en leerlingen: PRIL 

(Vereenvoudiging processen Instellingen en Leerlingen) 

 

 

Entiteit 

AgODi 

 

 

Projectverantwoordelijke 

Marleen Lembrechts 

 

 

Contactpersoon 

Ann Lips (tot 01/09/2012)/Ann Van Causenbroeck, Jerry Vertriest 

 

 

Concrete omschrijving van het project 

Met de uitvoering van het project DigiS I&L willen wij komen tot de volgende doelstellingen 

binnen Instellingen en leerlingen: 

 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. 

 

Om dit te verwezenlijken zijn volgende deelprojecten opgestart: 

 

Digitaal schooldossier 

 Het creëren van een digitaal schooldossier waarin alle documenten mbt een school (of 

andere instelling) gebundeld zitten, ter vervanging van het huidige papieren schooldossier.  

Het gaat zowel om schooldocumenten binnen het domein Instellingen en leerlingen als 

binnen het domein Personeel. 

 De inkomende papieren documenten in de mate van het mogelijke vervangen door een 

digitaal document aan de bron. Het integreren van de digitale handtekening waar nodig. 
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 Een procesanalyse maken om de doorstroming van documenten zo efficiënt mogelijk te 

maken. 

 

DigiCom 

 Het opzetten van een website waar scholen, schoolbesturen, scholengemeenschappen en 

andere klanten hun documenten online kunnen raadplegen ipv ze op papier toegestuurd te 

krijgen. Ook het domein Personeel  is hierbij betrokken, aangezien ook zij hier 

documenten gaan aanbieden aan scholen en leerkrachten. 

 Een aantal bijkomende functionaliteiten aanbieden via deze website: 

simulatiemogelijkheden, dynamische data, onlineformulieren, e.d. 

 Op langere termijn deze zaken aan de instellingen aanbieden via een webservice. 

 

Agenda 

Het aanbieden van een elektronische agenda aan de schoolbeheerteams waarmee ze hun taken 

centraal kunnen opvolgen. Dit naar analogie met de reeds bestaande agenda in de 

werkstations van het domein Personeel. 

 

 

Doelen 

Zie omschrijving van het project 

 

 

Soorten vereenvoudiging 

 

 

 

Doelgroepen 

Intern: schoolbeheerteams, werkstations 

Extern: scholen, schoolbesturen, scholengemeenschappen, koepels 

 

 

Verwachte kwantitatieve impact 

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. 
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DigiCom 

 Per schooljaar worden er zo’n 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. 

 

 

Verwachte kwalitatieve impact 

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. 

 

 

Budget 

Digitaal schooldossier 

Fase 1 (opbouw digitaal schooldossier + opname uitgaande dienstbrieven) is ingeschat op 

500.000 euro. De kost van de volgende fasen kan momenteel nog niet worden ingeschat. 
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DigiCom 

De kosten van de eerste fase (bouw van een website waarop de uitgaande dienstbrieven van 

I&L + enkele personeelsdossiers op schoolniveau worden aangeboden) worden geschat op 

85.000 euro. 

 

Agenda 

Het is nog niet mogelijk de verdere kosten in te schatten. 

 

 

Wijze waarop de vereenvoudiging gerealiseerd wordt 

IT-project 

 

 

Timing 

De deadline van de volledige verwezenlijking van alle deelprojecten is gezet op eind 2014. 

2012: 

 Functionele analyse digitaal schooldossier (dit is gerealiseerd) + eventueel al een deel van 

de bouw (hiervoor is geen budget beschikbaar) 

 Functionele analyse digicom  + eventueel al een deel van de bouw (indien budget 

beschikbaar): dit is overgenomen door “mijn onderwijs” 

 

 Functionele analyse agenda: hiervoor zijn geen middelen beschikbaar 

 

2013: Verdere planning is afhankelijk van de functionele analyses en zijn nu nog niet 

mogelijk. 

 

 

Status 

Vervat in de beheersovereenkomst 

Past binnen de visie van AgODi 
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Innovatie 
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2011/01: ALPHA (binnen AGIOn) 

 

 

Entiteit(en) 

AGIONn 

 

 

Projectverantwoordelijke(n) 

Kris Van Damme 

Dirk Lambrechts 

 

Projectlid opvolging Reguliere Financiering: Sarina De Rijbel 

 

 

Contactperso(o)n(en) 

Nick Spriet 

 

 

Concrete omschrijving van het project 

In 2002 werd het informatiesysteem DINA2002 geïmplementeerd. Dit workflowsysteem staat 

in voor het inhoudelijke beheer van de infrastructuurdossiers.  Aanvankelijk werd dit systeem 

in hoofdzaak gebruikt voor het beheer van de reguliere middelen.  In latere fase werden 

spiegelomgevingen van deze applicatie gebruikt voor de dossiers die voor rekening van de 

VGC worden beheerd en de opvolging van de DBFM-dossiers. 

 

Door de jaren heen blijkt dat DINA structureel wat te kort schiet en te weinig flexibiliteit 

biedt voor de behandeling van de dossiers. DINA is zeker en vast een goede leerschool 

geweest op het vlak van het implementeren van procedures en documenten in een geleid 

systeem maar meer en meer moet er worden vastgesteld dat het kader waarin het systeem 

ontwikkeld werd niet meer overeenkomt met de huidige situatie. 

 

De laatste jaren wordt er intern en extern ook gevraagd naar kwalitatieve en kwantitatieve 

gegevens over infrastructuurdossiers. We stellen echter vast dat het programma wat betreft 

rapportering te weinig toegankelijk is. Op relatief eenvoudige statistische vragen over de 

inhoud van dossiers (vierkante meters nieuwbouw op de wachtlijst, de opsplitsing van 

dossiers met een REG-component, …) moeten we het antwoord schuldig blijven.  De reden 

hiervoor is ondermeer het feit dat bij de ontwikkeling van DINA de implementatie van 

bestaande regels en procedures vooropgesteld werd en er daardoor minder aandacht werd 

gespendeerd aan rapporteringsmogelijkheden. 

 

Op korte termijn zal de alternatieve financiering (DBFM) operationeel gevolgen krijgen. Het 

is onnodig te zeggen dat DINA hier niet op voorzien is en dat er een aparte toepassing moet 

worden ontwikkeld of een aanpassing van DINA zelf.  

 

Naast al deze technische componenten is er de vaststelling dat de gebruikelijke processen 

binnen AGIOn aan herziening/herwaardering toe zijn. Sinds 2006 wordt er nog gewerkt op 

basis van de afspraken binnen de toenmalige raad van bestuur van DIGO. De dynamiek van 

het onderwijsveld heeft echter de omstandigheden grondig veranderd. 
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Om tegemoet te komen aan de uitdagingen waarvoor het agentschap staat, werd daarom het 

ALPHA-project opgezet (AGIOn Lanceert Proces-Hertekening met Ambitie). 

 

De volgende processtappen kunnen worden onderscheiden: 1)  procesreengeneering, 2) 

opstellen van een lastenboek met het oog op uitschrijven van een opdracht voor de bouw van 

een nieuwe applicatie en 3) de uitvoering van de opdracht. 

 

 

Doel(en) 

Samengevat beoogt het project in essentie twee zaken: 

 

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.  Bovendien eindigt de 

technische ondersteuning voor een essentieel onderdeel van de DINA-applicatie op korte 

termijn. 

 

b) de huidige werkwijze grondig onderzoeken en hertekenen gericht op: 

 

 een verbetering van de effectiviteit, 

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

 administratieve vereenvoudiging en een hogere efficiëntie, 

 een verbetering van de klantgerichtheid en van de klantvriendelijkheid 

 een vermindering van het aantal variantes, afwijkingen en uitzonderingen. 

 

Een en ander sluit ook aan bij de in de beheersovereenkomst opgenomen strategische 

doelstelling: "Een optimaal beheer verzekeren van de toevertrouwde financiële middelen om 

een kwaliteitsvolle schoolinfrastructuur te realiseren". 

 

 

Soort(en) vereenvoudiging 

Systeemvereenvoudiging 

 

 

Doelgroep(en) 

Agentschap zelf door interne proceshertekening 

Scholen/schoolsecretariaten (basis en secundair) 

 

 

Verwachte kwantitatieve impact 

 Er is i.k.v. dit project geen nulmeting gebeurd om de administratieve last te meten voor 

het scholen bij het indienen van een subsidie-aanvraag. 

 Het project zal de basis vormen voor een portaal gebaseerd elektronisch loket. 

 De verwerking van de dossiers gebeurt sneller en meer geautomatiseerd. 

 

 

Verwachte kwalitatieve impact 

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

en flexibiliteit. 
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Hiervoor wordt dus via het ALPHA-project een proceshertekening en vernieuwd 

ondersteunend ICT-platform gerealiseerd. 

 

 

Budget 

Wordt geraamd op 1,2 miljoen euro gespreid over vier jaar. 

 

 

Wijze waarop de vereenvoudiging gerealiseerd wordt 

IT-project, met voorafgaande BPR (Business Process Reengineering). 

 

 

Timing 

 De gunningsprocedure werd eind april 2011.gefinaliseerd 

 Vervolgens wordt er een uitrol gerekend van 15-tal maanden. 

 In de tweede helft van 2013zou het systeem operationeel moeten zijn. De uitwerking van 

het e-portaal komt aan bod na de volledige implementatie van het systeem.  

 

 

Status 

 Sluit aan bij de vorige Beheersovereenkomst 2008-2010 en de huidige 

Beheersovereenkomst 2011-2015 in licht van volgende strategische 

organisatiedoelstelling: “Een optimaal beheer verzekeren van de toevertrouwde financiële 

middelen om kwaliteitsvolle schoolinfrastructuur te realiseren”. 

 Het project heeft een goedkeuring gekregen van het managementcomité van AGIOn 

 Het project wordt verder geëxpliciteerd en hernomen in het ontwerp van nieuwe 

beheersovereenkomst. 

 Het kan ook geplaatst worden in de context van de beleidsbrief 2010-2011, zoals 

hernomen in de beleidsbrief 2011-2012 m.b.t. de kritische doorlichting van de prioriteiten 

en procedures bij toekennen van infrastructuursubsidies. 
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2011/11: Kenniscentrum / Gegevensdeling met GO!, inrichtende machten 

en koepels van inrichtende machten. 

 

 

Entiteit(en) 

AGODI 

Departement Onderwijs 

 

 

Projectverantwoordelijke(n) 

Afdelingen ICT, Stafdiensten O&V en Strategische Beleidsondersteuning 

 

Contactperso(o)n(en) 

Jan Dejonghe, Ann Vandriessche en Anton Derks 

 

 

Concrete omschrijving van het project 

Het beleidsdomein is gestart met de stapsgewijze uitbouw van een kenniscentrum. Dit 

kenniscentrum heeft als doel de kennisbasis te verstevigen om het beleid, het beleidsvoerend 

vermogen en de werkzaamheden van onderwijsactoren en belanghebbenden te ondersteunen. 

Op een actievere en kwaliteitsvolle manier zullen gegevens ter beschikking gesteld worden 

stellen die relevant zijn voor het creëren van informatierijke omgevingen. Er wordt gestreefd 

naar een betere gegevensuitwisseling tussen alle partners waarbij dubbele gegevensopvraging 

zoveel mogelijk vermeden wordt. De gegevens over personeelsleden, lerenden en 

onderwijsinstellingen zijn momenteel enkel toegankelijk voor de medewerkers van het 

Ministerie van Onderwijs en Vorming. Inrichtende machten, het GO! en koepelorganisaties 

van inrichtende machten zijn externe partijen met interesse voor deze informatie. Elk van 

deze partijen heeft eigen noden en behoeften. Het is de intentie van het Ministerie van 

Onderwijs en vorming om op termijn alle informatie op een gecontroleerde en zoveel 

mogelijk geautomatiseerde manier ter beschikking te stellen en interactie toe te laten. 

 

 

Doel(en) 

 “Bestuurlijke drukte” verminderen en partnerschappen op alle niveaus uitbouwen 

 Vereenvoudigen 

 Uniek loket principe toepassen 

 Procesoptimalisaties met het oog op efficiëntiewinsten  

 

 

Soort(en) vereenvoudiging 

Systeemvereenvoudiging 

 

 

Doelgroep(en) 

Koepelorganisaties en inrichtende machten 
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Verwachte kwantitatieve impact 

 de technieken, die ontwikkeld worden om informatie ter beschikking te stellen aan 

koepels en inrichtende machten, kunnen hergebruikt worden om ook aan andere partners 

gegevens aan te bieden (schoolgemeenschappen, instellingen, personeelsleden, …). 

 scholen moeten de informatie maar één keer inbrengen 

 het manueel aanmaken van informatie, ten behoeve van koepels en inrichtende machten 

door medewerkers van het Ministerie van Onderwijs en Vorming, vervalt 

 

 

Verwachte kwalitatieve impact 

 koepels en inrichtende machten beschikken permanent over de meest recente informatie 

en gebruiken dezelfde basisinformatie als het Ministerie 

 processen van koepels en inrichtende machten kunnen afgestemd worden met processen 

bij het Ministerie 

 vermindering werklast : onderwijsinstellingen moeten de informatie, die al naar het 

Ministerie van Onderwijs en Vorming doorgestuurd is, niet nogmaals naar koepel en/of 

inrichtende macht doorsturen 

 Het kenniscentrum wordt hét aanspreekpunt in Vlaanderen voor onderwijsinformatie. 

 

 

Wijze waarop de vereenvoudiging gerealiseerd wordt 

Zie impact 

 

 

Timing- Status 

 Definitie KCOV, model KCOV werd uitgewerkt 

 Voorstelling ervan op middagsessies, ronde tafels  en individuele gesprekken koepels 

 Behoefteanalyse en architectuurstudie werden uitgevoerd 

 220 gegevensstromen werden in kaart gebracht  

 Een online platform voor kennisuitwisseling wordt gelanceerd op 01/09/2013 voor 

kleuter-, lager en secundair onderwijs. 

 De behoefteanalyse voor de gegevensdeling is opgestart 

 Een basisdataset voor uitwisseling is gerealiseerd tegen september 2013. 
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2011/18: DAVINCI 

(voorheen DM@VWO) 

 

 

Entiteit(en) 

AHOVOS 

 

 

Projectverantwoordelijke(n) 

Luc Jansegers 

Sigrid Callebert 

 

 

Contactperso(o)n(en) 

Piet De Smet 

Luk Verbeke 

 

 

Concrete omschrijving van het project 

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. 

 

 

Doel(en) 

 Sneller, vollediger en eenvoudiger doorsturen van gegevens tussen de instellingen en de 

administratie 

 Betere beleidsinformatie over het volwassenenonderwijs genereren 

 Wegwerken van dubbele bevragingen van de centra 

 Papierstromen zo veel mogelijk wegwerken en vervangen door elektrische stromen 

 Zo veel mogelijk raadplegen van gegevens in bestaande databanken 

 

 

Soort(en) vereenvoudiging 

Systeemvereenvoudiging 

Administratieve vereenvoudiging 

 

 

Doelgroep(en) 

Scholen/schoolsecretariaten volwassenenonderwijs 

Ouders/leerlingen => cursist 

 

 

Verwachte kwantitatieve impact 

Verminderde werklast voor de centrumadministraties 

 Verificatieproces 

 Cursistendossiers bijhouden 



Actieplan administratieve vereenvoudiging en kwaliteitsvolle regelgeving beleidsdomein Onderwijs en Vorming 2013 

 33 

 Bijhouden (vrijstellingen van) inschrijvingsgelden 

 Toekennen studiebewijzen 

 Toekennen van vrijstellingen voor modules 

 Educatief verlof 

 NT2: één communicatielijn (geen redundante gegevens meer naar de Kruispuntbank 

Inburgering) 

 … 

 

Verminderde werklast voor de centrale administratie 

 Verificatie 

 Gegevensbeheer 

 

Kwantitatieve impact op de cursist 

 Minder dubbele bevraging van gegevens 

 Verminderen van de papieren stromen 

 Inschrijvingen kunnen sneller verlopen 

 

 

Verwachte kwalitatieve impact 

 Meer en correctere beleidsgegevens over het volwassenenonderwijs (zie doelstellingen 

Kenniscentrum) 

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

aanwending mogelijk maken 

 

 

Budget 

De nodige budgetten zijn voorzien. 

 

 

Wijze waarop de vereenvoudiging gerealiseerd wordt 

IT-project 

 

 

Timing 

De realisatie van het project zal gefaseerd verlopen.   

 

 Omschrijving IPS SvZ 

Fase 1 Basisgegevens in de 

uitwisseling met de 

centra 

November 2012 Loopt volgens 

projectplanning : de 

bouw van de 

software is gestart 

(januari 2012) 

Fase 2 Koppeling aan de 

KBI 

Februari 2013 Loopt volgens 

projectplanning : de 

functionele analyse 

wordt afgerond 

(januari 2012) 

Fase 3 -Uitbreiding 

gegevens in de 

Medio 2013 Analyse start maart-

april 2012 
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uitwisseling met de 

centra: 

studiebewijzen, 

koppeling LED 

 

Fase 4 - Koppeling aan 

CVS, VDAB 

-Koppeling aan 

externe databanken 

Medio 2014 Nog niet begonnen 

 

 

Status 

Beheersovereenkomst AHOVOS 2011-2015 

Lopend 
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2011/19: Vereenvoudigingen applicatie studietoelagen 

 

 

Entiteit(en) 

AHOVOS 

 

 

Projectverantwoordelijke(n) 

Marleen Deputter 

 

 

Contactperso(o)n(en) 

Ellen Van Baarle 

Jeroen Seels 

 

 

Concrete omschrijving van het project 

Realisaties in het schooljaar 2009-2010 

 Vereenvoudiging van de applicatie door de invoering van volledig automatische 

dossierbehandeling van eenvoudige dossiers. 

 Automatisch afsluiten van de voorwaardenblokken die eenvoudig zijn voor manuele 

dossiers. 

 Invoering van het gezinsdossierscherm waardoor verschillende acties voor alle kandidaten 

tegelijk kunnen uitgevoerd worden. 

 Proactief ophalen van alle informatie voordat het dossier vrijkomt voor 

dossierbehandeling. 

 

Realisaties in het schooljaar 2010-2011 

 Verbeteringen aan het proces betalingen en terugvorderingen 

 Vernieuwd rekeningoverzicht 

 Automatische afhandeling eenvoudige herzieningen pedagogische voorwaarden en 

financiële voorwaarden 

 Automatische intake van eenvoudige dossiers die ingediend zijn via Digitaal Aanvraag 

Formulier (DAF) 

 DAF voor intermediairs waardoor intermediairs en dossierbehandelaars van de afdeling 

zelf dossiers kunnen indienen voor de aanvragers 

 Vanaf 4 januari 2011: Webformulier met bijlagen en automatische e-mailafhandeling 

Op de website www.studietoelagen.be komt er een formulier waarmee niet enkel vragen 

kunnen gesteld worden, maar ook documenten kunnen opgeladen worden.  De meest 

voorkomende poststuktypes zal de aanvrager dus zelf kunnen insturen en die worden dan 

meteen gekoppeld aan het dossier. 

De mogelijke vragen die iemand op het formulier kan aanduiden zijn: 

 algemene vraag over de voorwaarden om een school- of studietoelage te 

bekomen 

 vervolledigen van de aanvraag – insturen van bijlagen 

 stand van zaken van mijn dossier 

 andere vraag over mijn dossier 

http://www.studietoelagen.be/
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E-mails die eenvoudig te behandelen zijn, worden automatisch aan het dossier 

gekoppeld.  Hierdoor worden de manuele interventies voor het koppelen van mails 

aan dossier tot een minimum herleid.  Enkel complexere e-mails moeten nog 

manueel behandeld worden. 

 

Realisaties in het schooljaar 2011-2012 

 Automatische overname van het Kadastraal Inkomen (KI) 

Het KI van het Vlaams Fiscaal Platform (VFP) en van het Belastingcentrum voor 

Informatieverwerking (BCIV) worden vergeleken en er wordt automatisch een 

beoordeling gemaakt van het KI eigen woning, beroep en vreemd gebruik.  In complexe 

gevallen moet de dossierbehandelaar zelf de beoordeling maken 

 Automatisering brievenproces 

Enkele brieven die momenteel manueel buiten de toepassing studietoelagen worden 

aangemaakt, worden geïntegreerd in de toepassing en het proces wordt geautomatiseerd. 

 Tekstuele aanpassingen brieven 

De teksten van de brieven worden aangepast en de aanmaak van de brieven in de 

toepassing wordt vereenvoudigd. 

 

Realisaties in het schooljaar 2012-2013 

 Verbeteringen interface MAGDA 

 Wettelijke samenwoning ophalen via MAGDA 2.0 

 Verwerking mutaties persoonsgegevens 

 

Planning voor het schooljaar 2013-2014 

 Afstamming ophalen via MAGDA 2.0 

 Voorspelling alimentatie 

 

Planning voor het schooljaar 2014-2015 

-Vangnet 

 Opt-outbrief 

 Opstarten vangnet 

 Creatie vooraf ingevulde formulieren 

-Verbeteringen interface MAGDA 

 Handicapgegevens 

 Leefloongegevens 

 

 

Doel(en) 

Snellere dossierafhandeling en betaling van de school- en studietoelage 

 

 

Soort(en) vereenvoudiging 

Systeemvereenvoudiging 

Administratieve vereenvoudiging 

 

 

Doelgroep(en) 

Ouders van leerlingen en studenten 

Intermediairs (OCMW, vakbonden, …) 
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Verwachte kwantitatieve impact 

Jaarlijks zijn er meer dan 400.000 aanvragen voor een school- of studietoelage. 

Er werken 107 personeelsleden op de afdeling Studietoelagen. 

Door de vereenvoudigingen worden meer dossiers behandeld door een dossierbehandelaar. 

Ongeveer 10% van de dossiers wordt automatisch afgehandeld of automatisch herzien. 

 

Voor de burger betekent dit de vermindering van de doorlooptijd van zijn dossier.  De burger 

zal minder informeren naar het dossier wat een daling van de administratieve lasten en een 

daling van de out-of-pocketkosten (brieven, postzegels, bezoek) betekent. 

 

 

Verwachte kwalitatieve impact 

Stijging van het aantal correct afgehandelde dossiers.  Dit resulteert in een daling van klachten 

en brieven van burgers.  Bijgevolg betekent dit een daling in de administratieve lasten van de 

burger en ook een daling van de out-of-pocketkosten. (brieven, postzegels, bezoek). 

 

 

Budget 

IT-budget projecten in 2008 : 1.229.466 euro 

IT-budget projecten in 2009 : 777.212 euro 

IT-budget projecten in 2010 : 300.000 euro 

IT-budget projecten in 2011 : 400.000 euro 

IT-budget projecten in 2012 : 700.000 euro 

IT-budget projecten in 2013 : 550.000 euro 

 

 

Opmerking : dit het is het totale informaticabudget van projecten voor studietoelagen 

waarmee ook andere projecten dan de vereenvoudigingen opgenomen in deze fiche 

gerealiseerd zijn. 

 

 

Wijze waarop de vereenvoudiging gerealiseerd wordt 

IT-project 

 

 

Timing 

Een deel van de vereenvoudigingen zijn gerealiseerd in het schooljaar 2009-2010, 2010-2011 

en in het schooljaar 2011-2012. 

Een deel van de vereenvoudigingen worden uitgevoerd in het schooljaar 2012-2013 en 2013-

2014. 

 

 

Status 

Voorbereiding op automatische toekenning van school- en studietoelagen 

Uitvoering van interne verbeteringsvoorstellen 
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2011/27: Codificatie hoger onderwijs 

 

 

Entiteit(en) 

Departement Onderwijs 

 

 

Projectverantwoordelijke(n) 

Departement Onderwijs, afdeling Hoger Onderwijs en Volwassenenonderwijs, Noël 

Vercruysse 

 

 

Contactperso(o)n(en) 

Noël Vercruysse 

 

 

Concrete omschrijving van het project 

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. 

 

 

Doel(en) 

Het doel is de regelgeving terug een stuk overzichtelijker en eenvormiger te maken. Op die 

manier moet het gebruik van de regelgeving eenvoudiger worden. 

 

 

Soort(en) vereenvoudiging 

Vereenvoudiging van de regelgeving 

 

 

Doelgroep(en) 

Hele onderwijsveld (instellingen, studenten, …) 

 

 

Verwachte kwantitatieve impact 

 

 

 

Verwachte kwalitatieve impact 

De decretale bepalingen met betrekking tot het hoger onderwijs zijn in een decreetstekst 

ondergebracht waarbij alle bepalingen die bij elkaar horen samengezet zijn. Bovendien zijn de 

terminologie en de verwijzingen opnieuw eenvormiger gemaakt. Dat maakt het gebruik van 

de regelgeving een stuk eenvoudiger en zorgt voor minder vragen over de toepassing ervan. 

 

 

Budget 
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Wijze waarop de vereenvoudiging gerealiseerd wordt 

Codificatiebesluit + bekrachtigingsdecreet 

 

 

Timing 

Eind 2013 

 

 

Status 

Project uit de beleidsbrief. 

Het bestaande ontwerp van codificatie zal na goedkeuring van de decreten hoger onderwijs 

(studentenvoorzieningen, accreditatiestelsel en integratie) verder afgewerkt worden zodat ook 

de gewijzigde en nieuwe bepalingen meteen in de codificatie zullen opgenomen zijn.  
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2011/28: Evaluatie implementatielasten flexibilisering hoger onderwijs 

 

 

Entiteit(en) 

Departement Onderwijs 

 

 

Projectverantwoordelijke(n) 

Departement Onderwijs, afdeling Hoger Onderwijs en Volwassenenonderwijs, Noël 

Vercruysse 

 

 

Contactperso(o)n(en) 

Els Barbé 

Karla Van Lint 

 

 

Concrete omschrijving van het project 

Een werkgroep die bestaat uit afgevaardigden van de overheid en van de besturen van de 

universiteiten en hogescholen werkt rond verschillende thema’s in verband met de invoering 

van de flexibilisering in het hoger onderwijs. Per thema wordt er naast een inventarisatie en 

beschrijving van de ervaren problemen/moeilijkheden en de impact op administratie en 

personeel, ook meteen gewerkt aan mogelijke oplossingen en zo nodig voorstellen voor 

aanpassing/vereenvoudiging van de regelgeving. De evaluatie wordt op deze manier niet 

louter een lastenmeting, maar een probleemverkenning en meteen ook een zoektocht naar 

oplossingen. 

De thema’s die in de werkgroep afgebakend zijn en waarvoor er een tijdspad vastgelegd is, 

zijn de volgende: 

 Informatisering / HOR / databanken: januari 2011 

 Contractsoorten: mei 2011 

 Leerkrediet en Studievoortgangsbewaking: juni 2012 

 Structuur van het opleidingenaanbod: oktober 2012 

 Studietrajectbegeleiding : december 2012 

Het rapport over het eerste thema is in januari 2011 afgewerkt en op 28 januari 2011 per mail 

aan de leden van het VOC hoger onderwijs overgemaakt. Het grootste knelpunt voor de 

instellingen bij de databanken is dat zij vaak geacht worden om veel meer informatie aan te 

leveren dan eigenlijk nodig is. Dit is in grote mate het geval bij het Hoger Onderwijsregister 

(HOR), dat naast de decretaal voorgeschreven informatie ook heel wat bijkomende velden 

aanbiedt.  

Als gevolg van het eerste deelrapport is er een fiche uitgewerkt voor OD XXI met een 

aanpassing van de regelgeving over het HOR. Het aantal gegevens dat in het HOR wordt 

opgenomen wordt hierdoor verminderd. Voor een meer uitgebreide informatie over de 

gegevens inzake aansluiting en vervolgopleidingen en de onderwijs- en examenreglementen 

zal in het HOR een link voorzien worden naar de websites van de instellingen. 
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Doel(en) 

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. 

 

 

Soort(en) vereenvoudiging 

Administratieve vereenvoudiging 

Vereenvoudiging van de regelgeving 

 

 

Doelgroep(en) 

Universiteiten en hogescholen 

 

 

Verwachte kwantitatieve impact 

Wordt nog berekend. 

 

 

Verwachte kwalitatieve impact 

 

 

 

Budget 

 

 

 

Wijze waarop de vereenvoudiging gerealiseerd wordt 

Wijziging aan de regelgeving hoger onderwijs. 

Betere afspraken tussen overheid en instellingen. 

Aanpassing procedures binnen de instellingen. 

 

 

Timing 

2013-14 

 

 

Status 

Uitvoering van een engagement in het protocol bij het voorontwerp van decreet houdende 

bepalingen tot begeleiding van de begroting 2010. 

Alle deelrapporten zijn afgewerkt. Op basis van deze rapporten zijn er voorstellen tot 

vereenvoudiging via regelgeving geformuleerd.  Dit vereenvoudigingsdecreet zal deze 

legislatuur het besluitvormingsproces doorlopen. 
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2011/29: Rapportering en databanken 

 

 

Entiteit(en) 

AHOVOS en departement Onderwijs 

 

 

Projectverantwoordelijke(n) 

AHOVOS, afdeling HO, Peter Parmentier 

Departement Onderwijs, afdeling Hoger Onderwijs en Volwassenenonderwijs, Noël 

Vercruysse 

 

 

Contactperso(o)n(en) 

Wim De Pelsemaeker 

Dries Moorkens 

 

 

Concrete omschrijving van het project 

Het departement Onderwijs en Vorming gaat samen met het agentschap AHOVOS na welke 

informatie er jaarlijks aan de universiteiten en hogescholen opgevraagd wordt en hoe deze 

gegevensbevraging beter kan gestructureerd worden. 

 

 

Doel(en) 

Het doel is te vermijden dat de instellingen meerdere keren per jaar dezelfde of gelijkaardige 

informatie moeten aanleveren of dat er aan de instellingen gevraagd wordt informatie te 

leveren waarover de overheid al beschikt. 

 

 

Soort(en) vereenvoudiging 

Administratieve vereenvoudiging 

 

 

Doelgroep(en) 

Universiteiten en hogescholen 

 

 

Verwachte kwantitatieve impact 

Wordt nog berekend 

 

 

Verwachte kwalitatieve impact 

Met dit project wordt de gegevensbevraging beter gestructureerd. De instellingen moeten 

alleen maar gegevens aanleveren als dit nodig is en als de overheid nog niet over deze 

informatie beschikt. Dat zorgt binnen de universiteiten en hogescholen voor een vermindering 

van de administratieve lasten. 
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Sinds medio oktober 2011 is er voor de hogescholen een portaal beschikbaar waarop de 

hogescholen en universiteiten wekelijks rapporten kunnen consulteren met betrekking tot de 

data die ze doorstuurden naar de databank hoger onderwijs. Op een geaggregeerd niveau 

vinden ze daar ook data over langere periodes en meer instellingen terug. Dit laat hen toe om 

de kwaliteit en de opvolging van hun eigen processen beter te organiseren. In het verleden 

werden deze documenten slechts in bepaalde periodes wekelijks via mail ter beschikking 

gesteld, waardoor dit proces minder flexibel kon verlopen en meer opvolging vroeg aan de 

kant van de overheid en de instellingen.  

 

Planning 

In de nabije toekomst zal verder onderzocht worden hoe de rapporten performanter kunnen 

gemaakt worden en hoe de laatste stap van de huidige validatieprocedure ook via dit portaal 

ondersteund kan worden door middel van de elektronische handtekening. 

 

 

Budget 

Hiervoor is geen afzonderlijk budget voorzien. Het project wordt gewoon mee aangepakt in 

kader van andere functionele noden (bvb. datawarehousing). 

 

 

Wijze waarop de vereenvoudiging gerealiseerd wordt 

Interne afspraken binnen het beleidsdomein en aanpassingen aan de ICT-infrastructuur. 

 

 

Timing 

Permanent project. 

 

 

Status 

Project uit het actieplan lastenvermindering hoger onderwijs. 

In het kader van het decreet betreffende het nieuwe accreditatiestelsel zal het departement 

vanuit de Databank Hoger Onderwijs de gegevens aanleveren aan de instellingen mbt 

studentenaantallen en rendement voor het opmaken van hun zelfevaluatierapport.   
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2011/36: Codificatie secundair onderwijs m.i.v. regelgeving BUSO   

 

 

Entiteit(en) 

Departement Onderwijs 

 

 

Projectverantwoordelijke(n) 

Departement Onderwijs, afdeling Secundair Onderwijs en Leerlingenbegeleiding, Katrien 

Bonneux 

 

 

Contactperso(o)n(en) 

Els Exter 

 

 

Concrete omschrijving van het project 

De codificatie secundair onderwijs is reeds in 2010-2011 goedgekeurd 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 . Nu ontbreken nog een aantal elementen in het hoofdstuk BuSO, voornamelijk in de 

afdeling over de structuur en organisatie van de scholen van opleidingvormen 1, 2 en 3 en er 

zijn ook een aantal elementen opgenomen, die ook in BVR geregeld zijn, en dus mogen 

geschrapt worden.  

 

 

Doel(en) 

Een overzichtelijke en actuele regelgeving in het gewoon en buitengewoon secundair 

onderwijs  

 

 

Soort(en) vereenvoudiging 

Vereenvoudiging van de regelgeving 

 

 

Doelgroep(en) 

Scholen/schoolsecretariaten buitengewoon secundair onderwijs 

 

 

Verwachte kwantitatieve impact 

 

 

 

Verwachte kwalitatieve impact 
 

 

Budget 
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Wijze waarop de vereenvoudiging gerealiseerd wordt 

Codificatie van regelgeving 

 

 

Timing 

Gewoon secundair onderwijs : gerealiseerd in het schooljaar 2010-2011  

Buitengewoon secundair onderwijs : Decreet belangrijke en noodzakelijke maatregelen voor 

leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften 

 

 

Status 

Project uit de beleidsbrief  

Decreet belangrijke en noodzakelijke maatregelen voor leerlingen met specifieke 

onderwijsbehoeften 
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2011/40: Discimus 

 

 

Entiteit(en) 

AGODI 

 

 

Projectverantwoordelijke(n) 

Guy Janssens, projectsponsor 

Peter Van Poucke, projectleider 

 

 

Contactperso(o)n(en) 

Peter Van Poucke 

 

 

Concrete omschrijving van het project 

-Een eerste aanzet tot herdenken van de registratie van inschrijvingsgegevens in het 

leerplichtonderwijs, is gekomen door de vraag om nog bestaande papieren registraties om te 

zetten naar EDISON zendingen. Met name in het basisonderwijs worden 

inschrijvingsgegevens van instappende kleuters, van anderstalige nieuwkomers op papier 

doorgezonden (globale aantallen, geen persoonsgegevens). Andere inschrijvingsgegevens 

worden niet geregistreerd, bv in- en uitschrijvingen tussen de verschillende teldata.  

Om deze processen te automatiseren, zou moeten overgegaan worden naar de registratie van 

in- en uitschrijvingen in het basisonderwijs, maar dit is een massa aan bewegingen die ineens 

ook via EDISON moet worden geregistreerd. Met grote belasting aan de kant van de 

opvolging, maar ook belasting van bestaande systemen.  

 

-Vanuit het veld en door de minister is er een steeds toenemende vraag naar meer en sneller 

geregistreerde inschrijvingsinformatie.  Dit is versneld bij uitwerking van het idee van 

uitbouw van een kenniscentrum voor onderwijs. Men is vragende partij om vnl in verband 

met de inschrijvingsgegevens snel nieuwe resultaten te boeken en wil daar de nodige 

middelen tegenover zetten.  Men wil vanuit het beleid ook een systeem ontwikkelen voor de 

opvolging van de capaciteitsproblemen in sommige regio’s en heeft daarvoor nood aan meer 

up to date inschrijvingsgegevens.  

 

-De scholen vragen om informatie die geregistreerd werd in de databank OND, meer ter 

beschikking te stellen. Er is vooral vraag naar een melding van dubbele inschrijvingen.  

 

-Er moet ook een oplossing komen om centraal aan- of afwezigheden te registreren. 

 

Het totale project is heel ruim opgevat : een centraal inschrijvings- en afwezigheidsregister 

voor alle niet VWO en DKO instellingen, met een verbinding met alle systemen die er 

gebruik kunnen van maken. Onderstaande tekening geeft daar een overzicht van. 
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Leerling

Rijksregister KSZ

MAINFRAME

Omkadering

Toelagen

Datawarehouse

Kenniscentrum

PC 

Leerplichtcontrole

CLB Studie 

toelagen

Opvolgen inschrijvingsrecht

en capaciteit

Leer & 

ervaringen 

databank

Databank 

hoger 

onderwijs

Kinder- 

bijslag

 

 

School

DISCIMUS
in- en uitschrijvingen

inschrijvingsgegevens

leerlingenkenmerken

afwezigheden

studieresultaten

…

…

 
 

In het eerste gedeelte, “DISCIMUS fase 1”, waar ook deze PID verder over gaat, beperken we 

ons tot de eerste doelstelling, nl deze die door de beleidsraad beslist is :  

 

De beleidsraad gaat akkoord met het voorstel om een centraal systeem voor de registratie van 

inschrijvingen te bouwen: 

- dat in- en uitschrijvingen registreert vanaf inschrijvingsperiode 2012-2013 in 

Vlaanderen  

- in eerste fase enkel voor gewoon basis- en secundair onderwijs 

- dat afwezigheden registreert vanaf september 2012 

- met alleen webservices  

- met uitrol in de volgende fase naar andere onderwijsniveaus  

- met de voorgestelde projectsponsor G. Janssens en projectleider Peter Van Poucke  

- AHOVOS stapt van bij de aanvang mee in het project 

-     op voorwaarde dat de verdere uitwerking rekening houdt met de latere integratie van 

deze databank in het kenniscentrum 

 

 

Doel(en) 

De doelstelling van DISCIMUS fase 1 is:  

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. 

 

Soort(en) vereenvoudiging 

 vereenvoudiging in communicatie stromen tussen scholen en O&V.  

 vereenvoudiging van het inschrijvingsproces 

 planlastvermindering door gewenste gegevens beschikbaar te stellen op het moment dat de 

betrokkenen die nodig hebben. 

 

 



Actieplan administratieve vereenvoudiging en kwaliteitsvolle regelgeving beleidsdomein Onderwijs en Vorming 2013 

 48 

Doelgroep(en) 

 scholen 

 afdelingen scholen basis en secundair. 

 

 

Verwachte kwantitatieve impact 

 opvolging van de zendingen wordt vervangen door opvolging van het centrale 

inschrijvingsregister 

 scholen zenden leerlingen gegevens niet meer via webedison 

 manuele tellingen vervallen, op termijn. 

 

 

Verwachte kwalitatieve impact 

 verbeterde en actuele gegevens over inschrijvingen en afwezigheden 

 

 

Budget 

beginfase 500.000 euro,  1.500.000 tot 2.000.000 euro op kruissnelheid 

 

 

Wijze waarop de vereenvoudiging gerealiseerd wordt 

Project met samenwerking afdelingen basis en secundair scholen, ICT, scholen en hun 

softwareleveranciers, HB.  

 

 

Timing 

 Het registeren van inschrijvingen voor gewoon basis en secundair onderwijs was voorzien 

vanaf januari 2012, gerealiseerd in februari 2012. Het systeem was volledig operationeel, 

met inbegrip van de aanpassingen die de leveranciers van schoolsoftware moesten 

aanbrengen aan de pakketten voor leerlingenadministratie, in april 2012. 

Sinds mei 2012 zijn sommige scholen reeds in staat om dubbele inschrijvingen op te 

vragen. 

 Het registreren van afwezigheden was gepland vanaf september 2012. De eerste 

afwezigheden konden worden geregistreerd einde oktober 2012, en ondertussen kunnen 

bijna alle pakketten voor leerlingenadministratie dit registreren. 

 De finalisering van het project is voorzien voor oktober 2013. 

 

 

Status 

 Project is bezig. 

 Eind 2012 won AgODi met het project DISCIMUS de e-gov award voor 

"Gebruiksvriendelijkheid", uitgereikt door Agoria  

 Op dinsdag 19 februari 2013 ontving AgODi met DISCIMUS de Indigo-innovatieprijs in 

de categorie efficiëntie. 
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Deel 2: 
Projecten waarvoor de middelen nog niet 

voorhanden zijn 
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2011/03: Elektronisch ophalen diploma, medisch attest en uittreksel 

strafregister 

 

 

Entiteit(en) 

AGODI 

 

 

Projectverantwoordelijke(n) 

Lieve Van Leuven 

 

 

Contactperso(o)n(en) 

Jos Van Laer 

 

 

Concrete omschrijving van het project 

Als aanstellingsvoorwaarde (DRP) moet het medisch attest en het uittreksel uit het 

strafregister model 2 telkens ingestuurd worden indien het bij de aanstelling ouder dan 1 jaar 

is.  Bij een eerste indiensttreding moet ook een copij van het diploma worden meegestuurd. 

Als subsidiërings- en financieringsvoorwaarde vraagt het werkstation die documenten enkel 

bij de allereerste indiensttreding in het onderwijs.   

Voorstel was in eerste instantie om de voorwaarden van het DRP i.v.m. medische 

geschiktheid en onberispelijk gedrag te behouden, maar om de clausule “zoals blijkt uit een 

medisch attest / uittreksel uit het strafregister dat niet langer dan één jaar tevoren werd 

afgegeven” te schrappen.  Bij de allereerste indiensttreding moet de school de documenten 

alleszins bezorgen aan het werkstation.  Nadien heeft het schoolbestuur de mogelijkheid (niet 

langer de verplichting) om de documenten op te vragen indien ze dit nodig acht i.k.v. van haar 

verantwoordelijkheid terzake (waken over veiligheid en gezondheid van haar leerlingen).  

De piste om de clausule versoepeld in te schrijven werd besproken met het kabinet, en wordt 

niet weerhouden. 

Om dezelfde doelstelling te realiseren, zal AgODi ernaar streven om deze gegevens 

rechtstreeks op te halen via elektronische gegevensdeling met databanken van andere 

overheden of de databank hoger onderwijs en LED. 

 

 

Doel(en) 

Vermindering administratieve lasten voor personeelsleden en voor schoolsecretariaten 

 

 

Soort(en) vereenvoudiging 

Administratieve lastenvermindering 

 

 

Doelgroep(en) 

Onderwijspersoneel  

Scholen/schoolsecretariaten 

 



Actieplan administratieve vereenvoudiging en kwaliteitsvolle regelgeving beleidsdomein Onderwijs en Vorming 2013 

 52 

 

Verwachte kwantitatieve impact 

 

Raming administratieve last vóór elektronische uitwisseling: 

 wie:  personeelslid = burger = 20 euro/uur 

 hoe lang: per attest telkens 1 uur 

 hoe vaak: 1 aanstelling op 3 (*) 

 hoeveel: 55.052 tijdelijke personeelsleden (**) 

 totaal: 55.052 x 1/3 x 2 x 20 euro = 734.026 euro 

Out of pocket: 

 verplaatsing: per attest 2 euro 

 consultatie dokter: 21 euro 

 totaal: 55.052 x 1/3 x (21 + 2 + 2 euro) = 458.766 euro 

Algemeen totaal: 734.026 + 458.766 = 1.192.793 euro 
(*): Sommige scholen vragen de attesten enkel bij allereerste indiensttreding, andere vragen ze bij de 

eerste indiensttreding in de scholengemeenschap, nog anderen telkens indien ze ouder dan 1 jaar zijn.  

Ook in te calculeren: sommige personeelsleden hebben aan een aanstelling van doorlopende duur, 

anderen presteren op jaarbasis verschillende interims.  Beredeneerde raming: bij 1 tijdelijke aanstelling 

op 3 worden de attesten momenteel gevraagd. 

(**): Aantal personen (dus niet FTE) in tijdelijk statuut op 01/01/2009 in alle onderwijsniveaus samen 

(inclusief basiseducatie) op basis van gegevens statistisch jaarboek. 

 

Raming administratieve last na elektronische uitwisseling 

 wie:  personeelslid = burger = 20 euro/uur 

 hoe lang: per attest telkens 1 uur 

 hoe vaak: 1 aanstelling op 5 (*) 

 hoeveel: 55.052 tijdelijke personeelsleden 

 totaal: 55.052 x 1/5 x 2 x 20 euro = 440.416 euro 

Out of pocket: 

 verplaatsing: per attest 2 euro 

 consultatie dokter: 21 euro 

 totaal: 55.052 x 1/5 x (21 + 2 + 2 euro) = 275.260 euro 

Algemeen totaal: 440.416 + 275.260 = 715.676 euro 
(*): Bij eerste indiensttreding zullen de attesten in elk geval nog opgevraagd worden, nadien ook 

wanneer scholen dit nodig achten i.k.v. hun verantwoordelijkheid voor veiligheid en gezondheid.  

Beredeneerde raming: de attesten zullen opgevraagd worden bij 1 tijdelijke aanstelling op 5. Dit 

betekent 55.052 x 1/5 = 11.010 personeelsleden die nog attesten zullen moeten voorleggen.  Dit cijfer is 

compatibel met het aantal nieuwe personeelsleden dat jaarlijks voor het eerst in dienst treedt. In 2005 

werd dit berekend op 8.858 op basis van het aantal nieuwe immatriculaties tijdens dat jaar.  Het is 

aannemelijk dat dit cijfer 5 jaar later ook nog bruikbaar is.  

 

Elektronisch opvragen diploma: moet nog berekend worden. 

 

Raming administratieve lastenverlaging (exclusief diploma) 

1.192.793 - 715.676 = 477.117 euro 

 

 

Verwachte kwalitatieve impact 

Minder administratieve lasten.   
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Budget 

Heeft budgettaire impact, niet gekend. 

 

 

Wijze waarop de vereenvoudiging gerealiseerd wordt 

IT-project 

 

 

Timing 

Gelinkt aan IT-middelen.  

In 2012 waren geen middelen voorhanden om dit project te realiseren. 

 

 

Status 

Gelinkt aan IT-middelen 
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2011/05: Beter gebruik van het Rijksregisternummer bij de 

dossierbehandeling van de personeelsleden van het onderwijs 

 

 

Entiteit(en) 

AGODI 

 

 

Projectverantwoordelijke(n) 

Jeroen Depoortere 

Patrick Poelmans 

 

 

Contactperso(o)n(en) 

Jan Pollaris 

 

 

Concrete omschrijving van het project 

Sedert de invoering van het Weddensysteem (jaren ’70) gebeurt de identificatie van de 

personeelsleden van het onderwijs met een stamboeknummer, dat aangemaakt wordt door het 

ministerie. De communicatie met scholen en personeelsleden is nog steeds gebaseerd op dat 

stamboeknummer. 

De externe communicatie met andere overheden (Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, FOD 

Financiën …) dient sinds een ruim aantal jaren echter te gebeuren via het 

Rijksregisternummer. Het ministerie beschikt dan ook voor alle personeelsleden over dit 

nummer. 

Dit “dubbel” gebruik strookt niet met de tendens om een eenvormige communicatie tussen 

alle overheden en de burger uit te bouwen. Ook voor de uitbouw van e-government is dit een 

hinderpaal omdat de personeelsleden niet altijd hun stamboeknummer kennen.  

Door het consequent gebruik van het Rijksregisternummer is consultatie van de gegevens in 

het Rijksregister ook beter mogelijk en kan het geautomatiseerd opgezet worden. 

AgODi onderzoekt de meest efficiënte mogelijkheid om voor zijn klanten (personeelsleden, 

scholen) alleen nog via identificatie op basis van het rijksregisternummer te werken. 

 

 

Doel(en) 

Beter gebruik van het Rijksregisternummer bij de dossierbehandeling van de personeelsleden 

van het onderwijs 

 

 

Soort(en) vereenvoudiging 

Systeemvereenvoudiging 

Administratieve vereenvoudiging 

 

 

Doelgroep(en) 

 Ministerie van Onderwijs en Vorming 

 Instellingen (administratieve secretariaten) 
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 Personeelsleden van het onderwijs  

 

 

Verwachte kwantitatieve impact 

 De instellingen hoeven geen stamboeknummer meer aan te vragen en te wachten op de 

terugzending  minstens één dag winst in het dossierverloop en ook naar de betaling toe. 

 Het ministerie hoeft geen immatriculaties en geen terugzendingen meer te doen  enkele 

duizenden per jaar. 

 

 

Verwachte kwalitatieve impact 

 Er komt een eenduidige communicatiemogelijkheid tussen de burger en de overheid  de 

burger zal ook met het ministerie kunnen communiceren via het Rijksregisternummer.  

 De kwaliteit van de gegevens in de bestanden zal stijgen : 

 geen verkeerde input (zoals geboortedata) meer vanuit de instellingen 

 rechtstreekse controle met het Rijksregister wordt mogelijk voor woonplaats, 

burgerlijke staat, personen ten laste … 

 

 

Budget 

Nog te bepalen door de IT-dienstverlener. 

 

 

Wijze waarop de vereenvoudiging gerealiseerd wordt 

Bijvoorbeeld: wijziging regelgeving, project, IT-project, interne afspraak, … 

 

 

Timing 

Afhankelijk van IT_budget en IP 

 

In 2012 waren geen middelen voorhanden om dit project te realiseren. 

 

 

Status 

Voorstel IP, vooralsnog geen budget hiervoor toegewezen. 

 

De analyse voor de interface met het Rijksregister is uitgevoerd.  
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2011/06: Elektronische aflevering dienstattest na elke aanstelling 

 

 

Entiteit(en) 

AGODI 

 

 

Projectverantwoordelijke(n) 

Lieve Van Leuven 

 

 

Contactperso(o)n(en) 

Jos Van Laer 

 

 

Concrete omschrijving van het project 

Vermindering van administratieve lasten in de scholen naar aanleiding van beëindiging van 

tijdelijke aanstellingen. 

Schoolsecretariaten hebben heel veel werk bij de beëindiging van korte aanstellingen.  Na 

afloop van elke aanstelling moeten ze niet alleen een C4 ten behoeve van de RVA opmaken, 

maar ook een dienstattest afleveren, zoals opgelegd door art. 22 van het DRP GSO (geen 

corresponderend artikel in DRP GMO).  

Voorstel is om voor de scholen en personeelsleden een elektronische consultatie van het 

personeelsdossier mogelijk te maken, zodat de scholen zelf de nodige diensten kunnen 

vaststellen. (“Mijn EPD”). Voor het personeelslid zelf biedt dit de mogelijkheid om op basis 

van die informatie bv. zijn TADD- of pensioenrechten op te volgen en een vlotte toegang te 

krijgen tot zijn loopbaanoverzicht.  Die wordt nu op zijn vraag of die van de school bezorgd 

door het werkstation.   

T.a.v. andere overheden ligt de oplossing in het uitwisselen van bestanden of het openstellen 

van databanken. 

 

 

Doel(en) 

 planlastvermindering voor schoolsecretariaten (zeker bij VKA) 

 betere dienstverlening voor scholen en personeelsleden (inzagerecht, actieve 

openbaarheid….) 

 

 

Soort(en) vereenvoudiging 

Administratieve vereenvoudiging 

 

 

Doelgroep(en) 

Schoolsecretariaten 

Personeelsleden 
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Verwachte kwantitatieve impact 

Impact is groot: aantal af te leveren dienstattesten valt terug op nul. 

Raming administratieve lastenverlaging: 

 wie:  administratief medewerker = 36 euro/uur 

 hoe lang: per attest telkens 20 minuten 

 hoe vaak:  2 maal per personeelslid (*) 

 hoeveel: 42.544 tijdelijke personeelsleden (**) 

 totaal: 42.544 x 2 x 1/3 x 30 euro = 1.021.056 euro 

Out of pocket: 

 kopie of print van formulier: 0,10 euro 

 totaal: 42.544 x 2 x 0,10 euro = 8.508 euro 

Algemeen totaal: 1.021.056 + 8.508 = 1.029.564 euro 
(*): In te calculeren: sommige personeelsleden hebben aan een aanstelling van doorlopende duur, 

anderen presteren op jaarbasis verschillende interims.  Beredeneerde raming: per tijdelijk personeelslid 

moet nu jaarlijks 2 maal een dienstattest afgeleverd worden..  

(**): Aantal personen (dus niet FTE) in tijdelijk statuut in het gesubsidieerd onderwijs op 

01/01/2009  in alle onderwijsniveaus samen (inclusief basiseducatie) op basis van gegevens 

statistisch jaarboek.  Dienstattest wordt ook in het Gemeenschapsonderwijs afgeleverd, maar dat 

berust niet op een reglementaire verplichting en mag hier dus niet in rekening gebracht worden. 
 

 

Verwachte kwalitatieve impact 

Minder werklast voor schoolsecretariaten.  Naar personeelsleden toe biedt elektronische 

consultatie duidelijk voordelen: alle diensten bij verschillende schoolbesturen in één overzicht 

met vermelding van het aantal dagen. 

 

 

Budget 

Heeft belangrijke budgettaire impact. 

 

 

Wijze waarop de vereenvoudiging gerealiseerd wordt 

IT-project 

 

 

Timing 

Zie budget.  

 

In 2012 waren geen middelen voorhanden om dit project te realiseren. 

 

 

Status 

Project “Mijn EPD” momenteel on hold (budget). 
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2012/02: Digitale Snelweg (DigiS) – domein Personeel 

 

 

Vervolg van: 

2011/15: Optimaliseren Volledig Elektronisch Personeelsdossier (V-EPD) , optimalisering 

van de processen en modernisering van het archiefbeheer 

 

 

Entiteit 

AgODi 

 

 

Projectverantwoordelijke 

Roger Meert 

 

 

Contactpersoon 

 

 

 

Concrete omschrijving van het project 

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 
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 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, … 

 Bestaande mainframebrieven worden gedurende dit proces geoptimaliseerd  

 

Scope van Adobebrieven volgens werkgroepen: 

 Valorisatie voorgaande diensten 

 Nuttige ervaring (en interactie met Inspectie) 

 Loopbaanfiches (al dan niet met verschillende types loopbaanfiches) 

 Schoollistings (in digitaal schooldossier onder te brengen – zie zusterproject DigiS 

Instellingen & Leerlingen) 

 Individuele rekeninguittreksels (link met “elektronisch salarisbriefje”) 

 Fiscale documenten 

 Terugvorderingsbrieven (link met Orafin te bekijken) 
 

DigiCom 

 Het opzetten van een website waar scholen, schoolbesturen, scholengemeenschappen en 

andere klanten hun documenten online kunnen raadplegen ipv ze op papier toegestuurd te 

krijgen. Ook het domein Instellingen & Leerlingen  is hierbij betrokken, aangezien ook zij 

hier documenten gaan aanbieden aan scholen, schoolbesturen, scholengemeenschappen en 

koepels. 

 Een aantal bijkomende functionaliteiten aanbieden via deze website: 

simulatiemogelijkheden, dynamische data, onlineformulieren, e.d. 

 Op langere termijn deze zaken aan de instellingen aanbieden via een webservice.  

 

 

Doelen 

Zie omschrijving van het project 

 

 

Soorten vereenvoudiging 

 

 

 

Doelgroepen 

Intern: werkstations, cel arbeidsongevallen,  
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Intern VO, extern AgODi: Akov: onderwijsinspecteurs  (nuttige ervaring); MOD’s: 

arbeidsongevallen 

Extern: personeelsleden, scholen, schoolbesturen, scholengemeenschappen, koepels 

 

 

Verwachte kwantitatieve impact 

VEPD-Vervolg 

 Tijdswinst door sneller kunnen opslaan in VEPD van documenten “Verslepen” vanuit 

Mainframe en Word 

 Tijdswinst door sneller nieuwe “soorten” documenten inbrengen voor applicatiebeheer en 

prescancel 

 Tijdswinst door elektronisch ondertekenen brieven ipv printen + nadien nog prescannen, 

scannen, opslaan 

 

Adobebrieven- Afhankelijk van uitrolfase  

 12.2% van alle printopdrachten in domein personeel vanuit mainframe – kan worden 

gedigitaliseerd (want nu enkel te digitaliseren via papieren omweg)  

 Maandelijks importeren (of on the fly aanmaken) van alle salarisbriefjes via Adobe in 

VEPD en DigiCom  

 

DigiCom 

 Per schooljaar worden er zo’n 60.000 brieven verstuurd naar de personeelsleden, scholen 

en andere klanten. Door deze uitgaande brieven digitaal aan te bieden, besparen we op 

papier. 

 Het verzenden van al deze brieven kost ongeveer 2,2 euro per brief. 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 werkstations als in de dienst verzending. 

 Ook bij de scholen en personeelsleden zorgen we voor een hogere efficiëntie 

omdat zij nu ook de mogelijkheid krijgen hun dienstbrieven digitaal op te 

slaan. 

 Jaarlijks worden meer dan 1 miljoen salarisbriefjes afgeprint en opgestuurd. Indien de 

personeelsleden dit zullen kunnen consulteren via “mijn dossier” (portaalsite), met hun e-

ID-aanlog, zal dit een immense print-en verzendkost, alsook reductie ecologische kost 

teweeg kunnen brengen 

 Het elektronisch ter beschikking stellen en afleveren van de 50.400 jaarlijks verstuurde 

schoollistings betekent en immense financiële en ecologische winst 

 

 

Verwachte kwalitatieve impact 

VEPD-Vervolg 

 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. 

 Tijdswinst door sneller raadpleegbaar maken van alles in één centraal dossier 
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Adobebrieven 

  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. 

 Niet langer op papier moeten afprinten van zaken die elektronisch ter beschikking zijn 

 

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. 

 

 

Budget 

Voor DigiS Personeel wordt in 2012 312.500€ gevraagd  

 

 

Wijze waarop de vereenvoudiging gerealiseerd wordt 

IT-project, in combinatie met procesanalyse en –optimalisatie 

 

 

Timing 

De deadline van de volledige verwezenlijking van alle deelprojecten is gezet op eind 2014. 

 

In 2012 waren geen middelen voorhanden om dit project te realiseren. 

 

 

Status 

Vervat in de beheersovereenkomst 

Past binnen de visie van AgODi 
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2012/03: CAPELO-project : historische gegevens - vervanging van het 

papieren personeelsdossier door een elektronisch dossier 

 

 

Entiteit(en) 

AGODI 

 

 

Projectverantwoordelijke(n) 

Patrick Poelmans 

 

 

Contactperso(o)n(en) 

Kris Lambrecht 

Annick Waegeman 

 

 

Concrete omschrijving van het project 

Met het CAPELO-project wil de Pensioendienst voor de Overheidssector (PDOS) een 

databank creëren met alle loopbaangegevens van de werknemers uit de overheidssector. 

AgODi engageert zich voor dit project, om de administratieve lasten voor de personeelsleden 

en de schoolsecretariaten te verminderen. Uit de nulmeting administratieve lasten bleek 

immers dat de samenstelling van het pensioendossier een belangrijke administratieve last 

betekende voor personeelsleden en schoolsecretariaten. 

 

 

Doel(en) 

Cfr. concrete omschrijving 

 

 

Soort(en) vereenvoudiging 

 

 

 

Doelgroep(en) 

 Pensioendienst voor de Overheidssector 

 Ministerie van Onderwijs en Vorming 

 Instellingen (administratieve secretariaten) 

 Personeelsleden van het onderwijs  

 

 

Verwachte kwantitatieve impact 

Voor alle personeelsleden van het onderwijs 

 

 

Verwachte kwalitatieve impact 

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

onderwijs elektronisch doorgegeven via een batch-systeem. Dit systeem moet worden 
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ontwikkeld, werken via de website van de PDOS is niet haalbaar omwille van het aantal 

personeelsleden in het onderwijs. Het betreft een verplichting die wordt opgelegd door de 

federale overheid, maar met beduidende meerwaarde voor de scholen en hun personeelsleden. 

 

 

Budget 

Hiervoor is 1 miljoen euro nodig bovenop de 500.000 die voor de drie Capelo-onderdelen was 

voorzien.  

Vooralsnog is het extra budget nog niet beschikbaar. 

 

 

Wijze waarop de vereenvoudiging gerealiseerd wordt 

Informatisering van de gegevensoverdracht (historische attesten) van onderwijs naar de 

PDOS. 

Cfr. budget 

 

 

Timing 

Vanaf eind juni 2012: manueel ingeven begonnen. 

Gedurende 2012 inhoudelijke analyse batchsysteem. 

 

In 2012 waren geen middelen voorhanden om dit project te realiseren. 

 

 

Status 

Vervat in beheersovereenkomst 

Budgettering nog niet goedgekeurd. 
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2012/04: CAPELO-project : punctuele gegevens - vervanging van het 

papieren personeelsdossier door een elektronisch dossier. 

 

 

Entiteit(en) 

AGODI 

 

 

Projectverantwoordelijke(n) 

Patrick Poelmans 

 

 

Contactperso(o)n(en) 

Kris Lambrecht 

Annick Waegeman 

 

 

Concrete omschrijving van het project 

Met het CAPELO-project wil de Pensioendienst voor de Overheidssector (PDOS) een 

databank creëren met alle loopbaangegevens van de werknemers uit de overheidssector 

AgODi engageert zich voor dit project, om de administratieve lasten voor de personeelsleden 

en de schoolsecretariaten te verminderen. Uit de nulmeting administratieve lasten bleek 

immers dat de samenstelling van het pensioendossier een belangrijke administratieve last 

betekende voor personeelsleden en schoolsecretariaten.  

 

 

Doel(en) 

Cfr. concrete omschrijving 

 

 

Soort(en) vereenvoudiging 

 

 

 

Doelgroep(en) 

 Pensioendienst voor de Overheidssector 

 Ministerie van Onderwijs en Vorming 

 Instellingen (administratieve secretariaten) 

 Personeelsleden van het onderwijs  

 

 

Verwachte kwantitatieve impact 

Voor alle personeelsleden van het onderwijs 

 

 

Verwachte kwalitatieve impact 

Het doorgeven van de punctuele loopbaangegevens voor het pensioen bestaat het elektronisch 

doorsturen van de diploma's en het einde van de statutaire relaties in pdf-formaat. Dit is 
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verplicht voor alle personeelsleden in dienst vanaf 01/01/2011. Het betreft een verplichting 

die wordt opgelegd door de federale overheid maar met beduidende meerwaarde voor de 

scholen en hun personeelsleden.  

 

 

Budget 

Zie fiche: historische gegevens 

 

 

Wijze waarop de vereenvoudiging gerealiseerd wordt 

Cfr. budget 

 

 

Timing 

Project moest starten in 2012 voor de pensioenen (en de dossiers TBS) die ingaan vanaf 2013. 

 

In 2012 waren geen middelen voorhanden om dit project te realiseren. 

 

 

Status 

Vervat in beheersovereenkomst 

Budgettering nog niet goedgekeurd. 
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Innovatie 
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2011/14: Automatisering aanvraag C62 formulieren (i.s.m. RVA) 

 

 

Entiteit(en) 

AGODI 

 

 

Projectverantwoordelijke(n) 

Roger Meert 

 

 

Contactperso(o)n(en) 

Coen Bruyneel 

Mieke Quintens 

 

 

Concrete omschrijving van het project 

Uit het formulier C62 blijkt de definitieve goedkeuring van de RVA van een aangevraagde 

loopbaanonderbreking. De RVA stuurt dit document op naar het personeelslid. Het 

werkstation mag een loopbaanonderbreking in het elektronisch personeelsdossier pas 

definitief goedkeuren op basis van deze C62. Momenteel moeten de scholen de C62 eerst 

opvragen bij hun personeelsleden en daarna een kopie opsturen naar het werkstation.  

 

Dit project heeft als doel de gegevens uit de databanken van de RVA over de toekenning of 

weigering van een loopbaanonderbreking rechtstreeks in het elektrisch personeelsdossier van 

het Ministerie van Onderwijs en Vorming toe te laten komen. De winst van deze 

automatisering situeert zich op twee vlakken.  

 

Het project past in een ruimer kader dan louter de behoeften van AgODi. Er werd overleg 

gepleegd met het Vlaams subsidieagentschap voor werk en sociale economie, dat soortgelijke 

gegevens nodig heeft, en met CORVE, in het kader van de verdere ontwikkeling van E-GOV 

en het linken van databanken. 

 

Er is een aanzienlijke vermindering van de planlast en tijdswinst voor de personeelsleden, de 

scholen en de werkstations. Scholen moeten het document niet meer opvragen en opsturen. 

Het duurt nu gemiddeld enkele maanden vooraleer het formulier C62 toekomt in het 

werkstation. Door deze automatisering kan de loopbaanonderbreking sneller goedgekeurd 

worden. De papieren stroom wordt vervangen door een elektronische stroom van gegevens. 

 

De automatisering van de C62 is een onderdeel van het globale project van het bouwen van 

een generiek communicatieplatform. I.p.v. specifieke geïsoleerde projecten op te zetten over 

communicatietrajecten wil men via een generiek communicatieplatform een oplossing bieden 

voor de zendingen van zowel personeel als van instellingen en leerlingen. 

 

 

Doel(en) 

Geautomatiseerd opvragen van de gegevens van het formulier C62 met de beslissing inzake 

onderbrekingsuitkering via de KSZ. 
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Soort(en) vereenvoudiging 

Systeemvereenvoudiging 

Administratieve vereenvoudiging 

 

 

Doelgroep(en) 

Scholen/schoolsecretariaten 

Onderwijspersoneel 

 

Verwachte kwantitatieve impact 

 

Verwachte kwantitatieve impact 
Niveau Aantal LBO 2008-2009 

(bevraging uit EPD) 
Totale tijdsbesteding 
voor opsturen kopie 
C62 naar WS 
 (= 7’ per LBO)1 

Kostprijs adm 
medewerker/uur 
(tarief groen 
boekje) 

Totale besparing 
in EUR 
 

BaO 6.993 48.951’ of 
815,85 h 

26,50 EUR 21.620,03 

SO 5.435 38.045’ of 
634,08h 

30,50 EUR 19.339,54 

DKO 149 1.043’ of 
17,38h 

530.19 

VO 307 2.149 of 
35,82h 

1.092.41 

CLB 419 2.933 of 
48,88h 

1.490,94 

Totaal 13.303 93.121’ of 
1.552,02h 

 44.073,11 

 

 

Verwachte kwalitatieve impact 

1) Als het agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) en het agentschap voor Hoger 

Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen (AHOVOS) de gegevens van het 

formulier C62 met de beslissing inzake onderbrekingsuitkering via de KSZ kunnen opvragen 

en aldus kunnen controleren of het personeelslid in kwestie zijn onderbrekingsuitkering heeft 

verkregen, wordt het personeelslid in kwestie ontslagen van de verplichting om zelf een kopie 

van het officiële attest (formulier C62) via de school aan de agentschappen te bezorgen. Dit 

zou een aanzienlijke lastenverlaging naar het onderwijzend personeel, de scholen en de 

schoolsecretariaten met zich meebrengen. 

 

2) De beslissing in verband met de toekenning of weigering van de loopbaanonderbreking 

bereikt het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming veel sneller. Het controleren en 

vervolgens toekennen of weigeren van de loopbaanonderbreking op het Vlaams Ministerie 

van Onderwijs en Vorming kan dus sneller gebeuren. De dossiers zullen dus efficiënter 

                                                 
1
 Tijdsinschatting op basis van bevraging in 2008 van panels van directies en secretariaten basisonderwijs en 

secretariaten secundair onderwijs in het kader van de nulmeting voor administratieve lasten voor het thema 

‘verloven’.  
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worden behandeld en de doorlooptijd van de dossiers wordt verkort. Het Vlaams Ministerie 

van Onderwijs en Vorming kan dan dus een betere dienstverlening en extra service aanbieden 

aan de personeelsleden uit het onderwijs, de scholen en de schoolsecretariaten. 

 

3) De controle op de voorwaarde “Is er een beslissing van de RVA met goedgekeurde 

onderbrekingsuitkering” kan automatisch gebeuren. 

 

Momenteel verloopt de controle op deze voorwaarde manueel aan de hand van het papieren 

formulier C 62. Een automatische controle betekent een tijdswinst voor de personeelsleden 

van de werkstations van de agentschappen AgODi en AHOVOS van het Vlaams Ministerie 

van Onderwijs en Vorming. Een automatische controle vermijdt ook fouten. 

 

4) De papierstroom vermindert. Wanneer de formulieren C 62 rechtstreeks en elektronisch bij 

de werkstations van de agentschappen AgODi en AHOVOS van het Vlaams Ministerie van 

Onderwijs en Vorming terechtkomen, moeten afschriften van deze formulieren niet meer door 

de personeelsleden via de school naar de werkstations van de agentschappen AgODi en 

AHOVOS worden verzonden. Dit betekent dat de school minder administratieve planlast 

krijgt te verwerken. De school moet geen afschrift meer maken van het formulier en dit niet 

meer via de post naar het werkstation verzenden. Dit is tijd- en kostenbesparend voor een 

school.  

Voor het schooljaar 2006-2007 werden er in het basisonderwijs, het secundair onderwijs en 

het Deeltijds Kunstonderwijs 11.310 aanvragen voor loopbaanonderbreking ingediend.  

 

5) Bij de werkstations van de agentschappen AgODi en AHOVOS van het Vlaams Ministerie 

van Onderwijs en Vorming moet het formulier C 62 niet meer ingescand worden maar kan het 

onmiddellijk elektronisch worden opgeslagen in het elektronische dossier van het betrokken 

personeelslid. Dit kadert in de doelstelling van het creëren van een papierloos kantoor. Dit 

werkt tijdsbesparend omdat het formulier niet meer moet worden ingescand en geklasseerd. 

 

6) Een ander voordeel is dat de werkstations van de agentschappen AgODi en AHOVOS van 

het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming geen opvolging meer moeten verrichten bij 

de schoolsecretariaten voor het formulier C 62. Dit vermijdt onnodige brieven, e-mails en 

telefoons. Het formulier C 62 komt dan immers automatisch in het elektronisch 

personeelsdossier van het personeelslid terecht. Dit werkt tijdsbesparend.  

 

 

Budget 

Cfr. Status 

 

 

Wijze waarop de vereenvoudiging gerealiseerd wordt 

IT-project 

 

 

Timing 

Cfr. Status 
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Status 

Het projectvoorstel over het bouwen van een gemeenschappelijk communicatieplatform werd 

op 10/02/2010 aan het IMC voorgelegd. Het IMC heeft dit voorstel niet behouden. 

 

In 2012 waren geen middelen voorhanden om dit project te realiseren. 
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Deel 3: 
Projecten die afgerond en in uitvoering zijn 
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2011/04: Elektronisch aanbieden van salarisbrieven aan het 

onderwijspersoneel 

 

 

Entiteit(en) 

AGODI 

 

 

Projectverantwoordelijke(n) 

Patrick Poelmans 

 

 

Contactperso(o)n(en) 

Phillipe Brandt 

 

 

Concrete omschrijving van het project 

AgODi heeft de uitvoering van het project “elektronische salarisbrief” opgenomen in de 

beheersovereenkomst (2011-2015). Dit project werd opgestart n.a.v. de resultaten van het 

klantentevredenheidsonderzoek in 2008. Het past ook in de strategische visie die AgODi 

uittekende voor de komende jaren. Efficiëntieverhoging neemt in deze visie een belangrijke 

plaats in. 

Bij de start van dit project medio 2009 verstuurde AgODi jaarlijks tussen 1 miljoen en 1,5 

miljoen papieren salarisbrieven naar de personeelsleden van het onderwijs. Door het project 

"elektronische salarisbrief" kunnen personeelsleden er zelf voor kiezen om hun loonbrief niet 

langer op papier maar elektronisch te ontvangen, via het internet. Als personeelsleden kiezen 

voor een elektronische salarisbrief, betekent dit dat AgODi minder kosten heeft op het vlak 

van papier en verzendingskosten. Een verdere stijging van het aantal personeelsleden die 

intekenen, betekent op dit vlak niet alleen een efficiëntiewinst op de apparaatskosten, maar is 

tegelijk een belangrijke stap voorwaarts in de richting van een duurzame organisatie. 

Voor de personeelsleden in het onderwijs betekent dit een betere informatieverstrekking en 

minder administratieve rompslomp bij opvragen van loongegeven. 

 

De dossierbeheerders van de werkstations hebben eveneens toegang tot dit digitale platform. 

Zij kunnen op elk ogenblik de salarisbrieven van hun klanten opvragen en zo ook alle vragen 

hierover correcter en sneller beantwoorden. 

 

Als agentschap willen wij verder deze digitale weg inslaan en verder werken aan snellere 

(digitale) communicatie, doen opdrogen van de diverse papierstromen en zoeken naar 

kostenbesparende voorstellen. 

 Een eerste doelstelling is de resterende papieren stromen zo efficiënt en zo goedkoop 

mogelijk te organiseren, en meer personeelsleden ertoe aanzetten om te opt-innen. 

 niet alle banken hebben thuisbankieren. Daarom zoeken wij een mogelijkheid om deze 

digitale gegevens aan nog meer personeelsleden aan te bieden. (Voorbeeld via 

elektronische identiteitskaart – zie link met het project Digis-Personeel) 
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Doel(en) 

Eind 2012 maakten 20% van de personeelsleden van het onderwijs gebruik van de 

elektronische salarisbrief. In 2011 waren dit nog 14 % van de personeelsleden. 

 

Het nieuwe project beoogt de uitbreiding naar de overige 80% van de personeelsleden. 

 

 

Soort(en) vereenvoudiging 

Systeemvereenvoudiging 

Administratieve vereenvoudiging 

 

 

Doelgroep(en) 

Onderwijspersoneel 

 

 

Verwachte kwantitatieve impact 

In  2008 heeft het agentschap ongeveer 2,5 mio salarisbrieven verstuurd aan haar 180.000 

personeelsleden. De materiële kost hiervoor bedraagt hiervoor iets minder dan  1€ per brief 

(portkosten, papier, omslag, printkosten). De personeelskosten zijn hierin nog niet inbegrepen. 

Momenteel krijgt een personeelslid slechts een ‘papieren’ salarisbrief telkens zijn loon 

verandert. 

 

 digitale gegevensstromen kunnen kwalitatief beter geautomatiseerd en beheerd worden. 

 Op digitale wijze kunnen wij ieder personeelslid iedere maand een loonbrief aanbieden. 

 Maandelijks krijgen wij nu een paar honderd door de post niet bestelbare stukken terug. 

 Na de lopende maand kunnen geen duplicaten meer aangemaakt worden 

 

 

Verwachte kwalitatieve impact 

 -De bedoeling moet zijn om de kwantiteit van de papieren salarisbrieven fors te doen 

dalen en zo een besparing te realiseren op de materiële kosten. 

 

 

Budget 

Dit project is rendabel vanaf een bepaald percentage (eerste schatting= 30%) personeelsleden 

die digitaal inschrijven. 

 

 

Wijze waarop de vereenvoudiging gerealiseerd wordt 

IT-project gerealiseerd, verdere uitrol via sensibilisering en communicatie. 

 

 

Timing 

2011-2014 

 

 

Status 

Vervat in beheersovereenkomst 



Actieplan administratieve vereenvoudiging en kwaliteitsvolle regelgeving beleidsdomein Onderwijs en Vorming 2013 

 74 

 

2011/07: Het agentschap hertekent de processen voor instellingen en 

leerlingen: PRIL (Vereenvoudiging processen Instellingen en Leerlingen) 

 

 

Entiteit(en) 

AGODI 

 

 

Projectverantwoordelijke(n) 

Marleen Lembrechts 

Caroline Vanbrabant 

 

 

Contactperso(o)n(en) 

Ann Lips (tot 01/09/2012)/Ann Van Causenbroeck 

 

 

Concrete omschrijving van het project 

Met de uitvoering van het project PRIL willen wij komen tot de volgende doelstellingen 

binnen Instellingen en leerlingen: 

 een maximaal gedigitaliseerde en dus papierarme werkomgeving 

 een digitale communicatie met onze klanten  

 een efficiënte en eenvormige verificatie, zowel intern als naar onze klanten toe 

 een efficiënte taakopvolging binnen de schoolbeheerteams en de verificatie 

 

Om dit te verwezenlijken zetten wij volgende stappen: 

 

School on web 

 Uniformiseren van de dienstbrieven omkadering en toelagen van Instellingen 

en leerlingen: ontwerpen van een eenvormig sjabloon voor BaO, SO, DKO en 

CLB. 

 Overzetten van de mainframedienstbrieven omkadering en toelagen naar 

Adobe Lifecycle. Daardoor kunnen in een latere fase deze dienstbrieven 

digitaal worden aangeboden aan de klanten. Het zorgt er ook voor dat ze in 

eigen beheer komen, waardoor de kost voor eventuele aanpassingen minimaal 

wordt. 

 Opzetten van een portaal waarmee scholen in eerste fase hun dienstbrieven en 

in latere fase ook andere gegevens raadplegen. Dit portaal kan naar de 

toekomst toe ook gebruikt worden om personeelsgegevens ter beschikking te 

stellen aan scholen en andere klanten. Een dergelijk portaal past binnen de 

visie van de moderne overheid en zorgt voor een papierarme communicatie 

naar de klanten toe. 

 Opzetten van een digitaal schooldossier ter vervanging van het papieren 

dossier, naar analogie met het Volledig Elektronisch Personeelsdossier 

(VEPD). Dit zorgt voor een verhoging van de efficiëntie (alles zit 

overzichtelijk samen in 1 digitaal dossier) en voor een papierarme 

werkomgeving. 
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Verificatie 

Analyse AS IS van de verificatie en het uitwerken van voorstellen TO BE verificatie.  

 

Agenda 

Opzetten van een elektronische mainframeagenda voor de schoolbeheerteams en de 

verificatie, analoog met de agenda in de werkstations. Daardoor komen de taken van de 

medewerkers op 1 overzichtelijke lijst en heeft men er sneller zicht op. 

 

 

Doel(en) 

Zie: concrete omschrijving van het project. 

 

 

Soort(en) vereenvoudiging 

Systeemvereenvoudiging 

Administratieve vereenvoudiging 

 

 

Doelgroep(en) 

Scholen/schoolsecretariaten 

Anderen (b.v. schoolbesturen/inrichtende machten) 

Intern: schoolbeheerteams en verificateurs 

 

Onderwijspersoneel en intern de werkstations bij uitbreiding portaal naar personeelsgegevens. 

 

 

Verwachte kwantitatieve impact 

- Mainframedienstbrieven via Adobe Lifecycle:  

o Opzetten nieuwe dienstbrief:  

 Via mainframe: 13.000 euro en 10 weken doorlooptijd 

 Via Adobe: 9000 euro en 5 weken doorlooptijd 

 Besparing van 4000 euro en de helft minder doorlooptijd 

o Aanpassen van een bestaande dienstbrief: 

 Via mainframe: 5500 euro en 6 weken doorlooptijd 

 Via Adobe: 500 euro en 1 week doorlooptijd 

 Besparing van 5000 euro/werkaanvraag en 5 weken minder 

doorlooptijd 

- Portaal: besparing op papieren post. Nu worden er per schooljaar ongeveer 62.000 

dienstbrieven omkadering en toelagen verstuurd. Het versturen van 1 dienstbrief 

kost ongeveer 1 euro, wat dus neerkomt op 62.000 euro/schooljaar. Met een portaal 

wordt dus 62.000 euro per schooljaar bespaard. 

 

 

Verwachte kwalitatieve impact 

School on web:  

- betere dienstverlening naar onze klanten toe: 

o portaal zorgt voor een moderne en snelle dienstverlening 

o Het is evident dat sneller beschikbare en beter gecoördineerde 

documenten naar directies en schoolsecretariaten toe een 
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kwaliteitsverbetering zijn, en hen meer garanties bieden naar de 

eenvormigheid van gegevens toe. 
o doordat alle documenten van 1 school overzichtelijk worden bijgehouden in 

1 digitaal schooldossier, kan men sneller ingaan op vragen van klanten 

- een hogere efficiëntie: 

o dienstbrieven in eigen beheer waardoor sneller kan worden ingespeeld op 

wijzigingen 

o papieren documenten moeten niet meer geklasseerd worden, worden 

automatisch opgeslagen in digitaal schooldossier 

- papierarme werkomgeving: 

o geen papieren schooldossiers meer: minder papier dus ook minder kasten 

o papierarme communicatie met de scholen, die hierdoor ook minder 

kastruimte nodig hebben, minder klasseerwerk moeten verrichten, en 

een gemakkelijkere toegang tot documenten verwerven. 
 

Verificatie 

Uitwerken van voorstellen TO BE met het oog op eenvormigheid en 

efficiëntieverhoging intern en naar onze klanten toe. 

 

Agenda 

Doordat alle taken van een medewerker overzichtelijk in 1 lijst worden weergegeven, 

kan de medewerker zijn of haar taken efficiënter opvolgen. Ook kan er sneller worden 

ingespeeld op noden van de klant (bv. medewerker ziet sneller dat de zending van een 

school fout is en kan de school sneller ondersteuning bieden) 

 

 

Budget 

School on web: 

Budget 2010: 230.000 euro 

Budget 2011: eerste fase digitaal schooldossier + portaal: minimum 186.000 euro – 

maximum 270.000 euro 

 

Verificatie: 

Geen budget nodig 

 

Agenda: 

Budget wordt ingeschat op basis van de behoefteanalyse (2011). 

 

 

Wijze waarop de vereenvoudiging gerealiseerd wordt 

IT-project 

 

 

Timing 

School on web 

2010-2011: 

- uniformisering dienstbrieven: afgerond 

- omzetten van mainframedienstbrieven omkadering en toelagen naar Adobe Lifecycle: 

lopende 
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2011 

- eerste fase digitaal schooldossier: opzetten van mappenstructuur in Documentum 

waarin de documenten die al digitaal zijn, kunnen worden weggeschreven 

- eerste fase portaal: opzetten portaal waarmee scholen hun dienstbrieven kunnen 

raadplegen 

 

Verificatie 

2010: uitwerken van analyse AS IS verificatie en TO BE verificatie: afgerond 

 

Agenda 

2011: behoefteanalyse 

 

Vanaf 2012: zie project DIGIS 

 

 

Status 

Vervat in beheersovereenkomst 
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2011/08: Formulieren herberekening kleuteronderwijs 

 

 

Entiteit(en) 

AGODI 

 

 

Projectverantwoordelijke(n) 

Marleen Lembrechts 

 

 

Contactperso(o)n(en) 

Ann Lips 

 

 

Concrete omschrijving van het project 

Indien het aantal kleuters op een instapdag hoger is dan het aantal kleuters op de 

berekeningsdatum van het lestijdenpakket, dan moeten scholen een BaO-formulier 

herberekening lestijdenpakket invullen. 

 

In 2009 werd er door AgODi een voorstel uitgewerkt om deze formulieren af te schaffen en te 

vervangen door een andere werkwijze. Hiervoor werd een beleidstoets gevraagd aan het 

Departement. Deze hebben echter een negatief advies gegeven, gezien het feit dat het 

formulier belangrijke beleidsinformatie bevat. 

Het formulier werd dus niet afgeschaft. 

 

Scholen stuurden echter tot nu toe 1 exemplaar van het formulier naar het schoolbeheerteam 

en 2 exemplaren naar de verificateur. Deze laatste kan echter deze gegevens ook raadplegen 

via een databank. De formulieren sturen naar de verificateur is dus niet echt nodig, daarom 

wordt deze stap afgeschaft. 

 

In 2008-2009 werden er 5.826 formulieren opgestuurd door de scholen. 

 

 

Doel(en) 

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. 

 

 

Soort(en) vereenvoudiging 

Administratieve vereenvoudiging 

 

 

Doelgroep(en) 

Scholen basisonderwijs 
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Verwachte kwantitatieve impact 

De formulieren herberekening zullen door de school nog altijd ingevuld moeten worden en 

opgestuurd moeten worden naar het schoolbeheerteam. 

De administratieve last ligt hier dus vooral in het versturen van de formulieren per post naar 

de verificateurs:  

- tijd: 10 minuten/formulier: 4,42 euro x 5.826= 25.750,92 euro 

- kost postzegels: 5 cent/envelop + 0,56 cent/postzegel= 1,06 euro/formulier 

1,06 x 5.826= 5.827, 06 euro 

- samen: 31.577,98 euro 

 

 

Verwachte kwalitatieve impact 

Aangezien de verificateurs de gegevens ook kunnen raadplegen via een databank, zal er geen 

invloed zijn op de kwaliteit van de controles. 

 

 

Budget 

Geen 

 

 

Wijze waarop de vereenvoudiging gerealiseerd wordt 

Wijziging nodig van de bijlage 3 aan de omzendbrief BaO/2003/04 “Invullen van BaO-

formulieren” van 06/10/2003. 

 

 

Timing 

Dit project is gerealiseerd, het betreffende formulier wordt vanaf het schooljaar 2010-2011 

niet langer naar de verificateurs gestuurd. De bijlage 3 aan de omzendbrief BaO/2003/04 is 

aangepast. 

 

 

Status 

Uitvoering van suggestie van de verificateurs zelf  
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2011/09: BaO en BKL-formulieren 

 

 

Entiteit(en) 

AGODI 

 

 

Projectverantwoordelijke(n) 

Marleen Lembrechts 

 

 

Contactperso(o)n(en) 

Johan Heymans 

 

 

Concrete omschrijving van het project 

Het invullen van het formulier 'Jaarlijkse inlichtingen gewoon basisonderwijs' neemt volgens 

schattingen van DWM  in het gewoon basisonderwijs 16 uren in beslag. In het buitengewoon 

onderwijs neemt invullen van het gelijkwaardige formulier 'Aanwending lestijden-, uren en 

puntenpakket' 15.6 uren in beslag. 

 

Deze last is significant hoger dan de andere types BaO en BKL-formulieren en moet kunnen 

verlaagd worden.  

 

In 2009-2010 stuurden scholen 2329 BaO- formulieren en 197 BKL-formulieren. 

 

 

Doel(en) 

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

formulieren 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 

 

 

Soort(en) vereenvoudiging 

Administratieve vereenvoudiging 

 

 

Doelgroep(en) 

Scholen basisonderwijs 
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Verwachte kwantitatieve impact 

De formulieren herberekening zullen door de school nog altijd ingevuld moeten worden en 

opgestuurd moeten worden naar het schoolbeheerteam maar door het gebruiksvriendelijker 

maken wordt de administratieve last aanzienlijk teruggeschroefd. 

 

Dit zorgt in het gewoon basisonderwijs voor een lastenverlaging van 956.637 euro (telkens 1 

formulier voor 2329 scholen) en een lastenverlaging in het buitengewoon van 78.830 euro 

(telkens 1 formulier voor 197 scholen). 

 

 

Verwachte kwalitatieve impact 

Effect intern: er zal minder specifieke kennis beschikbaar zijn 

 

 

Budget 

Geen 

 

 

Wijze waarop de vereenvoudiging gerealiseerd wordt 

Wijziging nodig van de bijlage 1 en 2 aan de omzendbrief BaO/2003/04 “Invullen van de 

BaO-formulieren” van 06/10/2003 en de bijlage 1 en 2 aan de omzendbrief  BaO/2003/05 

"Invullen van de BKL-formulieren" van 06/10/2003. De wijziging is uitgevoerd. 

 

 

Timing 

Dit diende te gebeuren voor de start van het nieuwe schooljaar. 

 

 

Status 

Dit project is gerealiseerd. 

 



Actieplan administratieve vereenvoudiging en kwaliteitsvolle regelgeving beleidsdomein Onderwijs en Vorming 2013 

 82 

 

2011/10: CAPELO-project : vervanging van het papieren pensioendossier 

door een elektronisch dossier. 

 

 

Entiteit(en) 

AGODI 

 

 

Projectverantwoordelijke(n) 

Patrick Poelmans 

 

 

Contactperso(o)n(en) 

Philippe Brandt 

Jan Pollaris 

 

 

Concrete omschrijving van het project 

Met het CAPELO-project wil de Pensioendienst voor de Overheidssector (PDOS) een 

databank creëren met alle loopbaangegevens van de werknemers uit de overheidssector. De 

inhoud van deze databank komt uit de kwartaalaangiften van de sociale zekerheid die de 

werkgevers doorgeven via de DMFA. 

Hiervoor zal op termijn de multifunctionele aangifte aangepast moeten worden. 

Ook dient er nog een oplossing uitgewerkt te worden voor de verzameling van de gegevens 

uit het verleden. 

AgODi heeft hieraan meegewerkt door in de voorbereidende fase als gebruikerspanel te 

fungeren. Ook is het de bedoeling om zo snel mogelijk mee te werken aan de concrete 

uitvoering.  

 

 

Doel(en) 

Cfr. concrete omschrijving 

 

 

Soort(en) vereenvoudiging 

Systeemvereenvoudiging 

 

 

Doelgroep(en) 

 Pensioendienst voor de Overheidssector 

 Ministerie van Onderwijs en Vorming 

 Instellingen (administratieve secretariaten) 

 Personeelsleden van het onderwijs  

 

 

Verwachte kwantitatieve impact 

 - De verwerking van de pensioenaanvragen zal sneller gebeuren. Na de aanvraag kan veel 

sneller een volledige loopbaanfiche elektronisch geproduceerd worden.  
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 - Door het elektronisch karakter verkleint de papierberg. Alle in te dienen attesten (van 

vroegere diensten) en alle overzichten op papier verdwijnen immers. 

 

 

Verwachte kwalitatieve impact 

 De verwerking van de pensioenaanvragen zal correcter gebeuren. De loopbaanfiche wordt 

als het ware continu opgebouwd en is klaar bij de eigenlijke pensioenaanvraag.  

 Het personeelslid zal dan ook geen massa attesten meer moeten verzamelen en indienen. 

De werkgever hoeft op dat ogenblik ook geen loopbaanoverzicht meer samen te stellen. 

 Op tussenliggende tijdstippen is er de mogelijkheid tot controle van het voorlopig dossier 

door de betrokkene; dit hoeft dus niet op het einde van de loopbaan te gebeuren. 

 Daarenboven is het de bedoeling dat de PDOS ook informatie terug zou geven uit de 

databank. Voorbeeld hiervan is het aantal dienstjaren dat in aanmerking komt voor het 

pensioen. Het ministerie heeft dit nodig wanneer een personeelslid TBS voorafgaand aan 

het rustpensioen gaat opnemen. Dit zal dan onmiddellijk en correct door de PDOS 

meegedeeld kunnen worden. 

 

 

Budget 

Kan pas bepaald worden na bekend maken van de volledige set van specificaties door de 

PDOS. 

Ca 500.000 euro; zal worden gevraagd nav budgetcontrole 2011. 

 

 

Wijze waarop de vereenvoudiging gerealiseerd wordt 

Cfr. budget 

 

 

Timing 

Is afhankelijk van de timing van de PDOS. 

2011-2015 

 

Uitbreiding Capelo met DMFA-blokken is gebeurd met ingang van het laatste kwartaal van 

2011, dus in januari 2012. De gegevens vanaf 1/1/2011 zijn retroactief ingebracht. 

 

 

Status 

Vervat in beheersovereenkomst 
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2011/13: Behandeling door AgODi van de arbeidsongevallen 

van ambtenaren van andere entiteiten (zonder rechtspersoonlijkheid) van 

het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 

 

 

Entiteit(en) 

AGODI 

 

 

Projectverantwoordelijke(n) 

Ivo Francis 

 

 

Contactperso(o)n(en) 

Ivo Francis 

 

 

Concrete omschrijving van het project 

AgODi handelt de dossiers arbeidsongevallen af in plaats van de MOD van de entiteit. Dit zal 

van start gaan begin 2011 op basis van een overeenkomst wordt tussen de entiteit en AgODi. 

Dit geldt ook enkel voor de personeelsleden die vallen onder de wet van 3 juli 1967 en het KB 

van 24 januari 1969. 

De overeenkomst geldt ook voor de dossiers beroepsziekten en buitendienstongevallen. 

Het project zal van start gaan begin 2011 op basis van het huidige VPS, waarbij elke entiteit 

de juridische beslissing nog zelf neemt. 

In een volgende fase zal delegatie mogelijk zijn naar de leidend ambtenaar van AgODi. 

 

 

Doel(en) 

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

Vlaamse Gemeenschap. 

 

 

Soort(en) vereenvoudiging 

Administratieve vereenvoudiging 

 

 

Doelgroep(en) 

Anderen 

De entiteiten van de Vlaamse Gemeenschap zonder rechtspersoonlijkheid en de 

personeelsleden ervan. 

 

 

Verwachte kwantitatieve impact 

Een stijging van het aantal arbeidsongevallendossiers te behandelen door AgODi met 

maximaal 10% als alle entiteiten een overeenkomst sluiten met AgODi. 
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Verwachte kwalitatieve impact 

Geen kwalitatieve impact voor het beleidsdomein Onderwijs. De arbeidsongevallen van de 

ambtenaren van de entiteiten zonder rechtspersoonlijkheid worden al behandeld door AgODi. 

 

Voor de entiteiten die een overeenkomst sluiten met AgODi  is er efficiëntiewinst en een 

verhoging van de kwaliteit bij de behandeling van de arbeidsongevallendossiers. 

 

 

Budget 

Geen impact 

 

 

Wijze waarop de vereenvoudiging gerealiseerd wordt 

Wijziging regelgeving: aanpassing VPS om aan AgODi delegatie te kunnen verlenen om de 

beslissingen te nemen   

IT-project: gebruik maken van een e-loket om de aangiften in te vullen en door te sturen. 

Later kan dit e-loket ook gebruikt worden voor de aangifte van de arbeidsongevallen door de 

onderwijsinstellingen. E-loket voor arbeidsongevallen maakt het mogelijk om de aangifte 

door de personeelssecretariaten van de MOD’s (en in een latere fase ook de 

personeelssecretariaten van de onderwijsinstellingen) rechtstreeks (en gecentraliseerd) via het 

web in te dienen. Dit betekent voor de gebruikers in een eerste fase een snellere verwerking 

van het dossier en een vermindering van de papierberg  en verzendkosten. Het elektronisch 

versturen via het e-loket zorgt er voor dat de aangifte sneller wordt ontvangen. Door gebruik 

te maken van invoervelden met keuzelijsten vereenvoudigt het invullen van de aangifte. Een 

pdf-versie van het ingediende dossier wordt aan de gebruiker bezorgd als bewijs van 

ontvangst. 

Interne afspraak: overeenkomst met de entiteiten over de delegatie en de modaliteiten 

 

 

Timing 

Start afhankelijk van de wijziging van het VPS, ten vroegste 1 mei 2011 

 

Sinds 2012 staat de cel arbeidsongevallen van AgODi in voor de erkenningen, de verwerking 

van de consolidatiebeslissingen door Medex, het opmaken van de besluiten voor 

rentevergoedingen, terugvorderingen aan derden en het opmaken van geschillendossiers van 

de Vlaamse ambtenaren van de departementen en IVA’s van de beleidsdomeinen EWI, WSE, 

BZ, FB, RWO, CJSM, LV, DAR, iV, OND en de kabinetten van de Vlaamse Regering. 

 

 

Status 

Vervat in beheersovereenkomst en gerealiseerd. 
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2011/15: Optimaliseren Volledig Elektronisch Personeelsdossier (V-EPD) , 

optimalisering van de processen en modernisering van het archiefbeheer 

 

 

Entiteit(en) 

AGODI 

 

 

Projectverantwoordelijke(n) 

Patricia Vanreet 

 

 

Contactperso(o)n(en) 

Kim Willems/Vicky D’Havé 

Guy Jacobs/Maarten Beel 

 

 

Concrete omschrijving van het project/Doel(en) 

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.  

Bovendien impliceert dit een locatie-onafhankelijke werkwijze – anders werken (op kantoor 

en eventueel van thuis uit). Door papierarm te werken zal bovendien enorm bespaard kunnen 

worden op kantoorruimte en kan de bestaande kantoorruimte in een aangename 

werkomgeving te veranderen. 

 

 

Soort(en) vereenvoudiging 

Systeemvereenvoudiging 

 

 

Doelgroep(en) 

Scholen/schoolsecretariaten 

Onderwijspersoneel 

 

 

Verwachte kwantitatieve impact 

 - sterke reductie van het aantal dossierkasten, wat ongeveer 500 m² bespaart op de te 

huren kantoorruimte 

 

 

Verwachte kwalitatieve impact 

 stijging van de klantentevredenheid (niet doorgeschakeld, onmiddellijk 

informatieverstrekking, geen opzoektijd in papieren dossier…) 

 efficiëntieverhoging dossierafhandeling en informatieverstrekking  

 “gemengde dossiers” bestaan niet langer, er is één centraal personeelsdossier 
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 VEPD maakt een intelligent archiveren mogelijk (door middel van vooraf vastgelegde 

mappenstructuur  

 mogelijkheid tot een gemonitorde workflow en meting van de werkzaamheden 

  

 stroomlijnen van de processen en procedures binnen AgODi (zelfde werkwijze in zelfde 

soort dossier, ongeacht welk onderwijsniveau) 

 locatieonafhankelijk werk wordt gemakkelijker  

 centraal dossierbeheer dus geen onnodig opvragen meer van stukken die zich al ergens in 

een dossier bevinden (minder planlast voor scholen). 

 aangenamere werkomgeving 

 

! De scholen, hun secretariaten, en het onderwijspersoneel kunnen op die manier sneller en 

effectiever geholpen worden. Waar tot nu het uithalen van een papieren dossier en daarin 

zoeken naar het juiste document nodig was kunnen deze gegevens nu elektronisch benaderd 

worden. Dit gaat sneller, en laat een volledige en vlot toegankelijke archivering toe. 

 

 

Budget 

Inscanning van dossiers brengt een éénmalige kost met zich mee. Een raming van ET spreekt 

van ongeveer 1,2 mio €. 

In de volgende jaren zal een aanzienlijke besparing op kantoorruimte mogelijk zijn. 

 

 

Wijze waarop de vereenvoudiging gerealiseerd wordt 

Organisatievernieuwing en IT 

 

 

Timing 

2011-2014 

 

In  2013 wordt de historiek van voor april 2010 voor 80% overgebracht naar het archief te 

Vilvoorde. 

 

 

Status 

V-EPD zelf: geïntroduceerd april 2010 – vanaf dat ogenblik worden geen nieuwe papieren 

documenten meer geklasseerd in papieren dossiers maar wordt alles digitaal bijgehouden. 

Maar historiek van voor april 2010 bevindt zich nog in kasten in AgODi . 

Verleden: Beheersovereenkomst. 
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2011/20: Vereenvoudiging inschrijvingsprocedure examencommissie 

 

 

Entiteit(en) 

AKOV 

 

 

Projectverantwoordelijke(n) 

Marleen Roggeman, Afdelingshoofd Dienstverlening AKOV 

 

 

Contactperso(o)n(en) 

Ward Dejaegher, stafdienst AKOV 

 

 

Concrete omschrijving van het project 

De inschrijvingsprocedure bij de examencommissie brengt een vrij hoge administratieve last 

met zich mee voor de kandidaten. Enkele verbeterpunten: 

 de procedure is voor niet voor alle opleidingen gelijk: wordt uniform 

 de procedure verloopt in verschillende stappen: pre-inschrijving, documentverzameling, 

controle, …: dit wordt geoptimaliseerd 

 het inschrijvingsdossier kent een vrij grote rondgang tussen kandidaat, en secretariaat: 

dossier blijft bij secretariaat en wordt daar aangevuld. 

 verder uitbouw van digitale inschrijvingsmodules. 

 

 

Doel(en) 

hertekening werking examencommissie SO moet tot adm. lastenverlaging leiden en een 

eenvoudige inschrijvingsprocedure 

 

 

Soort(en) vereenvoudiging 

Administratieve vereenvoudiging 

 

 

Doelgroep(en) 

Ouders/leerlingen 

Examinatoren 

 

 

Verwachte kwantitatieve impact 

 

Betaling examinatoren 

300 examinatoren worden 7 maal per jaar uitbetaald. Zij moesten hiervoor 4 documenten 

invullen en opsturen (verklaring op eer vervoerswijze, aanwezigheidslijst + vervoersbewijzen, 

goedkeuring aanwezigheidslijst en goedkeuring definitieve kostenstaat). Dit verloopt in de 

toekomst volledig automatisch via elektronische registratie van aanwezigheden. De 

examinatoren krijgen enkel nog hun kostenstaat thuis opgestuurd. 
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Afschaffen schoolleerplannen 

500 kandidaten schreven per jaar in met een schoolleerplan en moesten dit ondertekend door 

de directie van hun school naar keuze opvragen. De mogelijkheid om in te schrijven met deze 

schoolleerplannen valt weg. 

 

Elektronisch inschrijfsysteem 

5000 kandidaten schrijven jaarlijks in bij de examencommissie en moeten hier tal van 

documenten voor opsturen. Dit gebeurt allemaal via papieren formulieren. In de toekomst 

zullen kandidaten volledig elektronisch kunnen inschrijven voor hun vakken. Ook alle 

communicatie tussen kandidaat en examencommissie zal elektronisch verlopen. 

 

 

Verwachte kwalitatieve impact 

Minder formaliteiten bij inschrijving, zowel voor de kandidaat als voor de administratie. 

Minder formaliteiten bij uitbetaling examinatoren. 

 

 

Budget 

Geen (interne reorganisatie) 

 

 

Wijze waarop de vereenvoudiging gerealiseerd wordt 

project 

 

 

Timing 

Dit is afgerond in oktober 2012. 

 

 

Status 

Maakt deel uit van project reorganisatie examencommissie in beleidsbrief, 

beheersovereenkomst AKOV 2011-2015 en ondernemingsplan 2011 
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2011/21: Nieuw stelsel kwaliteitszorg in hoger onderwijs 

 

 

Entiteit(en) 

Departement Onderwijs 

 

 

Projectverantwoordelijke(n) 

Departement Onderwijs, afdeling Hoger Onderwijs en Volwassenenonderwijs, Noël 

Vercruysse 

 

 

Contactperso(o)n(en) 

Noël Vercruysse  

 

 

Concrete omschrijving van het project 

Het nieuwe stelsel van kwaliteitszorg in het hoger onderwijs zal een instellingsreview 

omvatten en een opleidingsvisitatie en –accreditatie. Doch het aantal te beoordelen aspecten 

en criteria in de opleidingsvisitatie zal substantieel verminderd worden zodat de omvang en de 

duur van de visitaties bijna kan gehalveerd worden. Mogelijkheden van visitatie per faculteit 

zullen onderzocht worden. Tegelijk zullen ook de procedures vereenvoudigd worden. Op 

termijn zal er onderzocht worden of een meer omvattende instellingsreview het jaarverslag 

niet overbodig kan maken: 5-jaarlijks strategisch beleidsplan met strategische en operationele 

beleidsdoelstellingen en targets en een 5-jaarlijkse instellingsreview: review van de instelling 

om na te gaan of ze heeft waargemaakt wat ze beweert waar gemaakt te hebben. 

 

 

Doel(en) 

Doel is aanzienlijke vermindering van de administratieve lasten voor de instellingen 

verbonden met kwaliteitszorg en accreditatie. 

 

 

Soort(en) vereenvoudiging 

Systeemvereenvoudiging 

Vereenvoudiging van de regelgeving 

 

 

Doelgroep(en) 

Universiteiten en hogescholen 

 

 

Verwachte kwantitatieve impact 

Vermindering administratieve lasten met 25%. 

 

 

Verwachte kwalitatieve impact 
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Budget 

 

 

 

Wijze waarop de vereenvoudiging gerealiseerd wordt 

wijziging regelgeving en brief aan VLUHR vereenvoudiging visitatieprotocol om de 

administratieve lastenvermindering te realiseren 

 

 

Timing 

Gefaseerde invoering vanaf 2013 

 

 

Status 

Gerealiseerd in 2012. 
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2011/23: Jaarlijks verslag gebruik andere onderwijstaal dan het Nederlands  

 

 

Entiteit(en)  

Departement Onderwijs 

 

 

Projectverantwoordelijke(n) 

Departement Onderwijs, afdeling Hoger Onderwijs en Volwassenenonderwijs, Noël 

Vercruysse 

 

 

Contactperso(o)n(en) 

Karla Van Lint 

Dries Moorkens 

 

 

Concrete omschrijving van het project 

De besturen van de universiteiten en hogescholen moeten jaarlijks rekenschap geven over hun 

beleid inzake het gebruik van een andere onderwijstaal dan het Nederlands. Dit verslag wordt 

aan de Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement bezorgd. In plaats van de instellingen een 

aparte verslaggeving over het taalgebruik op te leggen, wordt deze verslaggeving opgenomen 

in het jaarverslag van de instellingen. 

 

 

Doel(en) 

Het doel is om de rapporteringsplicht van de instellingen te vereenvoudigen door een aantal 

verschillende rapporteringen te bundelen.  

 

 

Soort(en) vereenvoudiging 

Administratieve vereenvoudiging 

 

 

Doelgroep(en) 

Universiteiten en hogescholen 

 

 

Verwachte kwantitatieve impact 

Wordt nog berekend 

 

 

Verwachte kwalitatieve impact 

Vereenvoudiging van de rapporteringsplicht voor de universiteiten en hogescholen door de 

integratie van het verslag over het gebruik van een andere onderwijstaal dan het Nederlands in 

het jaarverslag. 
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Budget 

 

 

Wijze waarop de vereenvoudiging gerealiseerd wordt 

Wijziging van art. 91, §6 van het structuurdecreet van 4 april 2003. 

 

 

Timing 

2010 

 

 

Status 

Gerealiseerd bij artikel V.23 van het onderwijsdecreet XX van 9 juli 2010. 
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2011/24: Integratie vzw SOVO 

 

 

Entiteit(en)  

Departement Onderwijs 

 

 

Projectverantwoordelijke(n) 

Departement Onderwijs, afdeling Hoger Onderwijs en Volwassenenonderwijs, Noël 

Vercruysse 

 

 

Contactperso(o)n(en) 

Patrick Willems 

 

 

Concrete omschrijving van het project 

Op dit moment zijn de sociale voorzieningen van de hogescholen opgenomen in een aparte 

vzw naast de hogeschool. Deze vzw moet een aparte begroting en jaarverslag opmaken. Zoals 

nu al het geval is aan de universiteiten, zullen de vzw’s sociale voorzieningen geïntegreerd 

worden in de hogescholen. Daarbij zal er voor gezorgd worden dat de eigenheid van de 

sociale voorzieningen bij de integratie behouden wordt. 

 

 

Doel(en) 

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. 

 

 

Soort(en) vereenvoudiging 

Systeemvereenvoudiging 

Administratieve vereenvoudiging 

 

 

Doelgroep(en) 

Hogescholen 

Studenten 

 

 

Verwachte kwantitatieve impact 

Wordt nog berekend (voorlopige raming ½ FT per hogeschool minder)  

 

 

Verwachte kwalitatieve impact 

Vereenvoudiging van de structuren aan de hogescholen en daardoor ook meer efficiëntie, 

mogelijkheid tot een geïntegreerd beleid en een geïntegreerde begroting en jaarverslag. 
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Budget 

 

 

 

Wijze waarop de vereenvoudiging gerealiseerd wordt 

Uitwerken nieuw decreet 

 

 

Timing 

Deze legislatuur 

 

 

Status 

Gerealiseerd in 2012. 
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2011/25: Afschaffen jaarlijkse rapportering over studentenbegeleiding 

 

 

Entiteit(en)  

Departement Onderwijs 

 

 

Projectverantwoordelijke(n) 

Departement Onderwijs, afdeling Hoger Onderwijs en Volwassenenonderwijs, Noël 

Vercruysse 

 

 

Contactperso(o)n(en) 

Ann Raiglot 

 

 

Concrete omschrijving van het project 

In artikel 107 van het hogescholendecreet staat dat de hogescholen moeten rapporteren over 

de begeleiding van studenten. Naast een aparte rapportering, moet deze informatie ook in het 

jaarverslag opgenomen worden. Met dit project wordt de aparte rapportering opgeheven zodat 

alleen de rapportering in het jaarverslag overblijft. 

 

 

Doel(en) 

Verminderen van de administratieve lasten voor de hogescholen. 

 

 

Soort(en) vereenvoudiging 

Administratieve vereenvoudiging 

 

 

Doelgroep(en) 

Hogescholen 

 

 

Verwachte kwantitatieve impact 

Wordt nog berekend. 

 

 

Verwachte kwalitatieve impact 

Vereenvoudiging van de rapporteringsplicht van de hogescholen door het schrappen van een 

dubbele rapporteringsverplichting. 

 

 

Budget 
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Wijze waarop de vereenvoudiging gerealiseerd wordt 

Wijziging van het hogescholendecreet, namelijk het opheffen van art. 107. 

 

 

Timing 

2010 

 

 

Status 

Is gerealiseerd bij art. V.5 van het onderwijsdecreet XX van 9 juli 2010. 
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2011/30: Gelijke kansenindicatoren bij de scholen uniformiseren in het 

kader van het nieuwe omkaderingssysteem in het basisonderwijs 

 

 

Entiteit(en) 

Departement Onderwijs 

 

 

Projectverantwoordelijke(n) 

Wat decreet nieuw omkadering basisonderwijs betreft: Departement Onderwijs, afdeling 

Basisonderwijs en Deeltijds Kunstonderwijs 

 

 

Contactperso(o)n(en) 

Wat decreet nieuw omkadering basisonderwijs betreft: 

John De Plecker 

Johan Geets 

Bart Bruylandt 

 

 

Concrete omschrijving van het project 

 

Realisaties 2011-2012 

 

Het decreet tot wijziging van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, met het oog op 

de invoering van een deels op socio-economische leerlingenkenmerken gebaseerd 

omkaderingssysteem, waarbij het kleuteronderwijs evenwaardig omkaderd wordt als het lager 

onderwijs werd bekrachtigd door de Vlaamse Regering op 6 juli 2012. 

 

Vanaf 1 september 2012 wordt er in het gewoon basisonderwijs gewerkt met een nieuw 

omkaderingssysteem. Dit nieuwe omkaderingssysteem realiseert twee grote doelstellingen: 

enerzijds de lat gelijk leggen in omkadering voor het kleuter- en het lager onderwijs en 

anderzijds een deel van de omkaderingsmiddelen toekennen op basis van 

leerlingenkenmerken. 

 

Om deze doelstellingen te realiseren is het bestaande omkaderingsmechanisme hervormd. 

Deze hervorming heeft tot gevolg dat een aantal van de huidige omkaderingsparameters 

gewijzigd, afgeschaft of geobjectiveerd zijn. 

 

Voor de GOK-omkadering en de werkingsmiddelen werden in het verleden verschillende 

gelijke kansenindicatoren opgevraagd aan de scholen. 

 

Voor GOK(+): opleiding moeder, thuisloos, trekkende bevolking, vervangingsinkomen (vanaf 

2011 schooltoelage), thuistaal niet het Nederlands (deze indicator wordt ook gebruikt voor het 

toekennen van de lestijden Rand- en taal). 

 

Voor de werkingsmiddelen: opleiding moeder, statistische sector, schooltoelage en thuistaal 

niet de onderwijstaal. 
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Vanaf het schooljaar 2012 – 2013 wordt ook voor omkadering met de volgende indicatoren 

gewerkt: opleiding moeder, thuistaal niet de onderwijstaal en schooltoelage. Buurt werd om 

praktische redenen niet weerhouden. 

 

 

Soort vereenvoudiging 

Systeemvereenvoudiging 

 

 

Doelgroep 

Secretariaten en directies van basisscholen  

 

 

Verwachte kwantitatieve impact 

De scholen zullen minder gegevens moeten zenden. Er zullen immers minder verschillende 

indicatoren zijn. Het aantal gegevens zal dus gereduceerd worden.  

 

 

Verwachte kwalitatieve impact 

Eén set aan gelijke kansenindicatoren zorgt voor duidelijkheid op het terrein. Voor 

omkadering (GOK en RenT) en werkingsmiddelen worden, waar mogelijk, dezelfde gegevens 

gebruikt.  

 

 

Budget 

De gegevens zijn nu al ter beschikking in de scholen voor de werkingsmiddelen en worden nu 

al opgevraagd en gebruikt voor de berekening van de werkingsmiddelen.  

 

 

Wijze waarop de vereenvoudiging wordt gerealiseerd 

Decretale verankering 

Uitvoeringsbesluit 

 

 

Timing 

01/09/2012 in werking 

 

 

Status 

Gerealiseerd: 

Decreet van 06/07/2012. 

B.S. van 30/08/2012 

Inwerking op 01/09/2012 
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2011/31: Decreet planlastvermindering lokale besturen  

 

 

Entiteit(en) 

Departement Onderwijs 

 

 

Projectverantwoordelijke(n)  

Departement Onderwijs, afdeling Basisonderwijs en Deeltijds Kunstonderwijs, John De 

Plecker 

 

 

Contactperso(o)n(en)  

Elke Naessens 

Marie-Hélène Sabbe 

 

 

Concrete omschrijving van het project  

Het kaderdecreet planlastenvermindering legt aan de sectorale administraties op om hun 

regelgeving in overeenstemming te brengen met de bepalingen die in het planlastendecreet 

zijn opgenomen. Binnen onderwijs wordt flankerend onderwijsbeleid gevat door dit decreet.  

 

 

Doel(en) 

Een vereenvoudiging van en eenvormigheid in de subsidiestromen en planlasten van 

Vlaanderen naar de gemeenten.  

De Vlaamse subsidies/plannen worden bij het begin van de gemeentelijke legislatuur 

toegekend aan de gemeenten en worden ingepast in de lokale beleids- en beheerscyclus.  

Gemeenten zullen niet langer afzonderlijke subsidieaanvragen en plannen moeten maken 

indien ze in het kader van hun flankerend onderwijsbeleid in aanmerking wensen te komen 

voor subsidies. Gemeenten maken een meerjarenplan op waarvan flankerend onderwijsbeleid 

een onderdeel vormt indien ze hiervoor subsidies wensen te ontvangen. Geen sectorale 

plannen meer maar enkel nog het meerjarenplan (strategische nota) en de jaarrekening 

(financiële nota). 

 

 

Soort(en) vereenvoudiging 

 Systeemvereenvoudiging (speelt in op de relatie tussen Vlaamse en lokale overheid (als 

regisseur van het flankerend onderwijsbeleid, niet als inrichter van onderwijs) 

 Administratieve vereenvoudiging (administratieve last voor gemeenten wordt ingeperkt 

geen afzonderlijke sectorale plannen meer; geen afzonderlijke rapportering aan de 

sectoradministraties maar één digitale rapportering aan het Agentschap voor Binnenlands 

Bestuur die dan de gegevens beschikbaar zal stellen aan het departement Onderwijs en 

Vorming) 

 Vereenvoudiging van de regelgeving (reglementaire bepalingen worden toegankelijker en 

overzichtelijker) 

 Vereenvoudiging van het besluitvormingsproces (besluitvormingsproces van lokale 

overheid wordt effectiever, efficiënter, transparanter en korter) 
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Doelgroep(en) 

lokale besturen 

 

 

Verwachte kwantitatieve impact 

Gemeenten maken geen aparte plannen, in aparte formats op verschillende momenten en met 

verschillende looptijd op maar plannen op 1 moment nl. bij het begin van de gemeentelijke 

legislatuur en maken op dat moment afspraken met Vlaanderen.  

Concreet voor onderwijs: gemeenten moeten geen apart onderwijsplan meer opmaken, doch 

het zal moeten geïntegreerd worden in de lokale beleids- en beheerscyclus.  

 

 

Verwachte kwalitatieve impact 

Gemeenten werken volgens de nieuwe lokale beleids- en beheerscyclus. Plannen en projecten 

zijn ingebed in een lokale visie en 6 jaren planning.  

Betere interactie tussen Vlaanderen en lokale overheid.  

 

De impact zal in kaart gebracht worden bij de RIA’s die zullen worden opgesteld bij het 

kaderdecreet, de domeinspecifieke decretale wijzigingen en de uitvoering ervan. 

 

 

Budget 

Geen 

 

 

Wijze waarop de vereenvoudiging gerealiseerd wordt 

Wijziging decreet en procedurebesluit flankerend onderwijsbeleid 

Stand van zaken wijziging decreet flankerend van 30 november 200 betreffende het 

flankerend onderwijsbeleid op lokaal niveau aan het planlastendecreet: definitieve 

goedkeuring van het ontwerpdecreet door de Vlaamse regering op 20 april 2012.  

 

 

Timing 

1 januari 2014 start 1
ste

 lokale beleids- en beheerscyclus.  

Oktober 2012: bekendmaking Vlaamse beleidsprioriteiten (gezamenlijke communicatie voor 

de verschillende beleidsdomeinen vanuit de Vlaamse regering ) 

 

 

Status 

Uitvoering van kaderdecreet planlastenvermindering 
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2011/32: 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) 

 

 

Entiteit(en) 

Departement Onderwijs 

 

 

Projectverantwoordelijke(n) 

Departement Onderwijs, afdeling Beleid Onderwijspersoneel, Hilde Lesage 

 

 

Contactperso(o)n(en) 

Ilse De Volder 

Ivan Foubert 

 

 

Concrete omschrijving van het project 

Herschrijven en herstructureren van het besluit betreffende loopbaanonderbreking zodat dit 

toegankelijker is voor de lezer. Door verschillende wijzigingen en uitbreidingen aan het 

stelsel van loopbaanonderbreking was het besluit betreffende de loopbaanonderbreking 

complex en weinig toegankelijk geworden. 

 

 

Doel(en) 

Sneller kunnen terugvinden van de juiste regelgevende tekst. 

De toegankelijkheid van de tekst verhogen. 

 

 

Soort(en) vereenvoudiging 

Vereenvoudiging van de regelgeving 

 

 

Doelgroep(en) 

Schoolsecretariaten 

Onderwijspersoneel 

 

 

Verwachte kwantitatieve impact 

Geen 

 

 

Verwachte kwalitatieve impact 

Sneller kunnen terugvinden van de juiste regelgevende tekst 
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Budget 

Geen 

 

 

Wijze waarop de vereenvoudiging gerealiseerd wordt 

Wijziging regelgeving: herschrijven BVR van 16 december 1997 én 

wijziging/herstructurering van de omzendbrief  

 

 

Timing 

Inwerkingtreding BVR op 1 september 2011 

 

 

Status 

Het BVR is aangepast en gepubliceerd: BVR van 9 september 2011 betreffende de 

loopbaanonderbreking van de personeelsleden van het onderwijs en de centra voor 

leerlingenbegeleiding: 

http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=14338 

 

Daarnaast werd ook de omzendbrief loopbaanonderbreking volledig geherstructureerd en 

aangepast aan de wijzigingen in het besluit, zodat ook deze toegankelijker en overzichtelijker 

zou zijn:  

http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=14279 

 

http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=14338
http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=14279
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2011/33: Eenvormige vakantieregeling voor het administratief personeel en 

de administratief medewerker - Uitvoering van cao IX  

 

 

Entiteit(en) 

Departement Onderwijs 

 

 

Projectverantwoordelijke(n) 

Departement Onderwijs, afdeling Beleid Onderwijspersoneel, Hilde Lesage 

 

 

Contactperso(o)n(en) 

Marc Leunis 

 

 

Concrete omschrijving van het project 

In het protocol van cao IX is de bepaling opgenomen dat de administratief medewerker en de 

personeelsleden van het administratief personeel in instellingen van het basisonderwijs, het 

secundair onderwijs, het deeltijds kunstonderwijs en het volwassenenonderwijs met ingang 

van 1 januari 2011 eenzelfde vakantieregeling krijgen. 

Dit houdt in dat deze personeelsleden recht hebben op alle schoolvakanties, maar dat het 

schoolbestuur tijdens deze schoolvakanties beroep kan doen op haar personeelsleden. In totaal 

mag een schoolbestuur haar personeelsleden 12 dagen prestaties opleggen tijdens de 

schoolvakanties, waarvan maximum 10 dagen tijdens de zomervakantie. 

 

 

Doel(en) 

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. 

 

 

Soort(en) vereenvoudiging 

Vereenvoudiging van de regelgeving zodat de personeelsleden die aangesteld zijn in een ambt 

van eenzelfde personeelscategorie aan dezelfde regels onderhevig zijn, ongeacht het net 

waartoe hun werkgever behoort (zie ook verwachte kwalitatieve impact) 

 

 

Doelgroep(en) 

Scholen/schoolsecretariaten basisonderwijs, secundair onderwijs, deeltijds kunstonderwijs en 

volwassenenonderwijs 

Onderwijspersoneel: personeelsleden die tijdelijk aangesteld zijn of vastbenoemd zijn als 

administratief medewerker of in een ambt van het administratief personeel 
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Verwachte kwantitatieve impact 

De vastlegging van een eenvormige vakantieregeling heeft geen ingrijpende impact op de 

administratieve lasten van de betrokken scholen of personeelsleden. 

De bestaande vakantieregelingen bevatten ook bepalingen die ertoe leiden dat een 

schoolbestuur aan haar personeelsleden moet meedelen hoe de organisatie van de 

werkzaamheden in de schoolvakanties moet plaatsvinden.  

 

 

Verwachte kwalitatieve impact 

Deze maatregel zorgt voor meer transparantie, duidelijkheid en rechtszekerheid voor de 

betrokken personeelsleden. 

Momenteel is de vakantieregeling voor de betrokken personeelsleden niet eenvormig, maar 

verschilt ze volgens het onderwijsnet waar het personeelslid is aangesteld. 

Voor personeelsleden die aangesteld zijn in het gemeenschapsonderwijs geldt de 

vakantieregeling die is opgenomen in het koninklijk besluit van 28 februari 1967
2
. 

In het gesubsidieerd onderwijs wordt de vakantieregeling overgelaten aan de werkgever, i.c. 

het schoolbestuur. 

De instellingen van het katholiek onderwijs (vrij gesubsidieerd onderwijs) volgen het model 

dat voor het centraal paritair comité van het katholiek onderwijs is onderhandeld en is 

opgenomen in het algemeen reglement. 

De instellingen van het officieel gesubsidieerd onderwijs hebben de vakantieregeling 

opgenomen in hun arbeidsreglement. Een deel van deze instellingen heeft daarvoor het model 

van het katholiek onderwijs als voorbeeld genomen, ander volgen de bepalingen van het KB 

van 28 februari 1967 en daartussen zijn nog diverse mengvormen terug te vinden. 

 

 

Budget 

Geen impact 

 

 

Wijze waarop de vereenvoudiging gerealiseerd wordt 

Wijziging regelgeving 

De vakantieregeling wordt in een besluit van de Vlaamse Regering vastgelegd en via 

omzendbrief meegedeeld aan de betrokken schoolbesturen en personeelsleden. 

 

 

Timing 

kalenderjaar 2011 

Het besluit werd retroactief ingevoerd m.i.v. 1 januari 2011 zodat de vakantieregeling tegen 

de zomervakantie van 2011 in voege was. 

Via een omzendbrief op 31 maart 2011 werden alle betrokken partijen al ingelicht over de 

gewijzigde regels. 

 

 

Status 

Uitvoering van punt 6.2 van het protocol van cao IX van 10 december 2010  

                                                 
2
 Koninklijk besluit van 28 februari 1967 houdende vaststelling van de administratieve stand van de leden van 

het administratief personeel en van het meesters-, vak- en dienstpersoneel van de rijksinrichtingen voor 

kleuteronderwijs, voor lager, buitengewoon, middelbaar, technisch, kunst- en normaalonderwijs 
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Besluit van de Vlaamse Regering van 27 mei 2011 betreffende de regeling van de jaarlijkse 

vakantie voor de administratief medewerker en voor bepaalde personeelsleden van het 

administratief personeel in het onderwijs (gepubliceerd in Belgisch Staatsblad op 29 juni 

2011): http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=14292 

 

Omzendbrief van 31 maart 2011 - Vakantieregeling voor de administratief medewerker en 

voor bepaalde personeelsleden van het administratief personeel (PERS/2011/01): 

http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=14260 

 

 

http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=14292
http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=14260
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2011/37: Planlastvermindering volwassenenonderwijs in het kader van de 

tussentijdse evaluatie van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het 

volwassenenonderwijs 

 

 

Entiteit(en) 

AHOVOS 

Departement Onderwijs 

 

 

Projectverantwoordelijke(n) 

Departement Onderwijs, afdeling Hoger Onderwijs en Volwassenenonderwijs, Noël 

Vercruysse 

AHOVOS, afdeling Volwassenenonderwijs, Sigrid Callebert 

 

 

Contactperso(o)n(en) 

Sigrid Callebert (AHOVOS, afdeling Volwassenenonderwijs) 

 

 

Concrete omschrijving van het project 

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. 

 

 

Doel(en) 

De verschillende deadlines voor het jaarlijks in te dienen ondersteuningsplan, 

activiteitenverslag en financieel rapport van de vier pedagogische begeleidingsdiensten en het 

VOCVO tot één datum terugbrengen. 

 

 

Soort(en) vereenvoudiging 

Administratieve vereenvoudiging 

 

 

Doelgroep(en) 

Pedagogische begeleidingsdiensten volwassenenonderwijs en het VOCVO 

 

 

Verwachte kwantitatieve impact 

In plaats van 3 documenten op 3 verschillende tijdstippen te moeten indienen, kunnen het 

Samenwerkingsverband van de Netgebonden Pedagogische Begeleidingsdiensten en het 

VOCVO 3 documenten op 1 moment indienen. 

 

 

Verwachte kwalitatieve impact 
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Budget 

Geen budgettaire impact 

 

 

Wijze waarop de vereenvoudiging gerealiseerd wordt 

Interne afspraak met AHOVOS, afdeling volwassenenonderwijs 

 

 

Timing 

Voor de pedagogische begeleidingsdiensten geldt de nieuwe termijn voor het indienen van de 

documenten vanaf het schooljaar 2010-2011. 

Voor de reguliere subsidie van de vzw SNPB werd de nieuwe indieningstermijn gerealiseerd. 

Voor het VOCVO gelden de nieuwe termijnen vanaf het schooljaar 2013-2014. 

De aanpak wordt doorkruist door de werkgroep Subsidies die dezelfde opzet heeft en wordt 

getrokken door het departement. 

 

 

Status 

Maatregel in het kader van de tussentijdse evaluatie van het decreet van 15 juni 2007 

betreffende het volwassenenonderwijs 

Is eigenlijk voltooid. Het VOCVO wordt vanaf schooljaar 2013/2014 onderworpen aan de 

nieuwe termijnen en dit werd reeds met het VOCVO besproken. 
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2011/38: Programmatieprocedure voltijds secundair onderwijs 

 

 

Entiteit(en) 

Departement Onderwijs 

 

 

Projectverantwoordelijke(n) 

Departement onderwijs, afdeling secundair onderwijs en leerlingenbegeleiding, Katrien 

Bonneux 

 

 

Contactperso(o)n(en) 

Chris Dockx 

 

 

Concrete omschrijving van het project 

Voor het voltijds gewoon secundair onderwijs worden de afzonderlijke procedure “voorstel 

van totaal nieuwe opleiding” en de afzonderlijke procedure “aanvraag programmatie” 

samengevoegd tot één geïntegreerde procedure in het geval de indiener een schoolbestuur is. 

 

 

Doel(en) 

Versnelling van de programmatieprocedure opgestart door een onderwijsverstrekker, waar-

door vlugger a) rechtszekerheid over de al dan niet toelating door de Vlaamse Regering tot 

oprichting van een nieuwe opleiding, en b) mogelijkheid om in te spelen op maatschappelijke, 

technologische en arbeidsmarktbehoeften. 

 

 

Soort(en) vereenvoudiging 

Vereenvoudiging van het besluitvormingsproces 

 

 

Doelgroep(en) 

Schoolbesturen secundair onderwijs 

Scholen en schoolsecretariaten secundair onderwijs 

 

 

Verwachte kwantitatieve impact 

Nihil 

 

 

Verwachte kwalitatieve impact 

Afzonderlijke procedures die over twee schooljaren lopen, kunnen worden gereduceerd tot 

één besluitvormingsproces binnen een periode van +/- 5 maanden. 
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Budget 

Nihil 

 

 

Wijze waarop de vereenvoudiging gerealiseerd wordt 

Wijziging van decreetgeving secundair onderwijs. 

 

 

Timing 

Voorjaar 2011 

 

 

Status 

In het kader van OD XXI. Voorstel intussen aanvaard door sociale partners. 

 

 

 


