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• Heb je een vraag? Stel ze via de chat. 

• Dit webinar wordt opgenomen, zodat het nadien kan verspreid worden.
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Vragen



Vragen
Nooddecreet Oekraïne: situering

Legistieke context
• 31/03/2022: communicatie maatregelen nooddecreet

→ Publicatie omzendbrief SO/2022/01
→ Onderwijs Vlaanderen over Oekraïne

• 20/04/2022: nooddecreet goedgekeurd Vlaams Parlement
• Nooddecreet treedt in werking vanaf 04/03/2022

→ Met terugwerkende kracht

Aandachtspunten bij de toelichting
• Focus op maatregelen secundair onderwijs
• Focus op maatregelen schooljaar 2021-2022

• 2022-2023: gelijkaardige systematiek
• Toelichting op Ronde van Vlaanderen

• Nooddecreet Oekraïne = aanvullend op bestaande regelgeving

https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=15955
https://www.onderwijs.vlaanderen.be/nl/oekrainecrisis


Vragen
Regelgevend kader secundair onderwijs 
schooljaar 2021-2022

• Organisatie onderwijsaanbod
• Programmatie OKAN
• Welke leerlingen
• Inschrijven
• Registratie en verificatie
• Middelen
• Tijdelijk verslag
• Personeel
• Ondersteuning lokale besturen



Vragen
Organisatie onderwijsaanbod

Onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers (OKAN)
• Nederlands leren
• Integratie in regulier onderwijs
• SO 75: doelen, organisatie, …

Voltijds secundair onderwijs (niet-OKAN)
• Doelen structuuronderdeel van inschrijving
• Mogelijkheden voor taalmaatregelen en flexibilisering

Buitengewoon secundair onderwijs
• Handelingsplan op maat van de leerling

DBSO/leertijd
• Inschrijving in opleiding
• Extra uren voor anderstalige nieuwkomers

https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=13123


Vragen
Programmatie OKAN

Nieuwe school binnen scholengemeenschap met OKAN
• Geen programmatie
• Melding aan AGODI (scholen.secundaironderwijs.agodi@vlaanderen.be)

Nieuwe scholengemeenschap / school buiten scholengemeenschap
• Vrije programmatie
• Melding aan AGODI via formulier (bijlage 2 van omzendbrief SO/2022/01)
• Protocol onderhandelingscomité

Nieuwe vestigingsplaats
• Geen ander onderwijsaanbod
• Vrije programmatie
• Melding aan AGODI via formulier (bijlage 1 van omzendbrief SO/2022/01)
• Protocol onderhandelingscomité + proces-verbaal scholengemeenschap

mailto:scholen.secundaironderwijs.agodi@vlaanderen.be
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=15955#7
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=15955#7


Welke leerlingen?

• Wanneer is een leerling een “in aanmerking komende leerling”?

Tijdelijk ontheemden

• Leerling met statuut tijdelijke 
bescherming richtlijn 2001/55/EG 
van de Europese Unie

• Leeftijdsvoorwaarde

• Thuis-/moedertaal niet Nederlands

• Onvoldoende beheersing 
onderwijstaal

• Maximaal 1 jaar ononderbroken
verblijf in België

• Maximaal 9 maanden ingeschreven
in school met 
onderwijstaal Nederlands

OF

• Verblijf in open asielcentrum

Anderstalige nieuwkomer

OF



Vragen
Inschrijven 

• Invoering overcapaciteitsgroep AN
• OKAN en gewoon secundair onderwijs
• Gunst

• Aandachtspunten bij de inschrijving! (Nieuw buiten OKAN-werking)
• Bewijsstukken bewaren

→ Anderstalige nieuwkomers?
Verklaring op eer = bijlage 3 bij omzendbrief SO/2022/01
Verblijf in asielcentrum? Attest asielcentrum

→ “Tijdelijk ontheemden”? Geen bewijslast voor ouders en scholen

https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=15955#7


VragenInschrijven 

Inschrijving als regelmatige leerling

• Voldoen aan toelatingsvoorwaarden
• OKAN: voorwaarden anderstalige nieuwkomer
• Voltijds SO (niet-OKAN)

• Gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad
• Van rechtswege op leeftijd (waar van toepassing)

• BuSO: verslag BO
• DBSO/leertijd: gewone toelatingsvoorwaarden

• Financiering/subsidiëring

• Studiebekrachtiging



VragenRegistratie in Discimus en verificatie (I)

• Belang snelle en correcte registratie
→ Gegevens in Discimus = basis voor berekening middelen
→ OKAN: inschrijving in OKAN 
→ Buiten OKAN: leerlingen aanduiden met veld ‘AN’

• Tip: voldoet de leerling aan de voorwaarden AN?
→ Ouders vullen verklaring op eer in!
→ Registratie als AN in Discimus

• Aandachtspunten bij de registratie
→ Registratie binnen 7 kalenderdagen, maar sneller = beter
→ INSZ-nummer: rijksregisternummer of bisnummer
→ Schrijfwijze persoonsgegevens
→ Correcte nationaliteit



VragenRegistratie in Discimus en verificatie (II)

• Welke in aanmerking komende leerlingen geregistreerd in Discimus?
→ Feedbackrapport via Mijn Onderwijs 

• Verificatie
→ Steekproefsgewijze controles kort na registratie AN-gegevens
→ Bewijsstukken beschikbaar houden voor verificateur



Vragen
Bijkomende middelen secundair onderwijs: 
voltijds OKAN

• Specifiek pakket uren-leraar
• Toegekend aan contactschool
• 2,5 uren-leraar per leerling
• Herberekening bij elke stijging of daling met een veelvoud van vier

• Uren-leraar vervolgschoolcoaching
• Toegekend aan contactschool
• 0,9 uren-leraar per leerling
• Op basis van gebruikelijke teldata
• NIEUW: tijdelijke inzet vervolgschoolcoaches in OKAN

• Bij acuut lerarentekort
• Beslissing binnen overleg scholengemeenschap

• Reguliere omkadering
• Toegekend aan school van inschrijving
• Op basis van gebruikelijke teldata



VragenBijkomende middelen secundair onderwijs: 
voltijds OKAN

• Bijkomende omkadering nooddecreet
• Elke bijkomend ingeschreven leerling van 4/03/2022 - 30/06/2022
• 1,98527443 uren-leraar per leerling voor niet-levensbeschouwelijke vakken
• 0,11803881 uren-leraar voor uren levensbeschouwing
• Afronding naar beneden
j

• Bijkomende werkingsmiddelen
• Elke bijkomend ingeschreven leerling van 4/03/2022 - 30/06/2022
• 296,41 euro per leerling



VragenBijkomende middelen secundair onderwijs: 
voltijds SO niet-OKAN

• Reguliere omkadering
• Op basis van gebruikelijke teldata

• Bijkomende omkadering nooddecreet
• Elke bijkomend ingeschreven leerling van 4/03/2022 - 30/06/2022
• 1,98527443 uren-leraar per leerling voor niet-levensbeschouwelijke vakken
• 0,11803881 uren-leraar voor uren levensbeschouwing
• Afronding naar beneden

• Bijkomende werkingsmiddelen 
• Elke bijkomend ingeschreven leerling van 4/03/2022 - 30/06/2022
• 296,41 euro per leerling



VragenBijkomende middelen secundair onderwijs: 
BuSO

• Reguliere omkadering
• Op basis van gebruikelijke teldata

• Bijkomende omkadering nooddecreet
• Elke bijkomend ingeschreven leerling van 4/03/2022 - 30/06/2022
• 5,13157660 lesuren voor onderwijskundig personeel
• 0,11803881 uren-leraar voor uren levensbeschouwing
• 1,12182854 uren voor paramedisch, medisch, sociaal, psychologisch en 

orthopedagogisch personeel
• Afronding naar beneden

• Bijkomende werkingsmiddelen 
• Elke bijkomend ingeschreven leerling van 4/03/2022 - 30/06/2022
• 296,41 euro per leerling



VragenBijkomende middelen secundair onderwijs: 
DBSO

• Specifiek pakket uren-leraar AN (enkel anderstalige nieuwkomers)
• 1,2 uren-leraar per leerling
• Herberekening bij elke stijging of daling

• Reguliere omkadering
• Op basis van gebruikelijke teldata

• Bijkomende omkadering nooddecreet
• Elke bijkomend ingeschreven leerling van 4/03/2022 - 30/06/2022
• 2,94838350 uren-leraar per leerling voor niet-levensbeschouwelijke vakken
• Afronding naar beneden

• Bijkomende werkingsmiddelen o.b.v. periode
• Elke bijkomend ingeschreven leerling van 4/03/2022 - 30/06/2022
• 296,41 euro per leerling



VragenBijkomende middelen secundair onderwijs: 
Syntra

• Reguliere omkadering
• Op basis van gebruikelijke teldata

• Bijkomende omkadering nooddecreet
• Elke bijkomend ingeschreven leerling van 4/03/2022 - 30/06/2022
• 2,94838350 uren-leraar per leerling voor niet-levensbeschouwelijke vakken
• Omzetting naar krediet
• Afronding naar beneden

• Bijkomende werkingsmiddelen o.b.v. periode
• Elke bijkomend ingeschreven leerling van 4/03/2022 - 30/06/2022
• 296,41 euro per leerling



VragenBijkomende middelen
• Aandachtspunten middelen 

→ Berekening per leerling

• Hoeveel bijkomende omkadering en hoe bekomen? 
→ Geen aanvraag
→ Simulatietool = bijlage omzendbrief SO/2022/01
→ Berekening o.b.v. registraties in Discimus + centrale data tijdelijk ontheemden 
→ Onmiddellijk aan te wenden 

o Personeelszendingen met OOM-code 37 (periode: 4 maart - 30 juni 2022)

• Hoeveel extra werkingsbudget hoe bekomen? 
→ Geen aanvraag
→ Simulatietool = bijlage omzendbrief SO/2022/01
→ Berekening o.b.v. registraties in Discimus – fotoprincipe op 15 juli 2022
→ Uitbetaling uiterlijk 31 oktober 2022 

https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=15955#7
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=15955#7


VragenTijdelijk verslag

• Leerling met specifieke onderwijsbehoeften? 
→ Opmaak tijdelijk verslag toegang BuSO of IAC in SO!

• Normaliter: opmaak verslag na HGD door CLB, desgevallend met externe 
diagnostiek 

→ Door coronamaatregelen externe diagnostiek beperkt toegankelijk 

• Corona-decreet IX = uitzonderingsmaatregel: opmaak tijdelijk verslag zonder 
externe diagnose mogelijk

• Nooddecreet Oekraïne: uitbreiding uitzonderingsmaatregel 
→ Tijdens schooljaar 2022-2023
→ Voor leerlingen uit Oekraïne uitgebreid 
→ Voor opmaak eerste verslag of wijziging bestaand verslag



VragenOndersteuning lokale besturen

• AGODI ondersteunt bij het maken van afsprakenkader over het aanbod en de 
toeleiding van kinderen uit Oekraïne naar het onderwijs

• Ondersteuning
→ Maatwerk en vraaggestuurd
→ Ondersteuning bij maken van afsprakenkader
→ Toelichting (nieuwe) regelgeving
→ Contactinformatie lokale partners en partners op Vlaams niveau

• Vragen
→ Binnen LOP-werkingsgebied: LOP-deskundigen
→ Buiten LOP-werkingsgebied: Oekraiensevluchtelingen.agodi@vlaanderen.be

mailto:Oekraiensevluchtelingen.agodi@vlaanderen.be


Middelen voor extra capaciteit voor 

opvang van vluchtelingenkinderen 

uit Oekraïne

Peggy De Tollenaere



Vragen
Voor wie?

• Tijdelijke onderwijsinfrastructuur voor de opvang van instromende 
minderjarigen in het onderwijssysteem



Vragen
Waarvoor?

• Tijdelijke onderwijsinfrastructuur

→ Huur van bestaand gebouw dat afgelopen 3 jaar niet werd ingezet 
voor basis- en secundair onderwijs

→ Huur en plaatsing van tijdelijke modulaire units

→ Inrichting van de infrastructuur

• Voor bestaande, nieuwe of tijdelijke vestigingsplaatsen



Vragen
Huurtermijn?

• Minimaal 3 maanden

• Maximaal 2 jaar

• Verlenging mogelijk voor een extra termijn van 2 jaar



Vragen
Hoeveel subsidie/financiering?

• Alle kosten voor tijdelijke schoolinfrastructuur worden 100% vergoed

• Wel maximumbedragen voorzien

→ voor de huur van een bestaand gebouw geldt een maximale 
aanvangshuur van 118 euro per vierkante meter bruto-oppervlakte 
per jaar.

→ voor de huur van de tijdelijke modulaire units geldt een maximale 
aanvangshuur van 370 euro per vierkante meter bruto- oppervlakte 
per jaar.



Vragen
Hoeveel subsidie/financiering?

→ voor de inrichting van een bestaand gebouw en van de tijdelijke 
modulaire units geldt een maximale eenmalige vergoeding van
44 euro per vierkante meter bruto-oppervlakte 

→ voor de eenmalige kosten voor nutsvoorzieningen, fundering en 
beperkte omgevingsaanleg van de tijdelijke modulaire units, geldt 
een maximale eenmalige vergoeding  van 160 euro per vierkante 
meter bruto-oppervlakte



Vragen
Hoe aanvragen?

• Scholen vrij en officieel gesubsidieerd onderwijs

→ Via www.agion.be
→ Voorbeeldbestek voor modulaire units
→ Te mailen naar oekraine@agion.be

• Scholen GO!

→ Via de scholengroepen
→ https://pro.g-o.be/beleidsthemas/vluchtelingen

http://www.agion.be/
mailto:oekraine@agion.be
https://pro.g-o.be/beleidsthemas/vluchtelingen


Vragen



Meer informatie

• https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/oekrainecrisis

• Verdere vragen? Mail naar: 
Oekraiensevluchtelingen.agodi@vlaanderen.be

Blijf op de hoogte via de socialemediakanalen van Onderwijs Vlaanderen:

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/oekrainecrisis
mailto:Oekraiensevluchtelingen.agodi@vlaanderen.be

