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NIEUW 3 

De Modernisering so wordt ingevoerd vanaf het schooljaar 2019-2020, te beginnen met het eer-
ste leerjaar van de eerste graad. In de meeste gevallen zullen de bestaande structuuronderde-
len 1A en 1B geconcordeerd worden naar de gelijknamige structuuronderdelen in de Modernsie-
ring so. 

Bijkomende programmaties van 1A en/of 1B zijn vrij programmeerbaar, mits akkoord binnen de 
scholengemeenschap. Een melding aan AgODi tegen 1 april 2019 volstaat. Deze programmaties 
zijn niet onderworpen aan de interne planningsprocedure.  

Men leest meer in de planningsmededeling Modernisering so: Onderwijsplanning eerste graad – 
Update. 
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Vliegtuigtechnieken tso 

Personenzorg Gezondheids-en welzijnswetenschappen tso  

Jeugd- en gehandicaptenzorg tso 

Podiumkunsten Muziek kso  

Woordkunst-drama kso 

Sport Sportwetenschappen aso  

Lichamelijke opvoeding en sport tso 

Alle studierichtingen aso en tso in combinatie met topsport 

Toerisme Onthaal en recreatie bso  

Onthaal en public relations tso  

Toerisme tso 

Voeding Alle studierichtingen bso en tso 

 

4.3.4 De oprichting van een opleiding duaal leren voltijds secundair onderwijs. 

4.3.5 De oprichting van een opleiding duaal leren deeltijds secundair onderwijs. 

4.3.6 De oprichting van een studiegebied of een studierichting die niet voorkomen in het ka-
tholiek onderwijs. Bv. Ballet; Maritieme opleidingen; Muziekinstrumentenbouw; Duur-
zaam wonen; Mechanisch onderhoud; Productieoperator; Dans… (als het studiegebied of 
de studierichting op basis van een inruiloperatie tot stand komt). 

4.3.7 De oprichting van een totaal nieuw structuuronderdeel (als het structuuronderdeel op 
basis van een inruiloperatie tot stand komt). 

Een totaal nieuwe basisoptie, beroepenveld, studierichting, specialisatiejaar, Se-n-Se, voorberei-

dend leerjaar is nog niet door de Vlaamse regering toegevoegd aan het erkend en financier- 

baar/subsidieerbaar studieaanbod van het gewoon secundair onderwijs met volledig leerplan en 

derhalve in nog geen enkele secundaire school georganiseerd. 

De Vlaamse regering kan, afhankelijk van maatschappelijke, onderwijskundige of technologische 

ontwikkelingen of afhankelijk van arbeidsmarktbehoeften, nieuwe structuuronderdelen vastleg- 

gen. Ze kan hiertoe zelf het initiatief nemen of onderbouwde voorstellen in overweging nemen die 

door scholen/scholengemeenschappen óf door derden worden ingediend. Het al dan niet oppor-

tuun zijn om een nieuw structuuronderdeel aan het studieaanbod toe te voegen, wordt bekeken 

vanuit de Vlaamse onderwijscontext en niet vanuit de lokale schoolcontext. De schoolcontext is 

immers pas een relevante factor, indien het om programmaties van structuuronderdelen gaat 

(Ministeriële omzendbrief SO 60). 

In een context waar gepleit wordt voor een reductie van het aantal structuuronderdelen, ligt – zo 

leert de ervaring – de programmatie van totaal nieuwe structuuronderdelen momenteel niet voor 

de hand. Ook de overheid zelf heeft de mogelijkheden intussen ingeperkt (zie aangepast punt 6 

van de Ministeriële omzendbrief SO 60). 
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5.3 Voor het gewoon basisonderwijs 

5.3.1 De oprichting of afschaffing van een school 

5.3.2 De fusie tussen twee of meer scholen 

5.3.3 De oprichting of afschaffing van een vestigingsplaats ( = herstructurering) 

5.3.4 De oprichting of afschaffing van een onderwijsniveau in een school of vestigingsplaats ( = 
herstructurering) 

5.3.5 Een afsplitsing van leerlingengroepen naar één of meerdere scholen ( = herstructurering) 

5.3.6 De toevoeging van graden in het lager onderwijs 

5.3.7 De herschikking van het onderwijsaanbod over de bestaande vestigingsplaatsen 

5.3.8 De verhuizing van een school 

5.3.9 Het innemen van een tijdelijke vestigingsplaats 

5.3.10 De wijziging in de samenstelling van een scholengemeenschap (bv. de toetreding van een  
BuBaO-/BuLO-school) 

5.3.11 De overdracht van een vrije katholieke school aan de gemeente/provincie of de overname 
van een gemeentelijke/provinciale school 

5.3.12 De programmatie van topsport 

5.3.13 De invoering van methodeonderwijs 

5.4 Voor het buitengewoon secundair onderwijs 

5.4.1 De afschaffing van een school 

5.4.2 De omvorming of afschaffing van een type of een opleidingsvorm 

5.4.3 De fusie tussen twee of meer scholen 

5.4.4 De afsplitsing van een school in twee scholen (zie ook 4.2.1) 

5.4.5 De oprichting of omvorming van opleidingen binnen OV3 

5.4.6 De oprichting of omvorming van structuuronderdelen binnen OV4 (1ste leerjaar A en B, 
basisopties en beroepenvelden op het niveau van de eerste graad en studiegebieden en 
studierichtingen op het niveau van de tweede/derde graad) 

5.4.7 De (tijdelijke) oprichting of de afschaffing van een vestigingsplaats / de herschikking- 
herlokalisering van het onderwijsaanbod op de bestaande vestigingsplaatsen 

5.4.8 De verhuizing van een school 

5.4.9 De wijziging in de samenstelling van een scholengemeenschap (bv. de toetreding van een 
BuSO-school) 

5.4.10 De overdracht van een vrije katholieke school aan de gemeente/provincie of de overname 
van een gemeentelijke/provinciale school 

5.5 Voor het gewoon secundair onderwijs 

5.5.1 De oprichting van een derde leerjaar van de derde graad: Se-n-Se tso en specialisatiejaar 
bso (op basis van vrije programmatie) 

5.5.2 De oprichting van een school 

5.5.3 De herstructurering van scholen (fusie, afsplitsing, afbouw,…) 
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Tegen 15 juni 2019 

 Wijziging samenstelling scholengemeenschap: Bijlage 4 van de BaO/2005/11 

Indienen gedurende het hele schooljaar 

 Tijdelijke vestigingsplaats: Bijlage 1 én Bijlage 2 van de BaO/97/10 

 Verhuizing: Bijlage 1 én Bijlage 2 van de BaO/97/10 

 Wijziging schoolbestuur: Bijlage 5 van de BaO/97/10 

 Oprichting nieuw schoolbestuur: Bijlage 6 van de BaO/97/10 

8.4 Voor het buitengewoon secundair onderwijs 

Tegen 30 november 2018 

 Oprichting van een school: Bijlage 3 van de SO/2006/03(BuSO) 

 Oprichting van een opleidingsvorm: Bijlage 4 van de SO/2006/03(BuSO) 

 Oprichting van een type: Bijlage 4 van de SO/2006/03(BuSO) 

 Oprichting opleiding duaal leren: omzendbrief afwachten 

Tegen 31 maart 2019 

 Wijziging samenstelling scholengemeenschap: Bijlage 1 van de SO 62 

Tegen 1 april 2019 

 Fusie van een school: Bijlage 1 van de SO/2006/03(BuSO) 

 Afsplitsing van een school: Bijlage 1 van de SO/2006/03(BuSO) 

 Omvorming van een opleidingsvorm: Bijlage 1 van de SO/2006/03(BuSO) 

 Oprichting of omvorming van een opleiding OV3: Bijlage 1 van de SO/2006/03(BuSO) 

 Opheffing van een school, vestigingsplaats, opleidingsvorm, type, opleiding OV3: Bijlage 1 van 

de SO/2006/03(BuSO) 

Indienen gedurende het hele schooljaar 

 Oprichting nieuwe vestigingsplaats: Bijlage 5 van de SO/2006/03(BuSO) (indienen uiterlijk op 

de dag van ingebruikname) 

 Wijziging schoolbestuur: Bijlage 2 van de SO/2006/03(BuSO) (indienen als het schoolbestuur 

8.5 Voor het gewoon secundair onderwijs 

Tegen 30 september 2018 

 Programmatie van een totaal nieuw structuuronderdeel, zoals beschreven in punt 6 van de SO 

60 (enkel te realiseren op basis van inruil): Bijlage 6 van de SO 61 

Tegen 30 november 2018 

 Programmatie op basis van inruil: Bijlage 6 van de SO 61 
 Programmatie omwille van studiecontinuïteit: Bijlage 5 van de SO 61 
 Oprichting opleiding duaal leren voltijds secundair onderwijs: omzendbrief afwachten 
 Oprichting opleiding duaal leren deeltijds secundair onderwijs: omzendbrief afwachten 
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