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BOS & Melding van wijzigingen aan Katholiek Onderwijs Vlaanderen, DPCC, 

AGODI en AHOVOKS 

Voor meer achtergrond bij dit document verwijzen wij naar de PRO website Onderwijsplanning. 

Het voorliggende document herneemt louter de elementen die belangrijk zijn in het kader van 

BOS wat de meldingen aan Katholiek Onderwijs Vlaanderen, DPCC, AGODI en AHOVOKS betreft. 

1 Katholiek Onderwijs Vlaanderen en DPCC 

Wij vestigen er de aandacht op dat een wijziging van schoolbestuur 1altijd gemeld moet worden 

aan Katholiek Onderwijs Vlaanderen en aan de DPCC en dit bij voorkeur twee maanden voor de 

inwerkingtreding van de wijziging. Indien de wijziging ingaat op 1 september, wordt het dossier 

bij voorkeur vóór 1 mei daaraan voorafgaand aan Katholiek Onderwijs Vlaanderen en aan de DPCC 

overgemaakt. Zoals in het draaiboek vermeld, gebeurt de communicatie idealiter net na het on-

dertekenen van de fusie-overeenkomst.  

De melding gebeurt via het mailadres chris.vandervorst@katholiekonderwijs.vlaanderen aan de 

hand van de formulieren die ook voor de melding aan AGODI gebruikt worden – zie 2.  

Een schoolbestuur volwassenenonderwijs gebruikt hiervoor geen specifiek formulier, maar ver-

meldt wel in de mail de volgende elementen: naam en instellingsnummer van het centrum, naam 

en adres van het nieuwe bestuur en de ingangsdatum van de wijziging. 

 

2 AGODI voor besturen basis- en secundair onderwijs en internaatsbestu-

ren en AHOVOKS voor besturen volwassenenonderwijs 

Aan AGODI en AHOVOKS wordt de wijziging zo snel mogelijk gemeld. De meldingen gebeuren aan 

de hand van de volgende documenten: 

Oprichting bestuur 

• Melding oprichting bestuur van een basisschool buitengewoon of gewoon onderwijs – MD 

124 = bijlage 6 van de BaO/97/10 

• Melding oprichting bestuur van een secundaire school buitengewoon of gewoon onderwijs – 

1 F3C8F = bijlage 4 van de SO 51 

• Melding oprichting bestuur internaat – MD 043 = bijlage 3 van de SO 17 

 

1 Als we in deze tekst de term schoolbestuur gebruiken, dan bedoelen we steeds een schoolbestuur, een in-
ternaatsbestuur of een centrumbestuur. 
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• Melding oprichting bestuur volwassenenonderwijs: de melding gebeurt onder de vorm van 

een mail naar gegevensbeheer.volwassenenonderwijs@vlaanderen.be. De mail bevat de 

volgende informatie: 

✓ Naam en instellingsnummer van het centrum 

✓ Naam en adres van het nieuwe bestuur 

✓ KBO2-nummer van de nieuwe instantie  

✓ Oprichtingsdatum 

Als bijlage dient een document toegevoegd te worden waaruit blijkt dat de oprichting be-

slist is. Minimaal dient de gemandateerde van het centrumbestuur dit document te onder-

tekenen 

 

Wijzing school- of internaatsbestuur 

• Melding wijziging bestuur van een basisschool buitengewoon of gewoon onderwijs – MD 126 

= bijlage 5 van de BaO/97/10 

• Melding wijziging bestuur van een secundaire school buitengewoon of gewoon onderwijs – 

MD 007 = bijlage 2 van de SO/2006/03 (BuSo) of bijlage 3 van de SO 51 

• Melding wijziging internaatsbestuur – MD 041 = bijlage 5 van de SO 17 

• Melding wijzing bestuur volwassenenonderwijs – de melding gebeurt onder de vorm van 

een mail naar gegevensbeheer.volwassenenonderwijs@vlaanderen.be. De mail bevat de 

volgende informatie: 

✓ Naam en instellingsnummer van het centrum 

✓ Naam en adres van het nieuwe bestuur 

✓ Ingangsdatum van de wijziging 

Als bijlage dient een document toegevoegd te worden waaruit blijkt dat de wijziging be-

slist is. Minimaal dient de gemandateerde van het centrumbestuur dit document te onder-

tekenen.  

Aandachtspunt: op de verschillende meldingsdocumenten staat ‘1 september’ als datum van 

overdracht voorgedrukt. Deze kan niet gewijzigd worden. Het is nl. zo dat de overheveling van 

een school naar een ander schoolbestuur ten aanzien van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en 

Vorming pas uitwerking heeft op 1 september. Dus ongeacht de datum van fusie, de Vlaamse over-

heid zal de wijziging van schoolbestuur pas verwerken vanaf 1 september daaropvolgend3.  

Wijziging rekeningnummer voor storting werkingsmiddelen 

• Melding wijziging rekeningnummer basisonderwijs - 1 F3C8E = bijlage 1 bij BaO/2002/04 

• Melding wijziging rekeningnummer secundair onderwijs – MD 012 = bijlage 1 bij SO 16 

• Melding wijziging rekeningnummer internaat -  MD 012 = bijlage 1 bij SO 16  

• Melding wijziging rekeningnummer volwassenenonderwijs – VWO 01 080820 = bijlage 9 bij 

VWO/2011/01 te versturen naar gegevensbeheer.volwassenenonderwijs@vlaanderen.be 

 

2 KBO = Kruispuntbank van Ondernemingen 
3 Decreet basisonderwijs, art. 107, lid 2 en Codex secundair onderwijs art. 11 
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