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1.

Goedkeuring verslag van de vergadering van 12.09.05
Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.

2.

Voorbereiding advies planlastvermindering
Situering
In de deze vergadering worden opmerkingen geformuleerd m.b.t.; de eerste fase van de evaluatie: najaar 2005 Æ administratieve vereenvoudiging +
planlastvermindering
In het gezamenlijk overleg met de Commissie Culturele Centra (16.11.05)
komen de inhoudelijke aspecten aan bod
Discussie
- overeenkomst met insteekdocument advies planlast Raad voor Cultuur (juni
2005).
- voldoende aandacht voor bibliotheek binnen het cultuurbeleidsplan
Æ aansluiting op cultuurbeleidsplan met evenwichtige aandacht voor de
verschillende sectoren.
- opstellen van standaarden
Æ geen wettelijke verplichting meer
Æ dient op Vlaams niveau te gebeuren (door Steunpunt?)
Afspraak: de secretaris maakt een ontwerpadviestekst en bezorgt die aan
de voorzitter.

3.

Structurele samenwerking met Onderwijs
Situering
De tekst werd herschreven door Edwin Van Troostenberghe en becommentarieerd door Ann Schatteman. Haar opmerkingen werden nog niet in een volgende tekstversie verwerkt.
Afspraken
1. De verwerking van de geformuleerde opmerkingen tot een nieuwe
tekstversie zal gebeuren door Ann Schatteman.
2. Deze nieuwe versie wordt aan de secretaris bezorgd begin november
zodat deze kan worden meegestuurd met de uitnodiging voor de
vergadering van 14.11.05.
3. Daarna volgt een bespreking van de tekst met VCOB, Canon
cultuurcel, pedagogische begeleiders van de verschillende onderwijsnetten.
4. Chris Peeters informeert naar contactpersonen in de andere onderwijsnetten.
5. De tekst wordt pas na consultatie van deze partners voorgelegd aan de
plenaire Raad.

4.

Voorbereiding overleg evaluatie van het decreet op het lokaal cultuurbeleid
In functie van het gezamenlijk overleg werden volgende afspraken gemaakt:
1. De secretaris doet navraag bij Marleen Platteau of de insteek rond
inhoudelijke aspecten kan bezorgd worden aan de leden van de
Commissie Bibliotheken.
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2. De leden van de Commissie Bibliotheken formuleren hun opmerkingen
bij deze nota.
3. De commissieleden die in het werkveld van de openbare bibliotheek
actief zijn, overlopen met een kritische blik de teksten van decreet en
uitvoeringsbesluit met het opzet een overzicht te maken van op te
nemen aandachtspunten.
4. De verwerking van de VVBAD-bevraging wordt verwacht begin
november Æ Geert Puype doet de opvolging hiervan.
5. Alle hierboven geformuleerde huiswerk wordt gemaakt tegen de
vergadering van 14.11.05.
5.

Gebeurtenissen in het werkveld
VLACC
De vergadering met de reflectiegroep gepland eind september is uitgesteld.
Andere
Er zijn volgende wijzigingen in de aanvraagprocedure voor auteurslezingen:
1. Twee aanvraagmomenten per jaar: april en oktober
2. Twee prioritaire doelgroepen: 3° graad secundair onderwijs en lerarenopleiding
3. Systeem van cofinanciering Æ ook de aanvrager komt tussen de kosten

6.

Rapportering vanuit de Plenaire Raad
In de plenaire vergadering van 21.09.05 werden volgende agendapunten behandeld:
- bekrachtiging advies wijziging ontwerp van decreet sociaal-cultureel
volwassenenwerk
- bekrachtiging advies wijziging ontwerp van besluit sociaal-cultureel
volwassenenwerk
- goedkeuring advies wijziging ontwerp van decreet betreffende de
Amateurkunsten
Æ wijziging in subsidiëring
Æ steunpunt VCA versus centrum voor amateurkunsten
- Finaliteit nota de informatie-opdracht van de openbare bibliotheek
Æ tekst wordt nogmaals aangepast aan de opmerkingen gemaakt in de
plenaire vergadering
Æ definitieve tekst wordt verspreid naar het werkveld (Bibliotheek en
archiefgids, site VCOB, …)
Æ verspreiding buiten de bibliotheeksector (VVSG, pers, …)
Afspraken
1. De tekst wordt aangepast en verspreid binnen het werkveld
2. In tweede instantie wordt een gecondenseerde versie gemaakt bedoeld
voor ruimere verspreiding..

7.

Varia en rondvraag
* Aandachtspunten Memorandum
Afspraak: De secretaris zoekt deze inventaris op en stuurt mee met de agenda
voor de vergadering van 14.11.05
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* Nieuwe werkomgeving
Chris Peeters is nu als hoofdbibliothecaris verbonden aan
Katholieke Hogeschool Mechelen
Centrale Bibliotheek
Zandpoortvest 60 bus 4
2800 Mechelen
Tel 015/36.93.45
Fax 015/36.93.49
Chris.Peeters@khm.be
* Structuur Bibliotheekopleiding
Chris Peeters geeft een overzicht van de nieuwe structuur van de bibliotheekopleiding:
- De graduaatopleidingen binnen het Onderwijs voor Sociale Promotie (OSP)
blijven behouden.
- Via kleine tussenschakel (beoordeling eindwerk graduaat door een
commissie) kunnen graduaatafgestudeerden zonder schakelprogramma de
graad van academisch bachelor en kunnen instromen in de Master-opleiding
aan de Universiteit Antwerpen
- Het Master-programma loopt normaal over 2 jaar, maar voor instromende
graduaat-afgestudeerden zou dit kunnen op 1 jaar
- Instroom vanaf 18 jaar – dus zonder voorafgaandelijke bachelor of
graduaatsopleiding – is niet mogelijk
- De tekst van het flexibiliseringsdecreet die het wettelijk kader biedt voor
deze structuur is in de maak

Christine Bussche.
secretaris

Julien Van Borm
voorzitter
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