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1.

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

2.

Bespreking vragen i.v;m; ontwerp van een Europees Kwalifatiekader
Aangezien het ontwerp van antwoord op de 14 vragen als bijlage bij dit verslag
gaat, worden de gemaakte opmerkingen niet meer in het verslag opgelijst.

3.

Stand van zaken interviews
Probleemstelling
het afnemen van de intervieuws met de voorzitters van de adviescommissies lijkt te
zijn vastgelopen.
Discussie
Als de raad een totaalbeeld willen hebben voor een gefundeerde evaluatie van het
decreet dan is de stem van de (voorzitters van de) beoordelingscommissies in ieder
geval belangrijk.
De idee wordt gelanceerd om aan het Kabinet als intermediar te vragen een gesprek
te beleggen met de (voorzitters van)de adviescommissies
Afspraken
1. De optie om de beoordelingscommissie te horen blijft behouden.
2. Jan De Braekeleer neemt contact op met Dirk Verbist.

4.

Stand van zaken vervangingen
Dit agendapunt werd enkel opgenomen om te attenderen op het feit dat de groep van
te vervangen leden van de Raad als outcome op het schrijven vanuit de Raad groter
geworden is.
Afspraak: Dit agendapunt zal <worden opgenomen in het Dagelijks Bestuur
van 21.12.05.

5.

Timing vergaderingen 2006
Situering
Volgens een aantal bronnen zal de Raad in zijn huidige vorm nog verder werken tot
juni 2006. De commissieleden stellen als planning voor de werkzaamheden voor de
evaluatie van het decreet volledig af te ronden (incl. de interviews met de beoordelingscommissies), aangevuld met mogelijke ad hoc opdrachten (diversiteit?).
Afspraken
1. De vergadering gepland op 9 januari 2006 wordt geschrapt.
2. De rest van de vooropgestelde timing wordt behouden (bij gebrek aan
voldoende agendapunten) kunnen vergaderingen worden afgelast.

6.

Varia en rondvraag
Nihil

Volgende vergadering: maandag 13 februari 2006 om 9u30 in het
Arenberggebouw, Arenbergstraat 9 te 1000 Brussel
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