1

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
Afdeling Volksontwikkeling
en Bibliotheekwerk

Verslag

Arenbergstraat 9, 1000 BRUSSEL
Tel. 02-553 42 45 - Fax. 02-553 42 39
E-mail: volksontwikkeling@vlaanderen.be
E-mail: openbarebibliotheken@vlaanderen.be
E-mail: culturelecentra@vlaanderen.be
E-mail: culturelemanifestaties@vlaanderen.be
E-mail: vob@vlaanderen.be

titel

Commissie Volksontwikkeling

datum
onderwerp
aanwezig
afwezig met kennisgeving

Commissie VO/VERSL.18/12.06.06
C. Bussche, J. De Braekeleer, H. De
Vos, G. Gehre.
L. De Droogh, J. Flour, P. Van Hoorick,
T. Vanwing, K. Vermeersch.

afwezig zonder
kennisgeving
kopie naar
verslaggever

Christine Bussche

Agenda
1. Goedkeuring van het verslag van 29.05.06;
2. Opvolging evaluatie decreet op het sociaal-cultureel volwassenenwerk;
3. Varia en rondvraag.

5/12/2006

1.

Goedkeuring van het verslag van 29.05.06
p.3 Vragen 3° Het niet opnemen van de invalshoek van de maatschappelijke activering (ipv maatschappelijk actief) wordt als een gemis beschouwd.
Na deze opmerking wordt het verslag goedgekeurd.

2.

Opvolging evaluatie decreet op het sociaal-cultureel volwassenenwerk
Werkwijze
Het advies zoals dat werd goedgekeurd in de plenaire Raad voor Volksontwikkeling
en Cultuurspreiding van 20.04.05 wordt overlopen en eventueel aangepast/geactualiseerd. Daarna wordt de Socius-tekst overlopen en nagekeken in hoeverre punten uit deze tekst kunnen worden verwerkt/ingepast in het advies om zodoende een nieuwe versie van het advies betreffende de evaluatie van het decreet betreffende het sociaal-cultureel volwassenenwerk te bekomen.
Bespreking advies 20.04.05
1. Idee van proeftuinen Æ zie ook punt 3.6.(Socius)
Socius-tekst duidt enkel principes aan, terwijl in het advies al sprake is van een
concreet mechanisme
conclusie: Socius-tekst als aanhef combineren met fragment uit het advies,
waarbij idee op verschillende wijze kan gerealiseerd worden
(proeftuin of project).
2. Punt enkel aanwezig in advies
conclusie: Punt wordt behouden, mits beperkte tekstaanpassing
3. In het gewijzigd systeem worden uitspraken gedaan op basis van de evaluatie
Motivering: organisaties die goed presteren moeten kunnen groeien
conclusie: Punt wordt behouden, maar wordt verbonden met punt 2 tot één
zin.
4. Advies is complementair met Socius-tekst(levenslang/levensbreed leren 2.2.)
conclusie: Bijdrage Socius moet worden ingeschoven in advies, waarbij
eigenheid advies behouden blijft:
* 1° blok=invalshoek levensbreed en levenslang leren
a) de sociaal-culturele visie op het leren en de lerende
b) de wezenlijke bijdrage inzake het levenslang en levens
breed leren
c) samenwerking binnen en buiten de sector
d) leereffecten en de sector zichtbaar maken
* laatste blok advies=behouden
laatste § moet in ieder geval behouden worden
Passage misschien beter op een andere plaats onderbrengen.
5. conclusie: Punt wordt behouden mits minimale tekstaanpassing (2006 wordt
2007)
6. Punt wordt geschrapt.
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7. Zie ook Socius-tekst 3.4 ; 3.5 en 3.7
Organisaties worden uitgenodigd om te legitimeren waarom ze in open/gesloten
aanbod werken. Dit wordt dan ter beoordeling voorgelegd aan een commissie.
Er wordt gepleit voor een verruiming van de beoordelingscriteria in het decreet:
de commissie moet een voldoende brede maatschappelijke inbedding kunnen
beoordelen.
De organisatie dient te zorgen voor een voldoende brede maatschappelijke
inbedding van haar werking.
De commissie gaat na of de organisatie in haar beleidsplan aantoont dat ze een
voldoende brede maatschappelijke inbedding heeft. Na de beoordeling van het
beleidsplan door de commissie wordt een convenant afgesloten.
conclusie: Beperkte mogelijkheid tot het maken van keuzes op basis van het
oordeel van een commissie over het beleidsplan.
8. Zie ook Socius-tekst 3.1.
9. Het instrumentarium blijft behouden. Het principe van de convenant wordt
toegevoegd. Enkel de wijze waarop met het instrumentarium wordt omgegaan
verandert.
conclusie: Punt wordt behouden
10-20 Deze punten hebben te maken met de relatie overheid – commissie organisatie
Er is geen directe link met de Socius-tekst.
conclusie: aandachtspunten:
* meer transparantie over beoordeling door de commissie
* meer interactie tussen commissie en organisatie
* soevereiniteit
21. conclusie: Principe van IKZ blijft behouden.
22. conclusie: Punt wordt behouden
23-24.Er moet een strikte verdeling zijn tussen rol van de administratie enerzijds en
rol van de adviescommissie anderzijds.
conclusie: deze punten moeten herschreven worden.
25. Punt wordt geschrapt
26 conclusie: Punt moet algemener worden gesteld met behoud van een aantal
basisvragen.
27. conclusie: Punt wordt behouden mits beperkte aanpassing van de
formulering.
28. zie hoger
29. conclusie: Punt wordt behouden
30. conclusie: Punt wordt behouden
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31. conclusie: Punt wordt behouden
32. conclusie: Punt wordt behouden
33-34. Zie ook Socius-tekst 3.8.
Bespreking Socius-tekst Toetsing van het dsecreet aan de visie van het sociaalcultureel volwassenenwerk op levenslang en levensbreed leren
2.1.-2.4. wordt ingepast in de adviestekst (zie hoger)
3.1. gaat naar pagina 3
3.2.-3.3. werden nog niet meegenomen
moeten samen in één punt worden verwerkt
3.7. is nog niet ter sprake gekomen
3.9. behouden en opnemen voor punt 26
Afspraken
1. Tegen de vergadering van de Commissie Volksontwikkeling van maandag
11.09.06 is er een nieuwe versie van het vroegere advies.
2. Gunter Gehre en Jan De Braekeleer herwerken elk een deel van de tekst.
3. Hugo De Vos biedt ondersteuning.

3.

Varia en rondvraag
* Prijs voor het sociaal-cultureel werk
Afspraak In de plenaire vergadering van 14.06.06 zal een ontwerp van advies
betreffende deze aangelegenheid besproken worden.

Christine Bussche
secretaris

Jan De Braekeleer
voorzitter

4

