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Verslag van de vergadering van 13 november 2006

Agenda
1. Goedkeuring verslag van de vergadering van 12.06.06;
2. Bespreking herwerkt advies evaluatie decreet op het sociaal cultureel volwassenenwerk;
3. Varia en rondvraag.

1. Goedkeuring van het verslag van 12.06.06
Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.
2. Bespreking herwerkt advies evaluatie decreet op het sociaal-cultureel volwassenenwerk
Werkwijze
Het ontwerpadvies wordt puntsgewijs overlopen. Enkel die stellingen waar het
advies werd aangepast, worden in dit verslag opgenomen.
Bespreking
1. Deze proeftuinen moeten toelaten te investeren in praktijkvernieuwing en moeten de laboratoriumfunctie van het sociaal-cultureel volwassenenwerk reëel
aanmoedigen.
2. de Raad stelt voor de groei te stimuleren en de kwaliteitsverhoging van het
aanbod en de kwalitatieve samenwerking tussen de organisaties (binnen en buiten de sector zoals bij cultuurcentra en bibliotheken) te honoreren.
3.De Raad bevestigt deze intentie maar wil ze explicieter verbonden zien met de
specifieke visie op leren die het sociaal-cultureel werk onderscheidt van de andere actoren in de volwasseneneducatie. Het ervaringsgerichte en actiegerichte leren als individu, als groep en in groep vanuit een emancipatorische inspiratie is
daarvan de kern. Dit betekent niet dat alle sociaal-culturele praktijken ontwikkeld worden als leercontexten waarin de educatieve functie prioritair is en ‘leren’ geïsoleerd kan worden van de andere functies.
Motivering: Gezien de evolutie meer en meer in de richting van shopgedrag gaat
kan gesteld worden dat sociaal-cultureel werk zich niet steeds in groep afspeelt en
daarom te beperkend is.
4. Tegelijk pleit de Raad voor een gelijkwaardige – wat niet betekent mathematisch evenwichtige – benadering van de andere functies. Maatschappelijke activering, gemeenschapsvorming en cultuurparticipatie zijn functies die hun relevantie putten uit de ambitie om onze samenleving humaner, democratischer, verdraagzamer te maken.
5. De overheid kan weliswaar een logistiek instrumentarium ontwikkelen om de
participatie van burgers mogelijk te maken. Dit zal enkel kunnen als er actoren
zijn die burgers aan elkaar doen “klitten”.
7. De tekst van Socius is hierover duidelijk in de volgende passages, waar de
Raad zich achter schaart:
Een deel van het sociaal-cultureel werk dreigde zich te verwijderen van de doelstellingen van het sociaal-cultureel werk
8. Voor het citaat wordt als laatste zin toegevoegd: De Raad sluit zich aan bij deze zienswijze.
Stabiliteit in het nieuw beleidsinstrumentarium …
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9. Decreet en uitvoeringsbesluit leggen een nieuwe manier van beleidsvoering
vast voor de sector van het sociaal-cultureel volwassenenwerk. Er wordt ook een
nieuw beleidsinstrumentarium ingevoerd door de introductie van beleidsplannen, de introductie van kwaliteitszorg voor lerende organisaties en – last but not
least – door de introductie van een nieuwe actor in het beleidsproces, met name
de adviescommissies.
Maar toch enkele bijsturingen
10. de doelstellingen, de procedure en het verloop van de visitatie, evenals de
thema’s waarrond het bezoek ter plekke zal verlopen worden best vastgelegd in
een publiek document dat vooraf aan alle organisaties wordt bezorgd.[schrappen van het woord verplaatst]
Geen vergelijkende beoordeling maken van de beleidsplannen van de organisaties, maar een onderbrengen van de beleidsplannen van de organisaties in niveaus of categorieën op basis van maatstaven die van te voren publiek zijn gemaakt
organisaties niet alleen in principe maar ook in feite onafhankelijk laten opteren
voor een kwaliteitssysteem naar keuze.
11. De Raad volgt Socius in zijn bezorgdheid over het gebrek aan zichtbaarheid
van de sector van het sociaal-cultureel werk. [binnen het globale educatieve
landschap wordt geschrapt]
Onder het citaat wordt het volgende toegevoegd:
De Raad vindt het registreren en zichtbaar maken van gegevens niet alleen
voor de educatieve functie belangrijk maar evenzeer voor de andere functies
van het sociaal-cultureel volwassenenwerk: gemeenschapsvorming, maatschappelijke activering en cultuurparticipatie
12 Voor een lijst van mogelijke onderzoeksvragen verwijzen we naar de bijlage
bij dit advies.
13 De spreidingsnorm voor de verenigingen van migranten aanpassen met name
het wijzigen van de verplichting om in drie provincies minstens 10 afdelingen te
tellen.
14 de normen voor de verhouding open aanbod en aanbod op vraag voor de gespecialiseerde vormingsinstellingen laten wegvallen.
15 De laatste zin tussen haakjes wordt geschrapt.
17 De laatste zin tussen haakjes wordt geschrapt.
18 De Raad beklemtoont de nood aan afstemming tussen de diverse bestuurlijke
niveaus inzonderheid tussen de Vlaamse overheid, de Provincies en de Vlaamse
Gemeenschapscommissie.

3

Conclusie
1. De secretaris past het advies aan op basis van de geformuleerde opmerkingen
en bezorgt de nieuwe versie via mail aan de voorzitter.
2. Daarna kan het document worden bezorgd aan de leden van de plenaire Raad
voor de vergadering van 22.11.06.
3. Varia en rondvraag
* Timing volgende vergadering
De volgende vergadering van de Commissie Volksontwikkeling wordt
verplaatst naar dinsdag 12 december 2006 om 14u30.
Afspraak: De secretaris reserveert een zaal
* Gesprek met de adviescommissies
Alle leden worden rechtstreeks via brief en via mail gepeild naar hun interesse
voor een gesprek met de Commissie Volksontwikkeling rond evaluatie
Afspraken:
1. De voorzitter maakt een ontwerp van brief
2. De secretaris verzamelt contactgegevens van alle leden van de adviescommissie Bewegingen, Instellingen en Verenigingen.
3. De brief en mail kunnen verstuurd worden na goedkeuring van het advies in
de plenaire Raad van 22.11.06.
4. Reacties worden ingewacht tegen 08.12.06.
.

Christine Bussche
secretaris

Jan de Braekeleer
voorzitter
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