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Agenda
1. Goedkeuring van het verslag van 13.11.06;
2. Voorstel tot Europees creditsysteem voor beroepsopleiding en –onderwijs
(ECVET);
3. Bespreking discussienota Kwalificaties en Competenties;
4. Varia en rondvraag.

1. Goedkeuring van het verslag van 13.11.06
Het verslag werd zonder opmerkingen goedgekeurd.
2. Voorstel tot Europees creditsysteem voor beroepsopleiding en –onderwijs
(ECVET)
Situering
In dit document over de ontwikkeling van een creditsysteem voor beroepsonderwijs en –opleiding wordt op een aantal plaatsen de sector van het sociaalcultureel volwassenenwerk vernoemd. De vraag wordt gesteld in hoeverre ook de
sectoren Amateurkunsten en Bibliotheken betrokken partij zijn in deze materie.
De vragen (pag. 19 e.v. ) worden overlopen en waar mogelijk wordt een antwoord geformuleerd.
De beschrijving laat ruimte voor een waaier van structuren: hoe de sector nu
exact gestructureerd wordt is niet zo van wezenlijk belang
Æ alles wat niet NGO-sector is: dus ook incl. bib, cc, ak, ver, (vormings)inst,
bew.
.
Aangezien het daaruit resulterende advies als bijlage bij dit advies wordt gevoegd, wordt het antwoord op de vragen niet overgenomen in dit verslag. Enkel
algemeen gestelde opmerkingen en/of vragen die niet direct terug te vinden zijn
in de antwoorden op één van de vragen zullen worden vermeld.
Bespreking
- p. 16/17 bij de verwoording van de implementatie en de oprichting van de zg.
partnerschappen wordt de sector niet meer vermeld
Æ sector moet beter uit de verf komen!
- p. 11 Æ heeft te maken met internationale mobiliteit en valorisatie
- Hoe kan het sociaal-cultureel volwassenenwerk een rol spelen in dit verhaal:
c.q. leerbewijzen, competentiebewijzen, functiebewijzen ….
- Welke instrumenten kunnen ontwikkeld worden om datgene wat geleerd werd
binnen het sociaal-cultureel volwassenenwerk te gebruiken in een ruimere context?
- Welke materialen kan het individu verzamelen om te bewijzen dat een bepaalde competentie verworven is? Programma, video, fotomateriaal, ….
- Oprichting van 1 instelling binnen de sector waarop cursist beroep kan doen
voor de uitreiking van de documenten op basis van dossier (ipv evaluering door
elke organisatie afzonderlijk)
Afspraken
1. De Commissie Volksontwikkeling zal een insteek geven die aan alle leden
van de Raad zal bezorgd worden via mail.
2. Alle leden van de plenaire Raad voor Volksontwikkeling en Cultuurspreiding krijgen de mogelijkheid om hun bedenkingen te bezorgen.
3. In overleg met de voorzitter worden geformuleerde opmerkingen geïnte
greerd in het ontwerpadvies dat vervolgens wordt overgemaakt aan het
Departement Onderwijs.
4. Het ontwerpadvies zal tot slot worden bekrachtigd op de eerstvolgende
plenaire vergadering van de Raad voor Volksontwikkeling en Cultuur
spreiding.

2

3. Bespreking discussienota Kwalificaties en Competenties
Situering en aanpak
Deze tekst is de Vlaamse toepassing van het document over EQF waarover eind
2005 advies werd uitgebracht.
Vraag om oplijsting van mogelijke aandachtspunten komt vanuit Onderwijs en
moet via Marijke Verdoodt van het Departement CJSM worden doorgespeeld.
Bespreking
- vermelding van de sector sociaal-cultureel volwassenenwerk is positief
- tekst is nog niet af = tussentijdse vraag om terugkoppeling
- vraag om hulp Æ wetenschappelijk onderzoek + pilootprojecten
- inhoudelijke focus op derde dimensie (zelfontplooiing en maatschappelijke
participatie) Æ realisering binnen DIVA?
Afspraken
1. De geformuleerde opmerkingen worden opgelijst als aandachtspunten.
2. Na verificatie door de voorzitter wordt het document door de secretaris
overgemaakt aan het Departement (Marijke Verdoodt)
3. De oplijsting van de aandachtspunten bij deze discussienota wordt als
bijlage bij dit verslag gevoegd.
4. Varia en rondvraag
* Stand van zaken evaluatie decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk
Op donderdag 7 december 2006 is er een overleg geweest van de reflectiegroep
evaluatie van het decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk. In deze vergadering
werd enerzijds een intentietekst vanuit Kabinet/administratie voorgesteld en anderzijds kregen de andere partners de gelegenheid hun visie kenbaar te maken
- In de intentietekst wordt uitgegaan van resultaten en werking eerder dan
intenties en planning
- De sector moet een groei kennen die financieel moet gehonoreerd woorden
door:
Æ gebruikelijke budgetverhoging: index, anciënniteitverhoging, …
Æ extra middelen voor een prioriteitenbeleid
- Besteding van de middelen moet gekoppeld worden aan evaluering en rangschikking in een aantal categorieën
Æ goede werking (evaluatie door de administratie) leidt tot toekenning van
extra middelen
Æ slechte werking geeft aanleiding tot een vermindering van de financiële
middelen:
- De beoordeling gebeurt door de administratie via visitatie en werkingsverslag
- De vroegere adviescommissie heeft een gewijzigde functie. Deze commissie
wordt enkel samengeroepen wanneer een organisatie bezwaar heeft ingediend
tegen een negatief advies.
- Stijging van de budgetten wordt positief bevonden, maar besteding van
middelen aan bepaalde thema’s in het kader van een prioriteitenbeleid laat
weinig groeikansen voor een laboratoriumfunctie, wat ten zeerste betreurd
wordt.
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- Het principe van de visitatiecommissie wordt positief onthaald op voorwaarde
dat deze commissie evenwichtig wordt samengesteld uit een mix van experten
en ambtenaren.
- Nu de beoordelingscommissies werden omgevormd tot een adviescommissie
die enkel ingeschakeld wordt bij bezwaar tegen een negatief advies moet
gewaakt worden over het inhoudelijke luik, zodat het gevaar dat besluitvorming
weer eerder gebaseerd is op kwantiteit vermeden wordt. Spelregels bij beoordeling moeten voorafgaandelijk op een eenduidige manier bekend zijn voor zowel
administratie als organisatie uit de sector.
Afspraak: Alvorens aan verdere agendabepaling te doen wordt de vrijgave·
van een nieuwe tekstversie afgewacht.
* Planning vergaderingen Commissie Volksontwikkeling
Er werden mogelijke vergadermomenten afgesproken op:
* maandag 12 maart 2007 om 14 uur
* maandag 23 april 2007 om 14 uur
* maandag 21 mei 2007 om 14 uur

Christine Bussche
secretaris

Jan De Braekeleer
voorzitter
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