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Betreft Advies VLOR betreffende het besluit van de Vlaamse Regering
betreffende de uitvoering van het decreet, van ... betreffende het
kwaliteitstoezicht voor beroepskwalificerende trdecten op basis van een
gemeenschappelij k kwal iteitskader
Geachte Mevrouw,
Het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitvoering van het decreet
van ... betreffende het, kwaliteitstoezicht voor beroepskwalificerende tqjecten
op basis van een gemeenschappelijk kwaliteitskader werd op 8 februari 2o'19
principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering.
Het document wordt, u hierbij, samen met de nota aan de Vlaamse regering
overgemaakt.
De documenten zullen u ook digitaal worden bezorgd.
Conform artikel 70 van het, participatiedecreet vernam ik graag binnen een
termijn van 30 dagen het advies van de VLOR in verband met dit

voorontwerp.
Met,

ijke groeten,

ister-president. van de Vlaamse Regering
Vlaams minister van Onderw'tjs

?e

Vlaanderen
verbeelding werkt

pagina I van

I

Vlaamse
Regering

?e

DE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLMMSE REGERING EN VLAAMSE MINISTER VAN ONDERWIJS EN
DE VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT

NOTA AAN DE VLAAMSE R,EGERING

Betreft:

- Ontwerp van besluit betreffende de uitvoering van het decreet
betreffende het kwaliteitstoezicht voor beroepskwalificerende
trajecten op basis van een gemeenschappelijk kwaliteitskader

- Principiële goedkeuring
1.

INHOUDELIJK

1.1. Situering en

context

Via het aanbod van opleiding, vorming en EVC-trajecten willen we aan burgers de garantie
kunnen geven dat ze de juiste arbeidsmarktgerichte competenties hebben verworven in functie
van een duurzame tewerkstelling. Momenteel stellen we vast dat er niet steeds voldoende
afstemming is tussen wat de arbeidsmarkt vraagt en de competenties waaraan de
beroepsopleidingen, die vanuit de verschillende beleidsdomeinen georganiseerd worden, werken.
We koppelen het opleidingsaanbod en de Evc-trajecten daarom zo veel mogelijk aan de
competenties uit de beroepskwalificaties en verbinden hier een kwaliteitstoezicht aan.

Om het kwaliteitstoezicht vorm te geven, werken we een gemeenschappelijk kwaliteitskader en
een aantal gemeenschappelijke principes uit. De basis daarvoor werd gelegd in het voorontwerp
van decreet betreffende het kwaliteitstoezicht voor beroepskwalificerende trajecten op basis van
een gemeenschappelijk kwaliteitskader. Het voorontwerp van decreet werd een tweede keer
principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 7 december 2018. Het voorliggende
ontwerp van besluit bundelt verschillende uitvoerende maatregelen met betrekking tot het
kwal iteitstoezicht op beroepskwal ificerende trajecten.

1.2 lnhoud
tn het voorontwerp van decreet worden zes zaken gedelegeerd naar de Vlaamse Regering:
1. Het vastleggen van de procedure voor de erkenningsaanvraag en de kwaliteitsvereisten

2.
3.
4.
5.
6.

op organisatieniveau.
De opmaak van een register van de erkende beroepskwalificerende trdecten.
De kwaliteitstoezichtprocedure per beleidsdomein voor de organisaties die onder dat
beleidsdomei n ressorteren.
Het concretiseren van de vijf kwaliteitsgebieden in descriptoren en indicatoren.
De medewerking van de onderwijsinspectie bij het kwaliteitstoezicht van
beleidsdomeinen of -velden die het toezicht autonoom organiseren'
Het vastleggen van het model van bewijs van beroepskwalificatie, bewijs van
deelkwalificatie en bewijs van competenties en de nadere modaliteiten met betrekking
tot de uitreiking ervan.
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oe kwaliteitstoezichtprocedures per beleidsdomein (punt 3) zullen door de beleidsdomeinen die
beroepskwalificerende trajecten wensen aan te bieden in aparte uitvoeringsbesluiten worden
geregeld. De overige zaken worden verder uitgewerkt in het voorliggende uitvoeringsbesluit.
Artikel 1.
ln het eerste artikel definiëren we drie begrippen uit het ontwerp van besluit.
Artikel 2.
Een organisatie die een erkend beroepskwalificerend traject wil aanbieden moet een
erkenningsaanvraag indienen. We leggen de minimumvereisten van een erkenningsaanvraag vast:
Een bewijs van de kwaliteit op organisatieniveau. De vereisten waaraan een
kwaliteitsvolle organisatie moet voldoen in het kader van beroepskwalificerende
trajecten worden in het uitvoeringsbesluit opgesomd. Het bewijs kan aangeleverd
worden via een dossier of via een bestaand kwaliteitslabel.
Een omschrijving van het traject dat toelaat dat een toezichthouder nagaat of het
voldoet aan de kwaliteitsgebieden zoals geformuleerd in het voorontwerp van decreet
betreffende het kwaliteitstoezicht voor beroepskwalificerende trajecten op basis van een
gemeenschappelijk kwal iteitskader.
Een verklaring dat de organisatie voldoet aan de arbeids- en socialezekerheidsrechtelijke
verplichtingen. De organisatie moet een goede opleidingsomgeving voor de lerende kunnen
waarborgen. Ze kan gemotiveerd aangeven waarom een eventuele veroordeling niet van
invloed zou zijn op het kwaliteitsvol en volledig aanbieden van de opleiding(en). De
toezichthouder beoordeelt of een veroordeling relevant is

-

Elk beleidsdomein of -veld kan de invulling van de erkenningsaanvraag en van het bewijs op
organisatieniveau verder zelf bepalen (extra criteria, sjablonen...).

Om de kwaliteit op organisatieniveau aan te tonen kan er gebruik gemaakt worden van
bestaande kwaliteitslabels of -bewijzen. Beleidsdomeinen en -velden maken een overzicht van de
kwaliteitslabels die (binnen hun domein) de kwaliteitsvereisten dekken en volgen wijzigingen op
zodat het overzicht actueel blijft en de kwaliteit op organisatieniveau gegarandeerd is.
Het beleidsdomein werk maakt via het decreet van ... betreffende het kwaliteits- en
registratiemodel van dienstverleners in het beleidsdomein Werk en Sociale Economie een
overzicht van veel voorkomende bestaande labels die voldoen aan de kwaliteitsvereisten.

Artikel 3.
Dit artikel betreft het register van erkende beroepskwalificerende trdecten. Elk erkend traject
zal opgenomen worden in een centraal register. Het register zal op een overzichteluke manier
worden ontsloten op een publieke website zodat het voor alle betrokken partUen transparant is
via welke trajecten men de competenties uit een bepaalde beroepskwalificatie effectief kan
verwerven. Het uitvoeringsbesluit bepaalt alvast dat het Agentschap voor Hoger Onderwijs,
Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen het register zal opmaken en
onderhouden. Dit sluit aan bij hun bevoegdheid voor de opmaak van beroepskwalificaties en de
kwalificatiedatabank die reeds gebouwd werd en waarin de beroepskwalificaties worden
opgenomen. De link met erkende beroepskwalificerende trajecten kan hier gemaakt worden. De
verdere uitwerking (vastleggen van vereiste data, aanlevering van deze data e.d.) wordt
gedelegeerd naar de Vlaamse minister bevoegd voor het onderwijs en de coórdinatie van het
vormingsbeleid en de Vlaamse minister bevoegd voor de professionele vorming.
Artikel 4.
De kwaliteitsgebieden waaruit het gemeenschappelijk kwaliteitskader bestaat, liggen vast in het
voorontwerp van decreet betreffende het kwaliteitstoezicht voor beroepskwalificerende
trajecten op basis van een gemeenschappelijk kwaliteitskader. De concretisering van de
kwaliteitsgebieden in descriptoren en indicatoren wordt vastgelegd in bijlage bU dit ontwerp
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van besluit. Alle beroepskwalificerende trajecten zullen volgens deze indicatoren beoordeeld
worden. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen het kwaliteitskader Voor
beroepskwalificerende opleidingen en dat voor beroepskwalificerende EVC-trajecten.
Artikel 5.
toezichthouders baseren zich voor het toezicht in principe op de meest actuele versie van de
beroepskwalificatie(s) waarvoor een trdect een bewijs van beroepskwalificatie wil uitreiken.
Beroepskwalificaties worden regelmatig geactualiseerd omwille van verschuivingen op de
arbeidsmarkt, nieuwe technologieën, enz. We voorzien in een overgangsperiode van een jaar die
opleidingsaanbieders tijd geeft om het traject aan te passen aan de vernieuwde
beroepskwalificatie. tndien het toezicht plaatsvindt tijdens het overgangsjaar dan stemmen de
toezichthouders met de aanbieder af of de actualisatie al doorgevoerd is in het traject. lndien
dit nog niet het geval is dan is de laatste versie van de beroepskwalificatie voor de update het
referentiekader voor de toezichthouders. ln erkenningsaanvragen baseren aanbieders zich steeds
op de laatste versie van de beroepskwalificatie.
Artikel 6.
tn het voorontwerp van decreet worden drie wijzen bepaald waarop het kwaliteitstoezicht op
beroepskwalificerende trdecten georganiseerd kan worden. Wanneer een beleidsdomein kiest
om het toezicht autonoom te organiseren dan betrekt het de onderwijsinspectie gedurende de
eerste drie jaren van het toezicht. Beleidsdomeinen kunnen binnen de gezamenlijk vastgelegde
principes in het voorontwerp van decreet het kwaliteitstoezicht zelf vorm geven. Hoe de
medewerking van de onderwijsinspectie concreet zal verlopen, wordt daarom per beleidsdomein
vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. Tudens de samenwerking rapporteert de
ondérwijsinspectie en het beleidsdomein of -veld jaarlijks aan de Vlaamse Regering over het
verloop van het kwaliteitstoezicht.
ArtikelT.
De bewijzen van beroepskwalificatie, deelkwalificatie en competentie zullen door verschillende
opleidingsverstrekkers en Evc-testcentra kunnen worden uitgereikt. ln het ontwerp van besluit
van de Vlaamse Regering betreffende de uitvoering van het decreet van ... betreffende een
geïntegreerd beleid voor de erkenning van verworven competenties wordt opgesomd wat er op
een kwalificatiebewijs vermeld moet worden.

Artikel 8.
Doordat het effect van een kwaliteitsbewijs kan verschillen afhankelijk van de organisatie van
het kwaliteitstoezicht dient elke opleidingsaanbieder via verschillende communicatiekanalen
(website, brochures, infodagen, persoonlijke contacten) zichtbaar en duidelijk de mogelijke
gevolgen in verband met automatische vrijstelling van het behalen van een kwalificatiebewijs te
communiceren aan (potentiële) lerenden.
Artikel 9.
De inwerkingtreding.
Bijlagen I en 2

oijlage 1 bevat de descriptoren en indicatoren voor het toezicht op beroepskwalificerende
opleidingen. Bijlage 2 bevat de descriptoren en indicatoren voor het toezicht op
beroepskwal ifi cerende Evc-trajecten.

1. WEERSLAG VAN HET VOOR,STEL OP DE BEGROTING VAN DE VLAAMSE
GEMEENSCHAP
De bepalingen uit het voorliggend ontwerp van besluit hebben geen weerslag op de begroting
van de Vlaamse GemeenschaP.
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Het gunstig advies van de lnspectie van Financiën werd verleend op

16

januari

2019.

4. WEERSLAG VAN HET VOORSTEL OP DE LOKALE BESTUREN
Het voorliggend ontwerp van besluit kan een weerslag hebben op de lokale besturen in de mate
waarin zij wensen op te treden als aanbieder van beroepskwalificerende trajecten en daarvoor
bewijzen van beroepskwalificatie, van deelkwalificatie en van competenties willen uitreiken.
Het ontwerp van besluit heeft evenwel geen rechtstreekse weerslag op de financiën van de lokale
besturen noch op personeelsvlak, noch op het vlak van de werkingsuitgaven, de investeringen en
schuld, en de ontvangsten.

5. WEER,SLAG VAN HET VOORSTEL OP HET PERSONEELSBESTAND EN DE
PER,SONEELSBUDGETTEN
Het ontwerp van besluit heeft geen weerslag op het personeelsbestand en op de
personeelsbudgetten, zodat het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor het algemeen
beleid inzake personeel en organisatieontwikkeling, niet vereist is.

6. KWALITEIT VAN DE REGELGEVING
Het b'rjgaande ontwerp van besluit werd aangepast aan het wetgevingstechnisch en taalkundig
advies nr. 2018/485 van 8 november 2018. Omdat het ontwerp van besluit slechts een technische
uitvoering geeft aan decretale bepalingen die de essentiële beleidskeuzes al hebben bepaald werd er
geen reguleringsimpactanalyse (RlA) opgemaakt.

7. VOORSTEL VAN BESLISSING
De Vlaamse Regering beslist:

haar principiële goedkeuring te hechten aan het bijgaande ontwerp van besluit betreffende de
uitvoering van het decreet betreffende het kwaliteitstoezicht voor beroepskwalificerende
trdecten op basis van een gemeenschappel'rjk kwaliteitskader;

2.

de Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs en de coórdinatie van het vormingsbeleid, en
de Vlaamse minister, bevoegd voor de professionele vorming te
2.1. gelasten over voornoemd ontwerp van besluit het advies in te winnen van de Vlaamse
Onderwijsraad (VLOR), van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV);
2.2. de minister-president van de Vlaamse Regering te verzoeken voormeld ontwerp van besluit op
de agenda te plaatsen van een vergadering van het Sectorcomité X.

De viceminister-president,
De Vlaamse Minister van Onderwijs,

HiIde CREVITS.
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De Vlaamse minister van Werk, Economie, lnnovatie en Sport,

Philippe

MUYTERS.

Bijlagen:

-

het principieel goed te keuren ontwerp van besluit
het advies van de lnspectie van Financiën
hetbegrotingsakkoord
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Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitvoering
van het decreet van ... betreffende het kwaliteitstoezicht voor
beroepskwalificerende trajecten op basis van een
gemeenscha ppelijk kwa liteitskader
DE VLAAMSE REGERING,

Gelet op het decreet van (datum) betreffende het kwaliteitstoezicht voor
beroepskwalificerende trajecten op basis van een gemeenschappelijk
kwaliteitskader, aftikelen 5 52, 7 en 10;
Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 16 januari 20L9;
Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting,
gegeven op 5 februari 20L9;
Gelet op het advies van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen, gegeven op

(datum);
Gelet op het advies van de Vlaamse Onderwijsraad, gegeven op (datum);
Gelet op het advies nr. xxx van de Raad van State, gegeven op (datum), met
toepassing van artikel 84,51, eerste lid, 1o, van de wetten op de Raad van State,

gecoórdineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs en de Vlaamse minister van

Werk, Economie, Innovatie en SPoft;
Na beraadslaging,

BESLUIT

AÊikel 1. In dit besluit wordt verstaan onder:

1o

Zo

30

humanresourcesmethoden:toolsof methodieken voorpersoneelsinstroom,
personeelsontwikkeling en evaluatie van het functioneren van de
personeelsleden;
AHOVOKS: het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs,
Kwalificaties en Studietoelagen, opgericht bij het besluit van de Vlaamse
Regering van 24 april 2009 tot oprichting van het intern verzelfstandigd
Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en
Studietoelagen;
onderwijsinspectie: de inspectie vermeld in titel IV van deel II van het
decreet van B mei 2009 betreftende de kwaliteit van onderwijs'
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Att. 2. Een organisatie

die erkende beroepskwalificerende trajecten wil aanbieden,
dient daarvoor een erkenningsaanvraag in.
De organisatie voldoet aan al de volgende erkenningsvoorwaarden:
10 ze beschikt over een bewijs van kwaliteit op organisatieniveau. Dat houdt in dat
de organisatie minstens voldoet aan volgende voorwaarden:
a) op het vlak van klantgerichtheid:
1) de dienstverlener beschrijft het aanbod en de voorwaarden ervan en
maakt deze vooraf kenbaar aan zijn klanten en derden. De afspraken
over de dienstverlening tussen de dienstverlener en zijn klant worden
nagekomen;
2) de dienstverlener houdt rekening met de wensen, behoeften en noden

b)

c)

van zijn klanten met betrekking tot zijn dienstverlening en producten.
Hieftoe peilt hij periodiek naar de tevredenheid van zijn klanten. De
resultaten worden aangewend voor continue verbetering,
op het vlak van personeelsbeheer:
1) de dienstverlener hanteeft human resourcesmethoden voor zijn
medewerkers op het vlak van rekrutering en selectie, integratie,
opvolging, functionering en evaluatie van medewerkers;
2) de dienstverlener en zijn personeel beschikken over vakgerelateerde
kennis en ervaring die zij op peil houden. De dienstverlener versterkt
de deskundigheid van het personeel via begeleiding, ondersteuning en
vormingsi nitiatieven ;
op het vlak van financieel beheer:
1) de dienstverlener staat in voor de periodieke opvolging van zijn
budgetplanning. De dienstverlener zorgt voor een financieel beheer met
een planning die periodiek wordt opgevolgd. Hij houdt zijn rekeningen bij
volgens de boekhoudkundige regels. De subsidies en premies van de
overheid moeten doelmatig besteed worden;
2) de dienstverlener volgt zijn opbrengsten, kosten, investeringen en
vermogen op in functie van zijn rendabiliteit, liquiditeit en solvabiliteit.

Elk beleidsdomein of -veld houdt een overzicht bij van de kwaliteitslabels
of -bewijzen binnen hun vakgebied die voldoen aan de kwaliteitsvereisten en
garandeerL de overeenstemming met de kwaliteitsvereisten continu.
Organisaties die beschikken over een kwaliteitslabel of een wettelijk
kwaliteitssysteem van een overheid die voldoet aan de minimale
kwaliteitsvoorwaarden op organisatieniveau als vermeld in het decreet van ...
betreffende het kwaliteits- en registratiemodel van dienstverleners in het
beleidsdomein Werk en Sociale Economie, kunnen via hun registratie aantonen dat
ze over de kwaliteitsvereisten beschikken.

20

ze voldoet aan de arbeids- en socialezekerheidsrechtelijke verplichtingen.

30

ze biedt een beroepskwalificerend traject aan dat voldoet aan de
kwaliteitsgebieden als vermeld in artikel 7 van het decreet van ... betreffende
het kwaliteitstoezicht voor beroepskwalificerende trajecten op basis van een
gemeenschappelijk kwaliteitskader.

De erkenningsaanvraag laat daarom toe een inhoudelijke beoordeling van
het traject uit te voeren op basis van de kwaliteitsgebieden.

Art. 3.

Er wordt een register gepubliceerd van de erkende beroepskwalificerende
trajecten en de organisaties die ze aanbieden. AHOVOKS maakt dat register op en
actualiseert het.
De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs de coórdinatie van het
vormingsbeleid, en de Vlaamse minister, bevoegd voor de professionele vorming,
bepalen welke gegevens in het register worden opgenomen.
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AÉ. 4. Het kwaliteitskader, vermeld in artikel 7 van het decreet van ... betreffende
het kwaliteitstoezicht voor beroepskwalificerende trajecten op basis van een
gemeenschappelijk kwaliteitskader, wordt vastgesteld in de bijlagen die bij dit
besluit zijn gevoegd.

AÉ. 5. Van zodra de update van een beroepskwalificatie erkend is door de Vlaamse
Regering hebben opleidingsaanbieders één kalenderjaar de tijd om het traject aan
te passen. Indíen er een kwaliteitstoezicht plaatsvindt tijdens deze overgangsfase
dan kunnen de toezichthouders zich indien nodig baseren op de laatste versie van
de beroepskwalificatie voor de update. Nieuwe beroepskwalificerende trajecten
moeten zich steeds baseren op de actuele versie van de beroepskwalificatie.

Art. 6. De medewerking van de onderwijsinspectie bij het kwaliteitstoezicht

gedurende de eerste drie jaar dat een beleidsdomein of -veld het kwaliteitstoezicht
op beroepskwalificerende trajecten autonoom organiseeft, vermeld in aftikel 8, $4
van het decreet van ... betreftende het kwaliteitstoezicht voor beroepskwalificerende
trajecten op basis van een gemeenschappelijk kwaliteitskader, wordt per
beleidsdomein of -veld geconcretiseerd in een samenwerkingsovereenkomst. De
onderwijsinspectie en het beleidsdomein of -veld rapporteren jaarlijks aan de
Vlaamse Regering over de organisatie en het verloop van het kwaliteitstoezicht.

Att.7. De modellen voor bewijzen van beroepskwalificatie, deelkwalificatie en
competenties dienen te voldoen aan de criteria zoals vermeld in hoofdstuk 2 van
het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitvoering van het decreet van
... betreffende een geïntegreerd beleid voor de erkenning van verworven
competenties,
Art. 8. Elke opleidingsaanbieder dient zichtbaar en duidelijk de mogelijke
gevolgen in verband met automatische vrijstelling in functie van het behalen van
een kwalificatiebewijs te communiceren aan (potentiële) lerenden.

AÉ, 9. De Vlaamse ministers bevoegd voor het onderwijs, de coórdinatie van het
vormingsbeleid en voor de professionele vorming, zijn belast met de uitvoering van
dit besluit.

Brussel, ... (datum)

De minister-president van de Vlaamse Regering,

Geeft BOURGEOIS

De Vlaamse minister van Onderwijs,
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Hilde CREVITS

De Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport,

Philippe MUYTERS
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Bijlage 1. Gemeenschappelijk kwaliteitskader voor beroepskwalificerende opleidingen

Bouwblok 1: DOELSTELLINGEN
Descriptor 1: Het opleidingstraject stemt overeen met de inhoud en het
beheersi

niveau van de

co

I1. Het opleidingstraject bevat

es in de beroe

nagenoeg

alle beoogde

lificatie

competenties

van

de

beroepskwalificatie. Het opleidingstraject is evenwichtig en afgestemd op het verwachte
beheersingsniveau van de beroepskwalificatie. De betrokken aanbieders/partners
stemmen af over de dekking van de beoogde competenties.

Bouwblok 2l VORMGEVING
Descriptor 2: Het opleidingstraject is zodanig uitgewerkt, georganiseerd en afgestemd

op

de mogelijkheden van de lerende dat de competenties van de beroepskwalificatie
kunnen worden verworven

Maatwerk
L2 De aanbieder kent de relevante startcompetenties van de lerende. Bij het vormgeven
van het opleidingstraject wordt rekening gehouden met de mogelijkheden van de lerende
en met verschillen tussen (groepen van) lerenden in vooropleiding, vorderingen en
vervolgwensen. Vrijstellingen gebeuren op basis van transparante procedures en valide
criteria.

Organisatie aanbod
L3 Het opleidingstraject is logisch opgebouwd en samenhangend. De opleidingstijd wordt
optimaal aangewend voor het aanleren, inoefenen en evalueren van de beoogde
competenties. De betrokken aanbieders/partners stemmen af over de vormgeving van het
opleid ingstraject,

Werkwijze
L4 Het opleidingstraject en de te verwerven competenties worden voor de lerende
geëxpliciteerd. Er is een variatie aan leeractiviteiten die het verwerven van de
competenties mogelijk maakt. Er worden werkvormen gehanteerd die de lerende
vertrouwd maakt met de werkrealiteit.

Materiële i nfrastructu u r
L5 De materiële infrastructuur en de leermiddelen zijn voldoende en gepast in functie van
de te verwerven comPetenties.
Bouwblok 3: BEGELEIDING
Descriptor 3: De lerende wordt zodanig begeleid dat hij optimale kansen heeft om de
lificatie te verwerven
ies van de be
com

Informatie
L6 De lerende krijgt doelgerichte informatie over het opleidingstraject, de

beoogde

beroepen en de mogelijkheden op de arbeidsmarkt.
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Ondersteuning
I.7 De begeleiding tijdens het opleidíngstraject is gebaseerd op de verzamelde informatie
over de vorderingen van de lerende, De betrokken aanbieders/partners stemmen af over
de begeleiding van de lerende.
I.B Het leerklimaat is positief en stimulerend, De lerende krijgt doelgericht en systematisch
feedback over zijn vorderingen in relatie tot de te verwerven competenties van zijn
opleid ingstraject.

Bouwblok 4: EVALUATIE
Descriptor 4: De beoogde doelen worden valide en betrouwbaar geëvalueerd en
transparant gerapporteerd zodat kan aangetoond worden dat de lerende de
competenties van de beroepskwalificatie effectief bezit,

I.9 De evaluatie is representatief voor de inhoud en het beheersingsniveau van de beoogde
competenties in de beroepskwalificatie,

I.10 De evaluatie steunt op eenduidige en objectieve criteria die voor alle betrokkenen
duidelijk zijn. De evaluatieprocedures en -instrumenten dragen bij tot een betrouwbare
beoordeling. De betrokken aanbieders/partners stemmen af over de evaluatie- en de
ra pporteri ngspraktijk.
I.11 De evaluatieresultaten worden helder en tijdig gecommuniceerd aan de lerenden. De
beslissing in verband met het uitreiken van het kwalificatiebewijs is aantoonbaar aan de
hand van evaluatiegegevens en te verantwoorden aan de hand van beslissingsregel(s).
I.12 De evaluatiegegevens worden gebruikt om de eigen praktijk te ondersteunen en bij
te sturen.
Bouwblok 5: VERBETERACTIES
Descriptor 5: Werkpunten die worden vastgesteld in verband met de doelstellingen,
vormgeving, begeleiding en evaluatie worden omgezet in verbeteracties.

I.13 Werkpunten die worden vastgesteld in verband met de doelstellingen, vormgeving,
begeleiding en evaluatie worden omgezet in verbeteracties.
Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van (datum)
betreffende de uitvoering van het decreet van ... betreffende het kwaliteitstoezicht voor
beroepskwalificerende trajecten op basis van een gemeenschappelijk kwaliteitskader.

Brussel, (datum).

De minister-president van de Vlaamse Regering,
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Geert BOURGEOIS

De Vlaamse minister van Onderwijs,

Hi|de CREVITS

De Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Spott,

Philippe MUYTERS
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Bijlage 2. Gemeenschappelijk kwaliteitskader voor beroepskwalificerende EVC-trajecten

Bouwblok 1: DOELSTELLINGEN
Descriptor 1: De beoordeling stemt overeen met de competenties zoals vastgelegd in de
EVC-standaard van de desbetreffende beroepskwalificatie'

I.1 De EVC-beoordeling (procedure, methode, criteria) stemt overeen met

de

competenties zoals vastgelegd in de EVC-standaard, De betrokken aanbieders/paftners
stemmen af over de dekking van de beoogde competenties.

Bouwblok 2: VORMGEVING
Descriptor 2: De EVC-beoordeling is zodanig uitgewerkt en georganiseerd dat voor elke
EVC-kandidaat de competenties uit de EVC-standaard zichtbaar en evalueerbaar zijn,

I.2

De verschillende onderdelen van de beoordeling zijn logisch opgebouwd en op elkaar

afgestemd zodat de beoordeling een coherent geheel vormt. De beschikbare tijd (cfr.
EVC-standaard) wordt optimaal aangewend om de kandidaat vertrouwd te maken met de
setting van de beoordeling én om de beoogde competenties zichtbaar te maken en te
evalueren. De betrokken aanbieders/partners stemmen af over de vormgeving.

I.3 De opdrachten in de beoordelingsprocedure zijn afgestemd op het niveau van de

EVC-

standaard. De instructies zijn helder geformuleerd en afgestemd op de competentíetaal
gehanteerd binnen de EVC-standaard.

L4 De materiële infrastructuur is in overeenstemming met de richtlijnen in de EVCsta ndaard.

I.5 Vrijstellingen voor bepaalde onderdelen gebeuren op basis van transparante
procedures en valide criteria.

Bouwblok 3: BEGELEIDING
Descriptor 3: De EVC-kandidaat wordt tijdens de EVC-beoordeling zodanig begeleid dat
hij/zij optimale kansen heeft om de competenties zoals vastgelegd in de EVC-standaard
zichtbaar te maken voor evaluatie.

I.6 De kandidaat wordt bij de start doelgericht geïnformeerd over de EVC-beoordeling
de te beoordelen competenties. De aanbieder voorziet ruimte zodat de kandidaat de

en

mogelijkheid heeft om bijkomende informatie te vragen' De betrokken
aanbieders/partners stemmen af over de begeleiding van de kandidaat tijdens het
assessment,

I.7 De begeleidingsinterventies verhogen de kansen van de kandidaat om de beoogde
competenties zichtbaar te maken.
Bouwblok 4: EVALUATIE
Descriptor 4: De beoogde competenties van de EVC-standaard worden valide en
betrouwbaar geëvalueerd en de behaalde competenties worden op een transparante
wijze gecommuniceerd aan de EVC-kandidaat

L8 De beoordeling verloopt volgens de richtlijnen zoals bepaald in de EVC-standaard

Pagina 1 van 3

I.9 De beoordeling steunt op eenduidige en objectieve criteria die vooraf voor alle
betrokkenen duidelijk zijn. De wijze van beoordelen draagt bij tot een betrouwbare
beoordeling. De betrokken aanbieders/partners stemmen af over de beoordelingspraktijk.
I.10 De kandidaat krijgt na de beoordeling doelgerichte feedback over de beoordeling.
L11 De evaluatieresultaten worden helder en tijdig gecommuniceerd aan de kandidaat,
De rapportering is voldoende informatierijk. De beslissing in verband met het uitreiken
van het kwalificatiebewijs is aantoonbaar aan de hand van evaluatiegegevens en te
verantwoorden aan de hand van beslissingsregel(s). De betrokken aanbieders/paftners
stemmen af over de rapporteringspraktijk.

Bouwblok 5r VERBETERACTIES
Descriptor 4: Werkpunten die worden vastgesteld in verband met de doelstellingen,
vormgeving, begeleiding en evaluatie worden omgezet in verbeteracties.

L12 Werkpunten die worden vastgesteld in verband met de doelstellingen, vormgeving,
begeleiding en evaluatie worden omgezet in verbeteracties.
Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van (datum)

betreffende de uitvoering van het decreet van ... betreffende het kwaliteitstoezicht voor
beroepskwalificerende trajecten op basis van een gemeenschappelijk kwaliteitskader,

Brussel, (datum)

De minister-president van de Vlaamse Regering,

Geert BOURGEOIS

De Vlaamse minister van Onderwijs,

HiIde CREVITS

De Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport,
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Philippe MUYTERS
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