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Vlor - programmatiecriteria CVO
Bijlage I – Sjabloon aanvraagdossier onderwijsbevoegdheid voor een
bijkomende opleiding (in te vullen per aangevraagde opleiding1)
Opmerking vooraf: centra die krachtens bijlage III van het decreet geen
onderwijsbevoegdheid hebben voor minstens één opleiding van het secundair
volwassenenonderwijs, kunnen geen gunstig advies krijgen voor een programmatie in het
secundair volwassenenonderwijs.
Om een kwaliteitsvol, maatschappelijk zinvol en rationeel gespreid aanbod op Vlaams
niveau te bewaken, om toe te zien op een evenwichtige spreiding van het aanbod over
de netten en de koepels en om willekeurige behandeling te voorkomen, vraagt de raad
dat het aanvraagdossier volgende informatie bevat.
Gegevens over de macrodoelmatigheid van de aanvraag en de capaciteit van het
centrum:
1° Gegevens over een regionale nood aan de opleiding in het betrokken centrum

2° Gegevens over een door de beroepswereld expliciet geformuleerde behoefte aan
afgestudeerden in de betreffende opleiding

3° gegevens over het bestaande aanbod van verwante opleidingen in de regio
1

Met ingang van 1 september 2008 vervullen de consortia een eerstelijnsfunctie in de beoordeling van
aanvragen. In die gevallen waar een centrumbestuur, na een negatief advies te hebben gekregen van
de algemene vergadering van het consortium waartoe het behoort, een aanvraag indient bij de
Vlaamse Regering, zal de Vlaamse Regering voorafgaandelijk aan het nemen van een beslissing, het
advies van de Vlaamse Onderwijsraad inwinnen.
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3a) binnen het werkingsgebied van het consortium waartoe het aanvragend centrum behoort

3b) in de ruimere regio

3c) in voorkomend geval, de andere aanvragen van verwante nieuwe opleidingen binnen het
werkingsgebied van het consortium waartoe het aanvragend centrum behoort

3d) in voorkomend geval, de andere aanvragen van verwante nieuwe opleidingen in de
ruimere regio

4° Gegevens over de verwachte instroom

5° Gegevens over de verwachte uitstroom van de opleiding;

6° Gegevens over de mate waarin de opleiding gericht is op verschillende doelgroepen
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7° Gegevens over de beschikbare infrastructuur

8° Indien van toepassing, gegevens over de beschikbaarheid van mogelijkheden voor
werkplekleren;

9° Gegevens over de beschikbaarheid van middelen om het volledige opleidingstraject te
kunnen aanbieden;

10° Gegevens over de beschikbare expertise in het centrum
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11° Gegevens over de samenwerking met het bedrijfsleven en/of met andere partners bij de
organisatie van de opleiding en, indien van toepassing, de betrokkenheid van de publieke
opleidingsverstrekkers;

12° Gegevens over het geheel van de door het centrumbestuur aangevraagde opleidingen
tijdens het lopende schooljaar

Toe te voegen bijlagen:

Opleidingsplan en criteria van het betrokken consortium

Kopie van het negatief advies van het betrokken consortium
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