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Het centrumreglement volwassenenonderwijs 2022-2023:
Overzicht van de wijzigingen
Hieronder vind je een overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het model van schoolreglement voor het schooljaar 2022-2023. Na een verwijzing naar de respectievelijke punten in het model volgt telkens een korte toelichting.
Dit overzicht is onder voorbehoud van toekomstige wijzigingen aan de regelgeving met als ingangsdatum 1 september 2022.

1

Uitschrijfbeleid (Punt 4.15)

Na overleg met de centra worden drie tekstvoorstellen naar voor geschoven om het uitschrijfbeleid
vorm te geven. Het uitschrijfbeleid komt er om de cursist de mogelijkheid te bieden zelf uit te
schrijven en vooraf duidelijkheid te hebben over de gevolgen m.b.t. inschrijvingsgeld, verbruiksgoederen en andere onkosten.

2

Aanpassen tucht aan duaal (Punt 7.2)

Aan de mogelijke tuchtmaatregelen werd toegevoegd dat een uitsluiting uit een CVO als gevolg
heeft dat ook een einde komt aan de overeenkomst duaal leren.

3

Aanpassen engagement cursist duaal (Punt 5.4)

De engagementen die centra verwachten van een cursist in een duaal traject werd opgenomen in
het centrumreglement. Eén aspect hiervan is de beroepsmogelijkheid van de cursist tegen het beeindigen van de overeenkomst duaal leren bij het Vlaams Partnerschap Duaal Leren.

4

Verduidelijkingen

4.1

Digitaal akkoord geven voor wijzigingen aan het centrumreglement

Cursisten kunnen voortaan niet alleen schriftelijk, maar ook digitaal hun akkoord geven voor wijzigingen aan het centrumreglement. Het centrumreglement dient hiervoor niet aangepast.
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4.2

Bijkomende proeven: geen beroepsmogelijkheid (Punt 6.7)

We verduidelijken in het model van centrumreglement dat er tegen een beslissing tot bijkomende
proeven geen beroep mogelijk is.
4.3

Bijkomende proeven: verwijzing naar data (Punt 6.8)

Een centrum kan de periode waarin bijkomende proeven tijdens de zomervakantie plaatsvinden opnemen in de jaarkalender. We nemen in het centrumreglement een uitdrukkelijke verwijzing naar
die data op. Op die manier zijn cursisten op voorhand op de hoogte van de periode waarin een
eventuele bijkomende proef kan plaatsvinden.
4.4

Digitaal meedelen van de evaluatiebeslissing (Punt 6.9)

Wanneer een centrum ervoor kiest om de evaluatiebeslissing naast een fysieke overhandiging ook
digitaal ter beschikking te stellen, verduidelijken we dat de datum van de fysieke overhandiging
geldt als startdatum voor het berekenen van de termijn om een overleg aan te vragen in het kader
van een betwisting van de evaluatiebeslissing. Kies je ervoor om de evaluatiebeslissing enkel digitaal ter beschikking te stellen, dan geldt de datum van de digitale mededeling als startdatum.
4.5

Veiligheidsmaatregelen (Punt 5.8)

De coronapandemie leerde ons dat het in uitzonderlijke omstandigheden nodig kan zijn voor een
centrum om maatregelen te nemen om de veiligheid van het centrumgebeuren zoveel als mogelijk
te vrijwaren (bv. het verplicht dragen van een mondmasker, het respecteren van voldoende afstand, het scheiden van leerlingengroepen, het afwijken van de normale schooluren etc.). We nemen uitdrukkelijk op dat de school dergelijke preventiemaatregelen kan opleggen. Op die manier
ben je als school niet afhankelijk van een eventuele regelgevende grondslag voor het opleggen van
een maatregel en kan je maatregelen nemen die afgestemd zijn op de centrumeigen situatie.
4.6

Bewaren overeenkomst duaal leren (Punt 5.9.2)

De overeenkomst duaal leren werd toegevoegd aan de lijst met informatie die over een cursist
wordt bewaard.
4.7

Verlenging preventieve schorsing (Punt 7.2)

Wanneer een cursist omwille van zwaarwichtige feiten preventief geschorst wordt en de tuchtprocedure wegens externe factoren niet binnen de initiële maximale termijn van tien opeenvolgende lesdagen preventieve schorsing afgerond kan worden, kan de preventieve schorsing eenmalig verlengd
worden met een maximale termijn van tien opeenvolgende lesdagen. We verduidelijken dat deze
verlenging behoort tot de bevoegdheid van de directeur of zijn afgevaardigde. We nemen dit op in
de toelichting.
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