Klankbordgroep
DAVINCI
Maandag 19/11/2018

Agenda

1.
2.
3.
4.

Aanpassingen omwille van het nieuwe financieringssysteem
Aanpassingen aan het inschrijvingsgeld
Aandachtspunten qua registratie
Vragen die we ontvangen hebben

Aanpassingen financiering VWO - Overzicht
Wat zijn de belangrijkste wijzigingen?
Nieuwe referteperiode over een kalenderjaar en driejarig gemiddelde
LUC wordt gewogen op basis van verschillende parameters
Instellingsparameters (vb aantal vestigingsplaatsen)
Opleidingsparameters (vb knelpuntkarakter)
Cursist-gerelateerde parameters (vb traject naar werk)
Output parameters (vb certificaat behaald)

Participatie is niet langer een financierbaarheidsvoorwaarde
Wijzigingen aan de vrijstellingen van inschrijvingsgelden

Aanpassingen financiering VWO – Referteperiode
Volgt voortaan een kalenderjaar
Eerste referteperiode 1/1/2019 tot 31/12/2019
Eerste omkadering (deels) volgens nieuwe decreet: begin 2020
Bepalen referteperiode van een gegeven
Niet gewijzigd
Gebeurt op basis van het registratiemoment (één derde) van de IMV
Belangrijk aandachtspunt:
De periode 1/1/2019 tot 31/3/2019 valt in 2 referteperiodes
Het “oude” systeem van 1/4/2018 tot 31/3/2019
Het “nieuwe” systeem van 1/1/2019 tot 31/12/2019

Met mogelijke verschillen qua financierbaarheid van cursisten
Best hiermee ook rekening houden in de centrumsoftware

Aanpassingen financiering VWO – Weging
FP = 0,8 * LUC * weging + 0,2 * LUC (geslaagde module) * weging
Wegingscriteria
Instellingsgebonden
Coëfficiënt
Coëfficiënt
Coëfficiënt
Coëfficiënt

bevolkingsdichtheid vestigingsplaats (CBE+CVO)
aanbod in een penitentiaire inrichting (CBE+CVO)
voor het aantal (deel)gemeenten (CVO)
voor de centrumgrootte (CVO)

Opleidingsgebonden
Coëfficiënt voor de gemiddelde klasgrootte (CBE+CVO)
Coëfficiënt voor het maatschappelijk belang (CVO)
Coëfficiënt voor structureel knelpuntkarakter (CVO)

Cursistgebonden
Coëfficiënt voor cursisten zonder diploma secundair onderwijs (CBE+CVO)
Coëfficiënt voor het arbeidsstatuut van de cursist (CBE+CVO)

Aanpassingen financiering VWO – Weging obv
instellingsgegevens
Klasgrootte
Op opleidingsgebied met mogelijkheid om af te wijken op opleiding
Waarden liggen decretaal vast
Niet in taxonomie
Cfr. huidige delers
Maatschappelijk belang
Op opleidingsgebied
Waarden liggen decretaal vast
Niet in taxonomie
Structureel knelpuntkarakter
Op opleidingsgebied
Waarden liggen decretaal vast
Niet in taxonomie

Aanpassingen financiering VWO – Weging obv
opleidingsgegevens
Bevolkingsdichtheid vestigingsplaats
Om dit te bepalen kijken we naar de meest recente gegevens van Statbel,
beschikbaar op einde van de referteperiode
Voorbeeld voor omkadering 1/9/2020 tellen de meest recent beschikbare gegevens op
31/12/2019

Bij gemeentelijke fusies: som van de bevolkingscijfers / som van de oppervlaktes
van de fuserende gemeenten
Penitentiaire inrichting
Nu al een aparte vestigingsplaats in DAVINCI
Aantal (deel)gemeenten
Situatie op einde referteperiode
Deelgemeenten enkel in steden van meer dan 100.000 inwoners op 1/1/2016
Centrumgrootte
Situatie op einde referteperiode
Gevolg: fusie/samenwerking geldt voor volledige kalenderjaar zelfs indien ingang
op 1/9

Aanpassingen financiering VWO – Weging obv
cursistkenmerken
Diploma secundair onderwijs
Niet het “hebben van” maar het “niet hebben van” dit kenmerk levert extra
weging op
Het “hebben van” kan bevraagd worden via de LED
Ruime interpretatie: ook diploma’s en getuigschriften Hoger Onderwijs worden
gelijkgeschakeld
Attribuut op plaatsing om aan te geven wat de status is van de cursist
Mogelijke waarden:
Diploma secundair onderwijs
Diploma secundair onderwijs in LED
Geen diploma secundair onderwijs op basis van de COVAAR
Geen diploma secundair onderwijs op basis van verklaring op eer

Aanpassingen financiering VWO – Weging obv
cursistkenmerken
Diploma secundair onderwijs
Als het centrum op de plaatsing aangeeft dat er geen diploma secundair
onderwijs is
Dan doet DAVINCI een opzoeking in de LED
Het bezit van een diploma secundair onderwijs is quasi onveranderlijk, vandaar zullen
we het resultaat van de opzoeking opslaan als een persoonskenmerk (op uniek
persoon)
Er wordt een automatische verificatie aangemaakt voor plaatsingen waarvan het bezit
van een diploma secundair werd vastgesteld
De status van de automatische verificatie kan via de dienst RaadpleegPlaatsing
gecontroleerd worden en wordt ook teruggegeven bij de RegistreerPlaatsing en
WijzigPlaatsing
Mogelijke waarden van de automatische verificatie
Wel een diploma in LED
Geen diploma in LED
Werking van deze automatische verificatie is vergelijkbaar met deze bij wettig verblijf

Aanpassingen financiering VWO – Weging obv
cursistkenmerken
Arbeidsstatuut van de cursist
Bij het opvragen van de tariefsuggestie
Voor de relevante cursisten terugkoppeling via signalen
Passend in een traject naar werk
Automatisch passend
Nog geen beoordeling gebeurd over al dan niet passend
Niet passend

Voor alle cursisten na een (nog te bepalen) bufferperiode
Batchjob die de passendheid controleert
Automatische verificatie van arbeidsstatuut
De status van de automatische verificatie kan via de dienst RaadpleegPlaatsing
gecontroleerd worden en wordt ook teruggegeven bij de RegistreerPlaatsing en
WijzigPlaatsing

Attribuut op plaatsing
Mogelijke waarden
Werkzoekende
Geen werkzoekende

Aanpassingen financiering VWO – Weging obv
cursistkenmerken
Arbeidsstatuut -> flow
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Aanpassingen financiering VWO – Weging obv
cursistkenmerken
Arbeidsstatuut
Vrijstelling inschrijvingsgeld
Via de tariefsuggestie (zoals de andere vrijstellingen)
Ruimere groep dan de groep die extra weging krijgt
Terugkoppeling op basis van tarief (0€, 0.30€, 1.50€)

Traject naar werk
Via de signaaldienst
Cursisten waarvoor de passendheid nog niet beoordeeld werd -> actie ondernemen

Extra weging
Primair raadpleegbaar via de plaatsing
In principe is er volledigheid (uitzondering tov andere automatische verificaties)
Qua trajecten
Niet qua werkloosheid (uitzondering is daar Actiris maar dat is niet van impact op
de weging)

Aanpassingen financiering VWO – Output
Geslaagde module
20% van de financiering hangt af van het slagen van de cursist
De 20% wordt meegeteld in de referteperiode waarin de cursist slaagt
Vb. Cursist schrijft in mei 2019, start op 1/9/2019, 1/3 valt op 15/12/2019 en de cursist
slaagt op 30/6/2020
80% financiering in referte 2019, 20% financiering in referte 2020
Er wordt gekeken naar de resultaatdatum (tot 2 maanden na einde referte)

De 20% wordt gewogen aan de parameters van de referte waarin ze valt
Kwalificatiebonus
Extra financieringspunten voor behalen van certificaat
Berekening: lestijden opleiding * 0,20
Ongeacht vrijstellingen
Geldt ook voor uitgereikte certificaten voor onderliggende opleidingen van een
babushka-opleiding
Er wordt gekeken naar de toekenningsdatum (tot 2 maanden na einde referte)

Aanpassingen financiering VWO - Inschrijvingsgeld
Vanaf 1/9/2019
CBE
Niet meer standaard volledig vrijgesteld, maar enkel in combinatie met geen
diploma secundair
Gebruik van Tariefsuggestie wordt zinvol
4de inschrijving in 6 jaar wordt 3€ per lestijd (1.5€ voor voll. vrijgestelde cursisten)
CVO
Algemene vorming niet meer standaard volledig vrijgesteld (geen diploma SO)
Doorstroom wordt niet meer vrijgesteld
4de inschrijving in 6 jaar wordt 3€ per lestijd (1.5€ voor voll. vrijgestelde cursisten)
Tariefsuggestie
Wordt uitgebreid met een raadpleging naar VDAB voor informatie over
werkzoekende schoolverlater in de beroepsinschakelingstijd, verplicht
ingeschreven werkzoekende, …
Decreetdatum wordt (tijdelijk) relevant
Geen informatie via Tariefsuggestie over meervoudige inschrijvingen (wel
RaadpleegPlaatsing)

Aanpassingen financiering VWO - Webservice
overdrachten
Overdrachten van omkadering
Gebeuren momenteel met een webEdison-zending
Gegeven belangrijk om de omkadering volledig te krijgen
Daarom naar DAVINCI
Via een webdienst
Specificaties volgen nog

Aanpassingen financiering VWO – IT planning
Aanpassingen aan de diensten
Op de ETIO tegen eind november
In productie tegen eind december
Aanpassingen qua vrijstelling van inschrijvingsgeld
In productie stelling gepland tegen eind maart
Gegevensuitwisseling met VDAB over arbeidsstatuut
In productie stelling gepland tegen eind maart
Ontwikkeling van de financieringsmotor om de omkadering te berekenen
Wordt gestart eind december
Parallel: de ontwikkeling van de nieuwe financieringsrapporten
Volgende klankbordgroep: feedback

Webservice overdrachten
In analyse

Overgangsperiode
Zelf best geen cursisten op niet-financierbaar zetten omwille van participatie
Wel de participaties van inschrijvingen in de referteperiode 1/4/2018 - 31/3/2019
blijven registreren tot 5 dagen na het fotomoment
Gegevens over diploma secundair onderwijs / arbeidsstatuut bufferen tot de
aanpassingen in DAVINCI zijn doorgevoerd

Problemen/moeilijkheden/struikelblokken in de
registratie
Plafond -> correcte toepassing

Premie voor cursisten die diploma secundair behalen
Verwijzen naar het aangepaste/versimpeld formulier

Best practices digitale handtekening
Vorige klankbordgroep: oproep om best practices door te geven
Zelf ook onderzoek -> aanbevelingen:
Voor handtekening van een directeur op één van onze eigen formulieren:
Formulier vervangen door een webtoepassing afgeschermd via gebruikersbeheer van de
Vlaamse Overheid
PDF gehandtekend met de elektronische handtekening die op de eID staat. Daarvoor
kan er onder andere gebruik gemaakt worden van volgende webtoepassing:
https://dss.services.belgium.be/eid-dss-portal/main.seam

Voor de handtekening van de directeur op een studiebewijs
Wijziging van de regelgeving noodzakelijk
Beste alternatief is diploma-gegevens uit LED delen via Mijn Burgerprofiel

Best practices digitale handtekening
Voor handtekening van de cursist op een inschrijvingsbewijs (vooral in kader van
online-inschrijvingen)
Aanmelden met de eID bij een centrum en dan van de administratie een login voor
online platform om (verdere) inschrijvingen te beheren  systeem hoger onderwijs
Er bestaat een webservice van Fedict (FAS : Federal Authentication Service) die zou
kunnen ingebouwd worden in de centrumsoftware om de identiteit te verifiëren van
een cursist die inlogt op een online platform. Hierbij zou ook gebruik kunnen gemaakt
worden van het gebruikersbeheer van de VO (dat zelf verderlinkt naar de FAS)

Online inschrijven
Rechtstreeks naar DAVINCI
Positief: naar planlast en snelheid van registreren
Aandachtspunt: correctheid van de aangeleverde informatie
Zie vorig punt

Studiebewijsnotificatie
Wat?
Een algoritme op DAVINCI gaat controleren of:
Er cursisten zijn die recht hebben op een bepaald eindbewijs
En waarvoor dit studiebewijs nog niet werd geregistreerd

Als er dergelijke gevallen gevonden worden  signaal naar de centrumsoftware
Signaal gaat naar het centrum dat het laatste deelbewijs heeft uitgereikt
Waarom?
Volledigere registratie van de studiebewijzen
Belang voor monitoring van het beleid
Belang van de cursist (LED)

Nieuwe financieringssysteem  extra financiering op output
Status?

Tarief inschrijving en derde betalerregelingen
Tarief inschrijvingsgeld
Hier zitten alle mogelijke vrijstellingen van inschrijvingsgeld uit artikel 113 novies
Groot aantal vrijstellingen zijn te checken met de tariefsuggestie
Derde betalerregelingen
Dit zijn geen vrijstellingen van inschrijvingsgeld, maar derden die het
inschrijvingsgeld betalen in naam van de cursist
Apart (meerwaardig) veld in DAVINCI om dit te registreren
Centra moeten
laagste tarief registreren
Alle derde betalerregelingen doorgeven die van toepassing zijn

DAVINCI raadpleegdiensten
Veel centra hebben gevraagd om diensten raadpleegbaar te maken voor de
inschrijving
DAVINCI laat dit reeds toe: tariefsuggestie en wettig verblijf op basis van INSZ, LED
enkel nood aan geregistreerd persoon
Problematiek:
DAVINCI verschillende diensten: raadpleeg UP, registreer GP, registreer
Aanmelding, registreer Plaatsing
Centrumsoftware: unificatie in de gebruikersinterface, en achterliggend gebruik
van de verschillende DAVINCI-diensten

DAVINCI raadpleegdiensten
Voordelen aan werkwijze centrumsoftware
Sneller, duidelijker
Minder afhankelijk van DAVINCI
Nadelen
Volgtijdelijkheid van de acties komt soms in het gedrang
Zie de probleemstelling van de centra

Communicatie moeilijker

Voor onze helpdesk niet altijd duidelijk waar een probleem zich situeert omwille van de
vertaalslag in de centrumsoftware

Warme oproep:
Bekijk de huidige flow en probeer de meerwaarde van de diensten van DAVINCI
optimaal te benutten.

Opleidingen (nieuwe) medewerkers
Bij de start van DAVINCI zijn er regionale infosessies geweest om de vernieuwde
registratie toe te lichten aan de administraties
Al enige tijd geleden
Verloop in personeel bij de centra
Daarom nieuwe reeks infosessies in 2019
Gericht op administraties en nieuwere medewerkers in het bijzonder
In Brussel
In de periode vlak voor de paasvakantie (4-tal sessies)
Kan interessant zijn om de leveranciers hierbij te betrekken

