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Aanpassingen financiering VWO - Overzicht
Wat zijn de belangrijkste wijzigingen?
Nieuwe referteperiode over een kalenderjaar en driejarig gemiddelde
Participatie is niet langer een financierbaarheidsvoorwaarde
Wijzigingen aan de vrijstellingen van inschrijvingsgelden
LUC wordt gewogen op basis van verschillende parameters
Instellingsparameters
Opleidingsparameters
Cursist-gerelateerde parameters
Output parameters

Nieuwe referteperiode
De nieuwe referteperiode volgt voortaan een kalenderjaar
Eerste referteperiode 1/1/2019 tot 31/12/2019
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
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

Twee lopende referteperiodes
Referteperiode 1 april 2018 – 31 maart 2019

Gekende inschrijvings-en toelatingsvoorwaarden
Omkadering:
Participatie bepaalt mee de financierbaarheid van een cursist
LUC is basis voor de berekening van de omkadering
Referteperiode 1 januari 2019 – 31 december 2019

Gekende inschrijvings-en toelatingsvoorwaarden
Aantal aanpassingen inschrijvingsgeld/ vrijstelling vanaf 1/9/2019

Omkadering:
Participatie géén impact meer op financierbaarheid cursist
LUC is onderdeel van de berekening van financieringspunten
Nieuwe parameters voor de berekening van de omkadering. O.a. 2 extra
cursistenkenmerken: traject naar werk en geen diploma SO

Correcte registratie: participatie (1)
Registratie van de participatie in de overlappende referteperiode
Blijft belangrijk voor refper 2018-2019: blijven registreren t.e.m. 3 mei!
Sowieso blijven registreren voor cursisten opgevolgd door derden (vb. NT2)!
Voor de refper 2019 heeft participatie geen impact meer op financierbaarheid cursist.
Cursisten die eerder ‘geschrapt’ werden kunnen terug financierbaar worden.
Werkwijze:
Na afronden verificatie eind mei-juni wordt de foto genomen van de refper 2018-2019
Aansluitend worden in DAVINCI alle schrappingen omwille van participatie ongedaan
gemaakt. Probleem: in DAVINCI wordt niet geregistreerd waarom een centrum een cursist
op niet-financierbaar plaatst.
Daarom: …

Correcte registratie: participatie (2)
Participatie
Daarom:
Centra/ softwarepakket mogen cursisten niet zelf op niet-financierbaar (NF) plaatsen
omwille van participatie voor modules met registratiemoment na 1/1/2019!
Voor modules in contactonderwijs:
Centra moeten cursisten wél op NF plaatsen als ze niet voldoen aan de inschrijvingsen toelatingsvoorwaarden.
Participaties moeten geregistreerd worden in DAVINCI maar voldoende participatie
moet niet zelf gecontroleerd of geregistreerd worden: dat doet de autoverificatie.
Voor modules in gecombineerd onderwijs of IAE/ stage:
Centra moeten cursisten wél op NF plaatsen als ze niet voldoen aan de inschrijvingsen toelatingsvoorwaarden.
Participaties moeten geregistreerd worden in DAVINCI EN voldoende participatie
moet wél gecontroleerd en bijgehouden worden. De verificatie registreert zelf de
cursisten als NF in DAVINCI.
• Overzicht in excel, niet in DAVINCI
• Vermelden modulecode (DAVINCI) en naam cursist
• Bij verificatiebezoek of kan via mail opgevraagd worden

Correcte registratie
Modules, registratiemoment
Richtlijnen registratie ongewijzigd
Registratiemoment: fair inplannen!

Afgelasten en annuleren van modules tijdig en correct registreren!
Lesplaatsen, lessen, financieringsbron, organisatievorm (contact, combi, stage)
Richtlijnen registratie ongewijzigd
Afgelasten en annuleren van lessen, … tijdig en correct registreren!
Plaatsingen, inschrijvingsgeld/ vrijstelling/ derdebetalers
Richtlijnen registratie ongewijzigd
+ 2 nieuwe parameters ‘traject naar werk’ en ‘geen diploma SO’
Wijziging aan plaatsing: uitschrijvingen en klaswissels correct registreren!
Cursisten uitschrijven:
Wanneer en hoe: in het centrumreglement opnemen
Belangrijk om hoger i-geld te vermijden bij herhaald inschrijven
Zal gemonitord worden

Correcte registratie belangrijk
Maak duidelijke afspraken met je softwareleverancier
Gebruik het registratie- en financieringsrapport voor controle
Fotomoment verplaatsen gebeurt normaliter enkel als er technische fouten aan de
basis van het probleem liggen
Stem tijdig af met je verificateur bij vragen of problemen

Wijzigingen aan de
registratie in DAVINCI
Luk Verbeke

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
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

Gemeentelijke fusies:
Indien nog geen cijfers beschikbaar over de fusie -> som van de bevolkingscijfers / som
van de oppervlaktes van de fuserende gemeenten
De fusies van 1/1/2019:
Lesplaatsen en vestigingsplaatsen van alle IMV met registratiemoment vanaf 1/1/2019
moeten op de nieuwe gemeente
Ook al zijn de IMV reeds gestart op de oude gemeentes
Reeds geregistreerde gegevens annuleren en opnieuw registreren
Betrokken centra hebben de richtlijnen hierover ondertussen ontvangen

Aanpassingen financiering VWO – Weging obv
instellingsgegevens
Penitentiaire inrichting
Nu al een aparte vestigingsplaats met een aparte lesplaats 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/samenwerkingsverband geldt voor volledige kalenderjaar zelfs indien
ingang op 1/9
Procedure melding samenwerkingsverband: formulier

Aanpassingen financiering VWO – Weging obv
opleidingsgegevens
Klasgrootte (CBE + CVO)
Op opleidingsgebied met mogelijkheid om af te wijken op opleiding
Waarden liggen decretaal vast
Niet in taxonomie
Cfr. huidige delers
Maatschappelijk belang (CVO)
Op opleidingsgebied
Waarden liggen decretaal vast (1,3 weging voor A(A)V en NT2)
Niet in taxonomie
Structureel knelpuntkarakter (CVO)
Op opleidingsgebied
Waarden liggen decretaal vast (1,05 weging voor algemene personenzorg,
schrijnwerkerij, groot transport, mechanica-elektriciteit en koeling en warmte)
Niet in taxonomie

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
Nieuw 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 (= doorverwijzing
inburgering/HvN)
Geen diploma secundair onderwijs op basis van verklaring op eer

Aanpassingen financiering VWO – Weging obv
cursistkenmerken
Stap 1
Stap 2
Stap 3
Stap 4

• Heeft de cursist een authentiek diploma secundair in LED?
• Ja: Plaatsing met “Diploma secundair in LED”
• Nee: Stap 2

• Is er een doorverwijzing van Inburgering voor NT2 in Basiseducatie of NT2 RG1 in CVO?
• Ja: Plaatsing met “Geen diploma secundair op basis van COVAAR”
• Nee: Stap 3

• Heeft de cursist een diploma secundair, dat niet als authentiek in LED staat (eerder dan 2002, Wallonië, buitenland, eventueel een
niet-authentiek bewijs in LED…)?
• Ja: Plaatsing met “Diploma secundair”
• Nee: Stap 4

• Cursist ondertekent een verklaring op eer
• Plaatsing met “Geen diploma secundair op basis van verklaring op eer”

Aanpassingen financiering VWO – Weging obv
cursistkenmerken
Diploma secundair onderwijs
Diploma in LED -> goede registratie van studiebewijzen noodzakelijk (ook voor
het verleden)
Bronnen :
Agodi (vanaf 2001-2002)
DHO (vanaf 1999-200)
DAVINCI (vanaf 2013)
Binnenkort ook NARIC (vanaf 2013)

Doorverwijzing vanuit Inburgering
Geldigheid: geen beperking in de tijd

Diploma secundair onderwijs niet in LED
Centrum houdt rekening met de inschatting van de cursist

Verklaring op eer
Sjabloon AHOVOKS
Eigen versie of verwerking binnen inschrijvingsformulier kan, op voorwaarde dat het
akkoord van de cursist voldoende expliciet gevraagd wordt

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 (onder voorbehoud goedkeuring onderwijsdecreet 29)
Extra weging voor werkzoekende cursisten waarvan de opleiding past in een
traject naar werk of een gepast opleidingsaanbod vastgesteld door VDAB
Voor cursisten waarvoor er een gepast opleidingsaanbod werd vastgesteld door
VDAB komt er een digitale gegevensuitwisseling met VDAB
Voor de cursisten waarvan de opleiding past in een traject naar werk, waarbij de
VDAB niet de vaststelling heeft gedaan, moeten er papieren stavingsdocumenten
zijn. AHOVOKS bekijkt met Actiris hoe deze er uit zullen zien.
Nieuw attribuut op plaatsing
Mogelijke waarden
Werkzoekende
Werkzoekende met stavingsdocument
Geen werkzoekende

Aanpassingen financiering VWO – Weging obv
cursistkenmerken
Arbeidsstatuut van de cursist: gegevensuitwisseling met VDAB
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

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€)

Samenwerking met de VDAB
Via de signaaldienst
Cursisten waarvoor de passendheid nog niet beoordeeld werd -> actie ondernemen

Extra weging
Primair raadpleegbaar via de conclusie van de automatische verificatie op plaatsing
Voor VDAB zal er volledigheid zijn via de datastroom (uitzondering tov andere
automatische verificaties)
Voor Actiris: op basis van de informatie in het nieuwe attribuut arbeidsstatuut op
plaatsing

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 volledige opleiding * 0,20
Ongeacht eventuele 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
(Aanvullende) Algemene vorming niet meer standaard volledig vrijgesteld (geen
diploma SO)
Doorstroom naar CVO na 2 jaar BE 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

Aanpassingen financiering VWO - Inschrijvingsgeld
Meervoudige inschrijvingen
4e inschrijving in zelfde module binnen de zes jaar
Volledig vrijgestelde cursisten betalen 1,5 euro per lestijd
Overige cursisten betalen 3 euro per lestijd
Enige uitzondering: open module
Start op 1/9/2019 van een “schone lei”
Opschuivend tijdsvenster
Dat betekent: op 1/9/2025 vallen de inschrijvingen van schooljaar 2019-2020 weg

Ondersteuning DAVINCI
Niet in tariefsuggestie, omwille van asynchrone registraties
Softwarepakketten hebben wel de raadpleeg plaatsing voor een overzicht van alle
plaatsingen van een cursist

Aanpassingen financiering VWO - Webservice
overdrachten
Overdrachten van omkadering (Leraarsuren, VTE en punten)
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
(AHOVOKS)
Aanpassingen aan de inschrijvingsdienst
In productie sinds eind december
Aanpassingen qua vrijstelling van inschrijvingsgeld en automatische verificaties van
arbeidsstatuut en diploma secundair
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
Werd opgestart eind december
Parallel: de ontwikkeling van de nieuwe financieringsrapporten
We betrekken de instellingen via de klankbordgroep DAVINCI

Webservice overdrachten
Analyse klaar

Aanpassingen financiering VWO – IT planning
(Centrumsoftware)
Gegevens over diploma secundair onderwijs / arbeidsstatuut bufferen tot de
aanpassingen in softwarepakket zijn doorgevoerd
Bufferen betekent risico qua correctheid en volledigheid
Aandringen bij de leveranciers om dit snel in orde te krijgen!
Overdrachten: nieuwe webservice
Aanpassing aan de centrumsoftware
Andere aanpassingen (tariefsuggestie, signalen) gebruik van bestaande diensten

Overgangsmaatregelen
Financiering
Rik Vercammen

Omkaderingsberekeningen
Schooljaar 2019 – 2020: op basis van huidige regelgeving
Schooljaar 2020 – 2021: op basis nieuwe regelgeving en gegevens uit één nieuwe
referteperiode (jan. 2019 – dec. 2019)
Schooljaar 2021 – 2022: o.b.v. gemiddelde van twee referteperiodes (2019 en 2020)
Schooljaar 2022 – 2023: o.b.v. gemiddelde van drie referteperiodes (2019, 2020 en
2021)
Vanaf schooljaar 2023 – 2024 schuift driejarig tijdsvenster jaarlijks op.
Compensaties gedurende 3 jaar:
Schooljaar 2019 – 2020: huidige regelgeving (deze omkadering wordt toetssteen)
Schooljaar 2020 – 2021: eventueel verlies t.o.v. omkadering 2019-2020 wordt 100%
gecompenseerd
Schooljaar 2021 – 2022: 66% verlies gecompenseerd t.o.v. omkadering 2019-2020
Schooljaar 2022 – 2023: 33% verlies gecompenseerd t.o.v. omkadering 2019-2020

Betaalkalender aangepast
Het fonds inschrijvingsgelden DAB wordt in begrotingsjaar 2019 afgebouwd
Betalingen worden vooruitgeschoven (zie aangepaste betaalkalender website)

Nieuwe monitoring en
controle door
AHOVOKS
Evi Verduyckt

Doelstelling
Een eerlijke financiering & juiste beleidsinformatie op basis van correcte en
tijdige gegevens: 4 principes
1.

2.

Op basis van risico’s
Hoe groter het risico, hoe groter onze aandacht
Methodologisch onderbouwd (vb. steekproeven)
Op basis van jullie data
Brede monitoring: alle centrum- en cursistenkenmerken hebben potentiële
signaalfunctie
Vb. nieuwe directie
Vb. persaandacht voor nieuw aanbod
Vb. recente fusie

3.
4.

Op basis van principe dat centrum verantwoordelijk is voor correct toepassen van
de regelgeving
Aangepast aan nieuwe parameters in decreet

Opbouw controleprogramma
Ondersteuning PWC
Risicobepaling van parameters en centrumkenmerken
Monitoring en controle op basis van risicograad
Centrumbeheerteam
verzamelen en monitoren van correcte centrum- en cursistenkenmerken
goede registratie gegevens noodzakelijk
centrumbeheerders voor permanente dialoog met centrum (bvb. risico’s
signaleren)
Controleprogramma per centrum
ook correctheid en tijdigheid van registratie als signaalfunctie in opbouw
controleprogramma
controle als middel om juistheid van gegevens in zo hoog mogelijke mate te
garanderen
jaarlijks controleprogramma gebaseerd op algemene en centrumeigen risico’s

Monitoring en controle: voorbeelden
Onderwijsbevoegdheid
Cursistenkenmerken: geen diploma secundair onderwijs
Bvb. met steekproefmethode
Cursistenkenmerken: toepassing plafond inschrijvingsgeld

Onderwijsbevoegdheid
Het centrum biedt op een vestigingsplaats een module aan waarvoor ze geen
bevoegdheid heeft
Ofwel verkeerdelijk doorgegeven onder andere vestigingsplaats of andere module
Ofwel niet doorgegeven => geen rechtsgeldige studiebewijzen

Preventief: doorzoekbare lijst met onderwijsbevoegdheden per centrum op de site
Preventief: doorzoekbare lijst met slapende bevoegdheden per centrum
Monitoring:
Vb.
Vb.
Vb.
Vb.

monitoring
monitoring
monitoring
monitoring

via woonplaats cursist t.o.v. lesplaats
vooropleiding lesgevers
stijging cursisten
aanbod op de website

Is er een verklaring? Is verdere controle nodig?
Controle: meldingstool voor onregelmatigheden

Onderwijsbevoegdheid (2)
We financieren een module in een vestigingsplaats waarvoor het centrum geen
bevoegdheid heeft
Preventief: bedrijfsregels in DAVINCI m.b.t. toegekende, overgehevelde en ‘verloren’
bevoegdheden
Preventief: Bij verlies OB dicht zetten in DAVINCI vanaf mei en centrum kan
vragen om alsnog open te zetten

Cursistenkenmerken: geen diploma secundair
onderwijs
Cursist tikt onterecht aan op parameter (heeft wél diploma, maar zegt van niet)
vrijstelling inschrijvingsgeld
extra omkadering/werking
Centrum registreert systematisch parameter foutief
Risico klein want in LED sinds 2001-2002
Verantwoordelijkheid van de cursist die verklaring op eer tekent
Verantwoordelijkheid van het centrum om verklaring bewust te laten afleggen
Preventief:
Controle in LED & doorverwijzing inburgering/HvN

Monitoring met signaalfunctie:
(1) % verklaringen op eer / totaal inschrijvingen per leeftijdscategorie
(2) steekproefcontrole verklaringen op eer (Heeft cursist bewust verklaring afgelegd?)

Toepassing steekproefmethode:
Indien de populatie 200 of meer dan 200 items bevat, nemen we de volgende
steekproefgrootte (aselecte steekproef) volgens de onderstaande tabel:
Gewenste niveau van
zekerheid
Laag
Gemiddeld
Hoog

Steekproefgrootte
Excepties worden niet
aanvaard
16
30
55

1 aanvaardbare exceptie

2 aanvaardbare excepties

32
55
85

52
80
115

Indien bij de selectie van de steekproef er wordt geopteerd dat geen excepties
aanvaardbaar zijn, dan leidt dit tot de volgende mogelijke conclusies:
Er wordt bij de uitvoering van de test, geen excepties vastgesteld: we aanvaarden de
bewering. OF
Er wordt bij de uitvoering van de test, 1 exceptie vastgesteld: we aanvaarden de
bewering niet en we selecteren opnieuw steekproef van eenzelfde grootte.
Indien bij de tweede testuitvoering geen excepties worden vastgesteld: we aanvaarden
de bewering. OF
Indien bij de tweede testuitvoering 1 of meerdere excepties worden vastgestelde: we
aanvaarden de bewering niet en de volledige populatie wordt getest.

Cursistenkenmerken: toepassing plafond
inschrijvingsgeld
Cursisten betalen te veel inschrijvingsgeld volgens de regelgeving rond het plafond
Preventief: centra kunnen historiek van plaatsingen in DAVINCI ophalen & kunnen
ook preventief inbouwen in eigen pakket
Monitoring:
wekelijks monitoren bij alle instellingen op basis van OSTL en lijsten terugkoppelen
naar instellingen om dit aan te passen. Monitoring loopt nu al, maar moet
geoptimaliseerd worden; idealiter mogen er geen issues overblijven
in financieringsrapporten instellingen nu al mogelijkheid geven om effectief betaalde
inschrijvingsgeld te raadplegen
bij terugbetaling van inschrijvingsgeld aan cursisten kan boekhouding nagekeken
worden

Implementatie & timing
Gefaseerd uitrollen
Februari – juni 2019
Te monitoren parameters verder bepalen
Vanaf september 2019: monitoring met permanente terugkoppeling naar centra

Contactgegevens



Website onderwijs: http://onderwijs.vlaanderen.be/
Website VWO: http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/directies-en-administraties-volwassenenonderwijs
Website nieuw decreet: http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/nieuw-financieringssysteem-vwo
Nieuwsbrief VWO: http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/nieuws-en-infosessies-volwassenenonderwijs



Contacteer de afdeling Hoger en Volwassenenonderwijs (AHOVOKS)











Financiën: financiering.volwassenenonderwijs@vlaanderen.be
Databank DAVINCI: SysAid
Data: data.hovwo@vlaanderen.be
Organisatie van het onderwijs: gegevensbeheer.volwassenenonderwijs@vlaanderen.be
Algemeen: volwassenenonderwijs@vlaanderen.be
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