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Heeft het centrum een reglement waarin de verplichte bepalingen correct zijn opgenomen?
decreet volwassenenonderwijs (DV), art. 120 en 121
 De bijdrageregeling (DV, art.120 en 121).
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 Het reglement van orde (DV, art. 120).
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 Het evaluatiereglement dat minstens de evaluatievoorwaarden, de vorm van elke evaluatie, de
tijdvakken waarbinnen de evaluaties worden afgelegd, de samenstelling van de evaluatiecommissies, de wijze van beraadslaging door de evaluatiecommissies en bekendmaking van evaluatieresultaten en de procedures voor afhandeling van conflicten en vrijstellingen omvat (DV, art. 39 en
120).
 Informatie over de klachtenprocedure (DV, art. 120).
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Respecteert het centrum de vakantieregeling en de aanwending van de onderwijstijd?
DV, art. 26 DV
 Het centrum is gedurende 40 weken administratief geopend.
 Een module kan starten op elk ogenblik van het schooljaar en gespreid worden over een aantal
dagen en weken, zoals het centrum het nodig acht, met inachtneming van de vakantieregeling.
 Een centrumbestuur organiseert het opleidingsaanbod op die manier dat het aantal geplande
lestijden overeenstemt met het aantal te organiseren lestijden, zoals bepaald in de opleidingsprofielen. Lestijden die samenvallen met een wettelijke, decretale of reglementaire feestdag,
worden geacht gepland te zijn.
 Om een correcte uitvoering van de vakantieregeling mogelijk te maken, kan het aantal geplande
lestijden maximaal 8% afwijken van het aantal te organiseren lestijden zoals bepaald in de opleidingsprofielen.
Ontwikkelt het centrumbestuur een kwaliteitszorgsysteem met betrekking tot:
DV, art. 52
 de organisatie van het onderwijsaanbod;
 de leertrajectbegeleiding op het niveau van de individuele cursist;
 de uitvoering van andere onderwijsopdrachten en bevoegdheden toegekend aan de centra;
 de organisatie en het beheer van de instelling zodat de doelstellingen van de organisatie behaald
worden;
 de behandeling van de cursist en van de personeelsleden met respect voor hun rechten en plichten;
 de uitvoering van de administratieve en organisatorische opdrachten en bevoegdheden toegewezen aan de centra;
 de permanente vorming van het personeel.
Realiseert het centrumbestuur dit kwaliteitszorgsysteem door permanent
en op eigen initiatief toe te zien op de kwaliteit van hun onderwijsactiviteiten?
DV, art. 52
Beoordeelt en certificeert het centrum de reeds verworven competenties?
DV, art. 3,6°
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