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LEESWIJZER 
 

De blauwe tekst zijn bepalingen uit het decreet van 7 juli 2017 houdende de subsidiëring en erkenning van 

het sociaal-cultureel volwassenenwerk, het besluit van 27 oktober 2017 betreffende de uitvoering van het 

bovenvermelde decreet of de memorie van toelichting bij dit decreet. 

In hoofdstuk 7 wordt er ook verwezen naar bepalingen uit het decreet van 4 april 2003 betreffende het 

sociaal-cultureel volwassenenwerk, het besluit van 4 april 2003 houdende de uitvoering van het 

bovenvermelde decreet en de memorie van toelichting bij dit decreet. De bepalingen uit dit decreet, het 

uitvoeringsbesluit en de memorie worden eveneens in het blauw aangeduid. 

 

 

1 HET DOEL VAN HET BEOORDELINGSPROTOCOL 
 

Dit beoordelingsprotocol heeft betrekking op het beoordelingsproces van sociaal-culturele 

volwassenenorganisaties met een werking binnen specifieke regio’s. Het protocol is het geheel van 

elementen en afspraken voor de commissieleden inzake de globale inhoudelijke en praktische aanpak van 

de evaluatie en de beoordeling (art. 1, 10° van het uitvoeringsbesluit). Het biedt informatie en creëert een 

afsprakenkader waarop alle betrokken actoren kunnen terugvallen. De beschreven procedures voor de 

beoordeling vinden hun basis in (i) het decreet houdende de subsidiëring en erkenning van het sociaal-

cultureel volwassenenwerk van 7 juli 2017, (ii) de memorie van toelichting bij het decreet van 7 juli 2017 en 

(iii) het besluit van 27 oktober 2017 ter uitvoering van dit decreet of werden door de adviescommissie 

sociaal-cultureel volwassenenwerk uitgewerkt. 

 

Het doel van dit beoordelingsprotocol is tweeledig: 

- het protocol moet zorgen voor een faire beoordeling van sociaal-culturele volwassenenorganisaties 

met een werking binnen specifieke regio’s; 

- het protocol moet ervoor zorgen dat de commissie in het kader van de beoordeling deze sociaal-

culturele volwassenenorganisaties inspireert om hun krachten verder uit te bouwen.  

Dit protocol dient dus als afsprakenkader voor de sector en biedt meteen een goede ‘inleiding tot 

commissiewerk’ voor nieuwe commissieleden. 

 

Essentieel voor de effectiviteit van het beoordelingsprotocol is dat de adviescommissie dit protocol bij het 

begin van elke beleidsperiode evalueert en bijstuurt op basis van informatie aangereikt door de 

administratie, de voorzitter(s) en de externe deskundigen van de beoordelingscommissie. Conform artikel 

31 van het uitvoeringsbesluit wordt het protocol goedgekeurd door de minister die hierover in overleg gaat 

met het steunpunt en de sectorfederatie. 
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2 DE SITUERING VAN HET BEOORDELINGSPROTOCOL 
 

Een sociaal-culturele volwassenenorganisatie met een werking binnen specifieke regio’s kan telkens voor 

een beleidsperiode van vijf jaar een subsidieaanvraag indienen en gesubsidieerd worden. 

De kwaliteitstoets bij deze organisaties situeert zich in het laatste jaar van elke beleidsperiode, wanneer 

een beoordelingscommissie een beoordeling overmaakt aan de Vlaamse Regering, die een beslissing neemt 

over de subsidiëring voor de nieuwe beleidsperiode.  

Om tot dat oordeel te komen, houdt de beoordelingscommissie rekening met de kwaliteit van zowel de 

voorbije, de huidige als de toekomstige werking van de organisatie. Met deze cyclische, dynamische 

benadering wil het decreet de nadruk leggen op het duurzame karakter en de noodzakelijke continuïteit 

van de werking van sociaal-culturele volwassenenorganisaties met een werking binnen specifieke regio’s 

(4.3.3., memorie p.24). 

 

Onderstaande figuur geeft de beoordelingscyclus weer:  

 

 

De huidige beleidsperiode in het kader van het decreet van 4 april 2003 loopt van 2016 tot en met 2020. De 

eerste beleidsperiode in het kader van het decreet van 7 juli 2017 loopt van 2021 tot en met 2025.  

 

In uitvoering van artikel 40 van het decreet van 7 juli 2017 legt de adviescommissie sociaal-cultureel 

volwassenenwerk in het vierde jaar van de beleidsperiode (2019) een beoordelingsprotocol voor sociaal-

Subsidieaanvraag 
Administratie 

Opvolging 

Subsidiëring 
Vlaamse Regering 

Beoordeling 
Beoordelings-

commissie 

Sociaal-culturele 
volwassenenorganisatie 
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culturele volwassenenorganisaties met een werking binnen specifieke regio’s ter goedkeuring voor aan de 

minister, die hierover in overleg gaat met het steunpunt en de sectorfederatie (art. 31 van het 

uitvoeringsbesluit van 27 oktober 2017). 

 

Dit protocol heeft betrekking op het geheel van elementen en afspraken voor de commissieleden over de 

globale inhoudelijke en praktische aanpak van de beoordeling (beleidsperiode 2016-2020 en 2021-2025) in 

2020.  

 

Het beoordelingsprotocol voor sociaal-culturele volwassenenorganisaties met een werking binnen 

specifieke regio’s bevat een beschrijving van de wijze waarop de beoordelingscommissie beoordeelt, de 

wijze waarop de beoordelingscriteria tijdens de beoordeling aan bod komen en een onderdeel vormen van 

het advies (art. 31 van het uitvoeringsbesluit van 27 oktober 2017). 

 

 

3 DE VISIE OP DE BEOORDELING 
 

Het decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk neemt het civiel perspectief als uitgangspunt: sociaal-

culturele volwassenenorganisaties worden aanzien als maatschappelijke actoren die vanuit hun missie en 

visie een eigen plaats innemen in onze democratie. Ze verbinden burgers, versterken de capaciteit van 

burgers om hun rol te spelen, bieden plekken waar burgerschap echt vorm krijgt en geven ook publiek stem 

aan de noden en verzuchtingen van burgers. 

 

Het decreet legt de verantwoordelijkheid bij de sociaal-culturele volwassenenorganisaties om sociaal-

culturele praktijken te ontwikkelen die relevant zijn voor de samenleving. Het biedt hen de vrije en 

autonome ruimte om zelf thema’s op de kaart te zetten of eigenzinnige maatschappelijke kwesties als 

uitgangspunt te nemen. De sociaal-culturele praktijken zijn een vertaling van vier sociaal-culturele functies 

(de cultuurfunctie, de maatschappelijke bewegingsfunctie, de leerfunctie en de gemeenschapsvormende 

functie) en dragen bij aan de vervulling van de drie maatschappelijke rollen van het sociaal-cultureel 

volwassenenwerk: de kritische rol, de laboratoriumrol en de verbindende rol. 

 

Door het civiel perspectief als uitgangspunt te nemen voor dit decreet, moeten organisaties de nodige 

ruimte krijgen om zelf dynamisch en toekomstgericht hun vorm en verdere ontwikkeling te bepalen. Sociaal-

culturele volwassenenorganisaties hebben een grote mate van autonomie ten aanzien van de overheid. De 

eigen ambities van sociaal-culturele volwassenenorganisaties vormen de vertrekbasis voor de uitbouw van 

een werking. Die ambities moeten bijdragen aan de doelstelling van het decreet en worden in de loop van 

de beleidsperiode beoordeeld (door een beoordelingscommissie) op basis van een kwalitatief 

beoordelingskader. 
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Aangezien het decreet van 7 juli 2017 vanuit dit civiel perspectief wil investeren in sociaal-culturele 

volwassenenorganisaties, moeten organisaties de toegekende subsidies verantwoorden vanuit de centrale 

vraag: dragen sociaal-culturele organisaties en hun praktijken voldoende bij aan het realiseren en ontwikkelen 

van burgerschap en het versterken en verfijnen van de civiele samenleving in een gezonde democratie? 

 

In ruil voor de toegekende middelen verwacht de overheid dat een sociaal-culturele volwassenenorganisatie 

een sterke, doordachte visie, missie en doelstellingen heeft en helder kan verwoorden hoe ze de toegekende 

middelen inzet om te komen tot effectieve sociaal-culturele praktijken. 

 

Het uitgangspunt en de krachtlijnen van het decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk worden 

doorgetrokken en zichtbaar gemaakt in de visie op de beoordeling. Ten eerste moet de beoordeling ertoe 

bijdragen dat sociaal-culturele volwassenenorganisaties hun werking dynamisch en toekomstgericht 

uitbouwen. In die zin vertrekt de beoordeling vanuit een waarderende benadering en is ze een stimulans 

voor een kwaliteitscultuur. Ten tweede moet de beoordeling bijdragen tot een kwalitatieve sector van het 

sociaal-cultureel volwassenenwerk. 

 

 

3.1 HET WAARDEKADER: WAARDEREND BEOORDELEN, KWALITEITSCULTUUR EN 

ONDERSCHEID MAKEN 
 

3.1.1 Waarderend beoordelen 

De belangrijkste doelstelling van de beoordeling is te komen tot een oordeel over de kwaliteit van de 
sociaal-culturele volwassenenorganisatie op basis van het decretale kader. De commissie komt tot haar 
oordeel door het waarderend onderzoek. 
 
Het waarderend onderzoek legt de focus op troeven en succeservaringen en is gericht op groei en 
ontwikkeling. Voor de commissieleden betekent waarderend onderzoeken dat ze op basis van de 
beleidsdocumenten en het bezoek ter plaatse op zoek gaan naar de acties en handelingen die leiden tot 
succes. Het waarderend onderzoek vraagt van een commissielid dat ze haar oordeel tijdelijk uitstelt, en dat 
ze vanuit een waarderende houding doorvraagt op wat relevant is. 
Het waarderend onderzoek creëert vanuit een positieve vraagstelling een leerklimaat. Centraal aan de 
waarderende vraagstelling is de vraag naar een voorbeeld, situatie of moment, en de eigen bijdrage van de 
persoon die de vraag beantwoordt. 
 
Het is een grote misvatting dat in het waarderend onderzoek pijnpunten niet mogen benoemd worden. 
Integendeel: een goede balans tussen het benoemen van pijnpunten enerzijds en “best practices” anderzijds 
is essentieel. Het risico bestaat immers dat de waarderende houding van een commissielid teveel doorslaat 
naar een positieve bekrachtiging van wat goed is, zonder voldoende te stil te staan bij wat er fout loopt. 
Het is vanuit het waarderend onderzoek met andere woorden van belang dat problemen worden 
geconstateerd en benoemd, waarna ze evenwel in het perspectief van verbeterpunten en kansen worden 
geplaatst. 
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3.1.2  Kwaliteitscultuur 

 
In het totale proces van beoordelen en evalueren staat de aanwezige kwaliteitscultuur in de sociaal-

culturele volwassenenorganisaties centraal. Dit is een logische consequentie van het kwalitatief 

beoordelingskader in het decreet. De kwaliteitscultuur verwijst naar welbepaalde basiswaarden binnen een 

organisatie: binnen een organisatie met een goede kwaliteitscultuur wordt er op alle niveaus continu 

gestreefd naar (een verbetering van de) kwaliteit. Kwaliteitscultuur heeft daarom niet zozeer te maken met 

systemen of processen, dan wel met de mate waarin de organisatie is doordrongen van een continu streven 

naar kwaliteit met betrekking tot alle aspecten van haar werking. 

 

Voor de evaluatie en beoordeling van de organisaties sociaal-cultureel volwassenenwerk identificeert de 

adviescommissie 5 dimensies van de kwaliteitscultuur die integraal deel uitmaken van het beoordelingskader. 

De adviescommissie meent dat deze elementen van de kwaliteitscultuur minimaal moeten worden getoetst 

bij de evaluatie en de beoordeling: missie- en visiegedrevenheid, zakelijke duurzaamheid, kritische reflectie, 

participatie verbinding en innovatie. Toch vormen deze 5 dimensies van de kwaliteitscultuur geenszins 

bijkomende beoordelingselementen. Ze maken deel uit van de visie op de beoordeling, en zijn integraal, al 

dan niet expliciet, vervat in het beoordelingskader. 

 

Missie- en visiegedrevenheid 

Een eerste aspect van een kwaliteitscultuur is de manier waarop de missie en de visie van de organisatie 

leeft en gestalte krijgt in de werking van de organisatie. Weten de professionals en de vrijwilligers waarvoor 

hun organisatie staat, wat de organisatie wil bijdragen aan de samenleving? Is dit doorleefd? Sluit hetgeen 

de organisatie drijft en aan werking ontplooit aan op de maatschappelijke actualiteit? 

 

Zakelijke duurzaamheid 

Een tweede aspect van een kwaliteitscultuur is de zakelijke duurzaamheid van sociaal-culturele 

volwassenenorganisaties. Zetten ze voldoende in op financiële duurzaamheid (bijvoorbeeld: financiële 

transparantie en boekhouding, opbouwen van financiële reserves, inzetten op inkomsten uit de markt, 

duurzame financiering, enz.)? Werkt het management en bestuur volgens de principes van ‘goed bestuur’? 

Hanteren de organisaties een duurzaam personeelsbeleid (bijvoorbeeld: betrokkenheid, 

competentieontwikkeling, balans gezin – werk, deontologisch kader, gezondheid, sociale bescherming, 

veiligheid, gezondheid…)? Andere elementen van zakelijke duurzaamheid zijn: aandacht voor milieu, 

mobiliteit, intellectuele eigendomsrechten, eerlijke handel, duurzaam aankopen, eerlijke concurrentie, 

diversiteit,…En tot slot: wordt er gewerkt vanuit de houding om het zakelijke af te stemmen op de 

inhoudelijke ambities van de organisaties? 

 

Kritisch reflectief 
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Een derde aspect van kwaliteitscultuur is kritische reflectie. Heeft de organisatie een cultuur die gericht is 

op permanente versterking en ontwikkeling van de organisatie? Reflecteert ze kritisch over de eigen 

werking en gaat ze aan de slag met de resultaten van deze reflectie? Zelfreflectie helpt de organisatie 

vooruit te kijken en brengt inzicht in het lange termijn verhaal (of de lange termijn visie) van de organisatie. 

Waar wil de organisatie op lange termijn staan? 

 

Participatief verbindend 

Een vierde aspect van kwaliteitscultuur gaat om de verbinding van organisaties met hun interne en externe 

omgeving. Participatieve verbinding houdt in dat omringende organisaties en stakeholders een echte 

betekenis krijgen in de werking van de organisatie, doordat men vertrekt vanuit de principes van 

afstemming, gedeelde ambities, inspiratie of zelfs samenwerking. Participatieve verbinding gaat tegelijk 

over het organiseren van interne betrokkenheid van bijvoorbeeld medewerkers, vrijwilligers of lokale 

groepen bij de ontwikkeling van het beleid en de werking van de organisatie. 

 

Innovatief 

Het vijfde en laatste aspect van kwaliteitscultuur is innovatie. In een samenleving die voortdurend 

verandert, moeten organisaties nieuwe antwoorden vinden op de gestelde uitdagingen, zeker daar waar de 

oude antwoorden niet langer werken. Daarbij gaan ze op zoek naar creatieve verbindingen van ideeën, 

mensen, samenwerkingsverbanden en netwerken om vernieuwing mogelijk te maken op het vlak van 

inhouden, methoden, manieren van werken. De uitdaging is om innovatieve antwoorden te vinden op de 

vraagstukken van de organisatie zelf maar zeker ook om maatschappelijk te innoveren: om praktijken te 

ontwikkelen die de maatschappelijke spelregels veranderen met het oog op wat de organisatie vanuit haar 

missie in de samenleving wil realiseren. 

 

In de onderstaande tabel wordt geëxpliciteerd hoe de dimensies van de kwaliteitscultuur integraal deel 

uitmaken van het beoordelingskader van het decreet van 7 juli 2017 

 

Relevante dimensies van de 

kwaliteitscultuur 

Relevante inhoudelijke beoordelingselementen uit het 

beoordelingskader van het decreet van 7 juli 2017 

• Missie- en visiegedrevenheid 

 

1. De bijdrage van de missie en de visie van de sociaal-

culturele volwassenenorganisatie aan het doel van het 

decreet: 

De organisatie moet haar missie en visie duidelijk 

expliciteren. Daarnaast moet ze duidelijk expliciteren hoe 

de missie en visie bijdraagt apan de doelstellingen van het 

decreet.  Vanuit een gedeelde visie op de kwaliteitscultuur 

(missie- en visiegedrevenheid) zal de visitatie- of 

beoordelingscommissie nagaan op welke wijze de missie en 

visie van de organisatie deel uitmaakt van de 
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organisatiecultuur: in welke mate is de missie en visie  

doorleefd binnen de organisatie? Weten de professionals en 

de vrijwilligers voldoende waar hun organisatie voor staat? 

• Missie- en visiegedrevenheid 

• Innovatief  

 

2. De relatie van de missie en de visie van de sociaal-

culturele organisatie tot de door de organisatie omschreven 

actuele maatschappelijke context: 

Vanuit een gedeelde visie op de kwaliteitscultuur 

(innovatief) zal de visitatie- of beoordelingscommissie 

nagaan op welke maatschappelijke uitdagingen de 

organisatie wil inzetten en op welk vlak de organisatie 

maatschappelijk wil innoveren. Welke maatschappelijke 

spelregels wil de organisatie veranderen met het oog op 

wat ze vanuit haar missie in de samenleving wil realiseren? 

Daarnaast zal de visitatie- of beoordelingscommissie vanuit 

een gedeelde visie op de kwaliteitscultuur (missie- en 

visiegedrevenheid) nagaan of de maatschappelijke bijdrage 

van de missie en visie voldoende doorleefd is: weten de 

professionals en de vrijwilligers voldoende wat de 

organisatie wil bijdragen aan de samenleving? 

• Innovatief 3.De bijdrage van de sociaal-culturele 

volwassenenorganisatie aan de realisatie van de drie sociaal-

culturele rollen: 

Innovatie en experiment gaan hand in hand. De dimensie 
‘innovatief’ van de kwaliteitscultuur houdt dan ook 
rechtsreeks verband met de laboratoriumrol. Met welke 
processen van maatschappelijke verandering 
experimenteert de organisatie om antwoord te vinden op 
samenlevingskwesties? Hoe experimenteert een organisatie 
met maatschappelijk innoverende praktijken 
experimenteert waarmee mensen, groepen, organisaties en 
gemeenschappen al lerend antwoorden kunnen vinden op 
maatschappelijke uitdagingen? 

• Missie- en visiegedrevenheid 4. De strategische en operationele doelstellingen van de 

sociaal-culturele volwassenenorganisatie: 

De dimensie ‘missie- en visiegedrevenheid’ van de 

kwaliteitscultuur houdt rechtsreeks verband met de 

strategische en operationele doelstellingen van de 

organisatie: beoordelingscriterium b. peilt immers naar de 

wijze waarop de strategische en operationele doelstellingen 

zijn ingegeven door de missie en visie van de organisatie.  
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Relevante dimensies van de 

kwaliteitscultuur 

Relevante zakelijke beoordelingselementen uit het 

beoordelingskader van het decreet van 7 juli 2017 

• Zakelijke duurzaamheid 

• Kritisch reflectief 

• Innovatief 

 

1. Een geïntegreerd zakelijk kwaliteits- en financieel 

meerjarenbeleid:  

Vanuit een gedeelde visie op de kwaliteitscultuur zal 

zakelijke duurzaamheid als kader dienen voor de evaluatie 

en beoordeling van het zakelijk kwaliteits- en financieel 

meerjarenbeleid. Zowel het professioneel beleid (criterium 

a.), het integrale kwaliteitsbeleid (criterium b.), als het 

financieel meerjarenbeleid (criterium c) van een organisatie 

moet gericht zijn op een werking die ‘future-proof’ is.  

Het onderliggend beoordelingscriterium b. dat verwijst naar 

het integrale kwaliteitsbeleid van een organisatie houdt 

verband met de dimensies ‘kritisch reflectief’ en ‘innovatief’ 

van de kwaliteitscultuur. Een cultuur die gericht is op  

permanente versterking en ontwikkeling van de organisatie 

vraagt een vermogen tot kritische zelfreflectie. Daarnaast 

vraagt het ook innovatie: op welke manier is een 

organisatie creatief in het vinden van antwoorden op 

interne vraagstukken?  

Het integrale kwaliteitsbeleid van een organisatie houdt 
ook rechtsreeks verband met het kwaliteitscultuurbegrip op 
zich. Kwaliteitszorg, als dynamische mix van concepten, 
technieken en methodieken, is immers geen doel op zich, 
noch is het een punt van waardering. Het is een hulpmiddel 
waarmee de organisatie, management en medewerkers, 
zorg dragen voor een voortdurende verbetering van de 
resultaten (Memorie van toelichting, p. 45). Vanuit een 
gedeelde visie op de kwaliteitscultuur gaan commissies na 
op welke wijze de zorg voor een voortdurende verbetering 
van de resultaten leeft binnen een organisatie.  

• Zakelijke duurzaamheid 

• Missie- en visiegedevenheid 

• Participatieve verbinding 

2. De toepassing van de principes van goed bestuur: 

a. De organisatie geeft aan hoe ze transparantie en 

verantwoording van en in haar bestuur zal organiseren 

Zowel het inbouwen van checks and balances in het 

organogram van een organisatie, als een transparante 

werking van en open communicatie tussen de 

bestuursorganen houden rechtsreeks verband met de 

dimensie ‘zakelijke duurzaamheid’ van de kwaliteitscultuur. 
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b. De organisatie expliciteert vanuit haar missie en doelen 

de samenstelling van de bestuursorganen en hun rol- en 

bevoegdheidsverdeling 

De dimensie ‘missie- en visiegedrevenheid’ van de 

kwaliteitscultuur houdt rechtsreeks verband met de wijze 

waarop de rol en bevoegdheden van bestuursorganen ten 

dienste van de doelstellingen en de missie van de 

organisatie staan, de wijze waarop de samenstelling van de 

bestuursorganen in functie van de doelen en de missie van 

de organisatie gebeurt. 

 

c. Het bestuur geeft aan hoe ze interne en externe 

stakeholders betrokken heeft bij strategische 

beslissingen die genomen zijn in het kader van het 

ingediende beleidsplan  

De dimensie ‘participatieve verbinding’ van de 

kwaliteitscultuur houdt rechtsreeks verband met hoe de 

bestuursorganen het belang van de interne en externe 

stakeholders zullen erkennen en bij de strategische 

beslissingen rekening zullen houden met deze stakeholders. 

 

d. De organisatie toont aan hoe ze de principes van goed 

bestuur in de organisatie toepast, waar ze eventueel 

verder in wil groeien en welke initiatieven ze daarvoor 

heeft genomen of zal nemen 

De dimensies ‘missie- en visiegedrevenheid’, ‘zakelijke 

duurzaamheid’ en ‘participatieve verbinding’ houden 

rechtsreeks verband met de principes van goed bestuur, 

zoals hierboven aangegeven. 

 

 

3.1.3 Onderscheid maken 

Met de waarderende benadering als uitgangspunt en de kwaliteitscultuur als kader moet de 

beoordelingscommissie ertoe komen om een onderscheid te maken tussen sociaal-culturele 

volwassenenorganisaties die kwalitatief sterk werken en organisaties die niet aan die standaard voldoen.  

 

 

4 DE TAAKVERDELING 
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Tijdens de beoordelingscyclus van sociaal-culturele volwassenenorganisaties met een werking binnen 

specifieke regio’s nemen verschillende actoren een rol op. Het gaat over de adviescommissie en de 

beoordelingscommissie die steeds bestaat uit externe deskundigen en medewerkers van de administratie. 

De administratie neemt daarnaast een coördinerende rol op in de uitvoering van het decreet. In het 

onderstaande hoofdstuk wordt van elke actor de samenstelling en de opdracht toegelicht, grotendeels op 

basis van bepalingen uit het decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk en het uitvoeringsbesluit.  

 

 

4.1 ADVIESCOMMISSIE SOCIAAL-CULTUREEL VOLWASSENENWERK 
 

4.1.1 Samenstelling 

De adviescommissie sociaal-cultureel volwassenenwerk voor de sociaal-culturele volwassenenorganisaties 

met een werking binnen specifieke regio’s, is de adviescommissie opgericht in artikel 16 (art. 39 van het 

decreet van 7 juli 2017). Dit wil zeggen dat de adviescommissie sociaal-cultureel volwassenenwerk voor de 

organisaties met een werking voor Vlaanderen (en Brussel) dezelfde is als die van de organisaties met een 

werking binnen specifieke regio’s. 

 

De Vlaamse Regering richt een adviescommissie sociaal-cultureel volwassenenwerk op, die bestaat uit 

externe deskundigen en de administratie. De Vlaamse Regering bepaalt de nadere regels voor de 

samenstelling van de adviescommissie sociaal-cultureel volwassenenwerk, de werking en de vergoeding van 

de externe deskundigen (art. 16 van het decreet van 7 juli 2017). 

 

De adviescommissie bestaat uit externe deskundigen en de administratie. Ze telt minimaal zes en maximaal 

twaalf leden en wordt benoemd door de minister die eveneens de voorzitter aanwijst (art. 6 van het 

uitvoeringsbesluit van 27 oktober 2017). 
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4.1.2 Opdracht 

De opdrachten van de adviescommissie sociaal-cultureel volwassenenwerk worden toegelicht in artikel 17 

van het decreet van 7 juli 2017.  

 
De adviescommissie vervult decretaal twee opdrachten (art. 17 van het decreet van 7 juli 2017): 

1) Voorafgaandelijk aan de evaluatie- en beoordelingscyclus een visitatie- en beoordelingsprotocol 

uitwerken, waarin een visie en methodiek wordt ontwikkeld om het gemeenschappelijke 

beoordelings- en visitatiekader te verfijnen en kwaliteitsvol uit te voeren.  

2) Na afloop van de evaluatie- en beoordelingscyclus het proces van de inhoudelijke en zakelijke 

beoordeling door visitatie-en beoordelingscommissies evalueren.  

 

Daarnaast:  

• functioneert de adviescommissie als klankbord voor de beoordelingscommissie; 

• werkt de adviescommissie een model uit zodat een kwalitatieve evaluatie kan gebeuren van de 

beoordelingscyclus. 

 

De adviescommissie legt binnen drie maanden na haar aanstelling een voorstel van huishoudelijk reglement 

over haar werking en de werking van de visitatie- en beoordelingscommissies ter goedkeuring voor aan de 

minister (art. 18 van het uitvoeringsbesluit van 27 oktober 2017). In dit reglement zijn de deontologie van 

de commissieleden en de dagelijkse en interne aangelegenheden van een commissie gereguleerd (art. 1, 5° 

van het uitvoeringsbesluit van 27 oktober 2017). 

 

Het huishoudelijk reglement, vermeld in artikel 18, is van toepassing op de beoordelingscommissie van 

sociaal-culturele volwassenenorganisaties met een werking binnen specifieke regio’s (art. 32 van het 

uitvoeringsbesluit van 27 oktober 2017). 

 

 

4.2 BEOORDELINGSCOMMISSIE 
 

4.2.1 Samenstelling 

De beoordelingscommissie bestaat uit minimaal vijf externe deskundigen en een deskundige van de 

administratie. De administratie ziet erop toe dat een externe deskundige die bestuurslid is van een sociaal-

culturele volwassenenorganisatie met een werking binnen specifieke regio’s, geen deel uitmaakt van de 

beoordelingscommissie waarin die organisatie wordt geëvalueerd en beoordeeld. Maximaal twee derde van 

de leden van de beoordelingscommissie is van hetzelfde geslacht. Twee externe deskundigen brengen samen 

met de deskundige van de administratie een bezoek ter plaatse als vermeld in artikel 38 van het voormelde 

decreet (art. 34 van het uitvoeringsbesluit van 27 oktober 2017). 
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In de beoordelingscommissie zetelen externe deskundigen met inhoudelijke en met zakelijke expertise en 

met expertise op het vlak van het werken met kansengroepen (art. 35 van het uitvoeringsbesluit van 27 

oktober 2017). 

Een medewerker van de administratie die geen deel uitmaakt van de beoordelingscommissie neemt notulen 

van het bezoek ter plaatse.  

 

 

4.2.2 Opdracht leden beoordelingscommissie 

De beoordelingscommissie beoordeelt de werking van dertien sociaal-culturele volwassenenorganisaties 

met een werking binnen specifieke regio’s. De deskundigen van de beoordelingscommissie beoordelen 

vanuit een waarderende benadering en op basis van hun kennis en expertise. Tijdens het 

beoordelingsproces houden ze de doelstelling van het decreet voor ogen en benaderen ze de werking van 

elke organisatie vanuit dat perspectief. 

 

Het decreet heeft tot doel om in het domein van het sociaal-cultureel volwassenenwerk organisaties te 

subsidiëren die, vanuit een civiel perspectief en met respect voor de gemeenschappelijke sokkel van 

waarden, fundamentele rechten en vrijheden, een betekenisvolle bijdrage leveren aan de emancipatie en 

dialoog van mensen en groepen én aan de versterking van een duurzame, inclusieve, solidaire en 

democratische samenleving door: 

- sociaal-culturele participatie en gedeeld burgerschap van volwassenen te bevorderen en 

- gedeelde samenlevingsvraagstukken tot publieke zaak te maken. 

Hiervoor ontwikkelen en verspreiden zij praktijken die hierop een werkend antwoord kunnen 

bieden (art. 3 van het decreet van 7 juli 2017). 

 

De leden van de beoordelingscommissie spelen een sleutelrol in de uitvoering van het beoordelingsproces. 

Ze hebben daarom ook als opdracht te reflecteren over het verloop van deze processen en te signaleren 

aan de administratie op welke vlakken het beoordelingsproces na de beleidsperiode kan worden 

geoptimaliseerd. 

 

 

4.2.3 Opdracht voorzitter 

Een externe deskundige zit de beoordelingscommissie voor (art. 35 van het uitvoeringsbesluit van 27 

oktober 2017). 

Een voorzitter zit het bezoek ter plaatse voor. Verder zit een voorzitter ook de peerreview voor waarbij de 

ontwerpadviezen worden besproken. Ook tijdens de bespreking van de reacties op de preadviezen zal een 

voorzitter de vergadering voorzitten. 

 

De voorzitter van de beoordelingscommissie bewaakt de correcte toepassing van de 

beoordelingsmethodiek en begeleidt met dat doel voor ogen de groepsdynamiek. Indien er zich tijdens het 
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beoordelingsproces onverwachte problemen stellen, wordt uitzonderlijk in overleg met de organisatie 

gezocht naar een oplossing; de voorzitter neemt hierbij de eindverantwoordelijkheid. 

 

De voorzitter speelt een sleutelrol in de uitvoering van het beoordelingsproces. Hij of zij heeft daarom ook 

als opdracht om te reflecteren over het verloop van deze processen en te signaleren aan de administratie 

op welke vlakken het beoordelingsproces na de beleidsperiode kan worden geoptimaliseerd. 

 

 

4.3 ADMINISTRATIE 
 
De administratie is belast met de voorbereiding van, de begeleiding van en de verslaggeving over de 

werkzaamheden van de beoordelingscommissie. 

De administratie bezorgt de beoordelingscommissie alle nuttige informatie, nodig om tot een 

kwaliteitsbeoordeling te komen (art. 41 van het decreet van 7 juli 2017). 

De administratie maakt ook deel uit van de adviescommissie (artikel 6 van het uitvoeringsbesluit van 27 

oktober 2017).  

 
Daarnaast bewaakt de administratie de correcte uitvoering van het decreet, het uitvoeringsbesluit en de 

afspraken uit het beoordelingsprotocol en coördineert ze de operationalisering ervan. De administratie 

informeert de externe deskundigen over het beoordelingsprotocol, waarbij de verschillende elementen van 

het waardekader toegelicht worden, en introduceert de commissieleden in de methodiek van de 

waarderende benadering. 

 
 

4.3.1 Secretaris van de adviescommissie 

De secretaris van de adviescommissie bereidt in samenwerking met de voorzitter de agenda’s van de 

vergaderingen voor en maakt een verslag van de vergaderingen van de adviescommissie. 

 
 

4.3.2 Lid van de adviescommissie 

Het lid van de adviescommissie vormt de schakel tussen de beoordelingscommissie en de adviescommissie. 

Door een medewerker van de administratie ook deel te laten uitmaken van de adviescommissie wordt een 

vlotte en snelle communicatie en optimale afstemming tussen de verschillende commissies gewaarborgd. 

 

 

4.3.3 Secretaris van de beoordelingscommissie 

De secretarissen van de beoordelingscommissie nemen notulen tijdens het bezoek ter plaatse en tijdens de 

peerreviews. Bij een eventuele tweede bezoek ter plaatse worden er eveneens notulen genomen door de 

secretaris.  
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4.3.4 Deskundige beoordelingscommissie 

De beoordelingscommissie bestaat uit minimaal vijf externe deskundigen en een deskundige van de 

administratie (art. 34 van het uitvoeringsbesluit van 27 oktober 2017). 

Er wordt naar gestreefd dat de deskundige van de administratie bij elk bezoek ter plaatse aanwezig is en 

de werking van dertien sociaal-culturele volwassenenorganisaties met een werking binnen specifieke regio’s 

beoordeelt. 

De deskundige van de administratie beoordeelt vanuit een waarderende benadering en op basis van zijn 

of haar kennis en expertise. Tijdens het beoordelingsproces houdt deze deskundige de doelstelling van het 

decreet voor ogen en benadert hij/zij de werking van elke organisatie vanuit dat perspectief. 

 

 

4.3.5 Algemene taken 

Een goede kennisdeling tussen de leden van de commissie is cruciaal voor de kwaliteit in alle 

beoordelingsprocessen. De administratie zorgt ervoor dat kennisdeling efficiënt en effectief kan 

plaatsvinden in de daarvoor geschikte webtoepassingen: 

 

KIOSK  

KIOSK is de onlinetoepassing waarin sociaal-culturele volwassenenorganisaties hun dossiers kunnen 

opmaken en indienen. Het Departement Cultuur, Jeugd en Media beheert deze toepassing en zorgt ervoor 

dat: 

- sociaal-culturele volwassenenorganisaties subsidieaanvragen, voortgangsrapporten en financiële 

verslagen kunnen indienen in de vastgelegde vorm, en deze te allen tijde kunnen raadplegen;  

- sociaal-culturele volwassenenorganisaties hun preadvies met betrekking tot de subsidieaanvraag 

(bij de beoordeling) op het decretaal vastgelegde tijdstip kunnen raadplegen en daarop kunnen 

reageren in een vastgelegd format;  

- sociaal-culturele volwassenenorganisaties hun definitief advies met betrekking tot de 

subsidieaanvraag op het decretaal vastgelegde tijdstip kunnen raadplegen.  

 

KIOSK REDACTIE  

KIOSK REDACTIE is de onlinetoepassing die een goede interne kennisdeling tijdens het beoordelingsproces 

mogelijk maakt. Het Departement Cultuur, Jeugd en Media beheert deze toepassing en zorgt ervoor dat: 

- externe deskundigen de subsidieaanvragen, de voortgangsrapporten en de financiële verslagen 

kunnen raadplegen en de bijeenkomsten inhoudelijk kunnen voorbereiden via een vastgelegd 

format;  

- externe deskundigen de preadviezen met betrekking tot de subsidieaanvragen kunnen raadplegen, 

wijzigen en goedkeuren. 
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5 DE BEOORDELINGSMETHODIEK 
 
De basis voor de beoordeling zijn de inhoudelijke en zakelijke beoordelingselementen en de onderliggende 

criteria zoals ze in het decreet van 7 juli 2017 en het besluit ter uitvoering van dit decreet zijn bepaald. In 

hoofdstuk 7 van het protocol wordt een uitgebreide toelichting gegeven bij deze beoordelingselementen 

en -criteria, omdat de beoordeling in 2020 wordt uitgevoerd op basis van overgangsbepalingen, waarbij 

zowel de beoordelingselementen en -criteria van het decreet van 4 april 2003 en de beoordelingselementen 

en -criteria van het decreet van 7 juli 2017 van toepassing zijn.  

 

De kwaliteit van de beoordeling en het daaruit voortvloeiende advies (positief oordeel zonder 

aanbevelingen, positief oordeel met aanbevelingen of negatief oordeel met aanbevelingen) wordt 

geschraagd door een intersubjectief proces. Bij de bezoeken ter plaatse wordt de objectiviteit benaderd 

door minimaal zes deskundigen in het proces te betrekken: drie mensen die effectief de organisatie 

bezoeken, en minimaal drie extra mensen die via peerreview de kwaliteit van de beoordeling versterken en 

nagaan of ze op basis van de beschikbare informatie tot eenzelfde beoordeling zouden komen.  

 

 

6 DE BEOORDELING 
 

6.1 DE SITUERING VAN DE BEOORDELING IN DE BELEIDSPERIODE 2016-2020 
 

Voor de beleidsperiode 2016-2020 dienden de sociaal-culturele volwassenenorganisaties met een werking 

in een specifieke regio in 2015 een beleidsplan in, waarin het beleid en de werking op het vlak van sociaal-

cultureel volwassenenwerk staat geëxpliciteerd en waarin is aangegeven hoe de verhouding is ten aanzien 

van de beoordelingselementen van het decreet van 4 april 2003. 

 

Aangezien de sociaal-culturele volwassenenorganisaties hun beleid vormgaven in het kader van het decreet 

van 4 april 2003, worden de organisaties in 2020 geëvalueerd op basis van de beoordelingselementen van 

ditzelfde decreet. Deze evaluatie krijgt de vorm van een bezoek ter plaatse. Tijdens dit bezoek ter plaatse 

wordt ook de toekomstige werking beoordeeld op basis van de beoordelingselementen van het decreet van 

7 juli 2017 aan de hand van het beleidsplan dat ze in 2019 indienen voor de beleidsperiode 2021-2025. 

 

Zowel de beoordelingselementen van het decreet van 4 april 2003 als de beoordelingselementen van het 

decreet van 7 juli 2017 zijn uitgewerkt in evaluatie- en beoordelingscriteria die door de 

beoordelingscommissie worden gehanteerd om tot een gemotiveerd advies te komen. In hoofdstuk 7 ‘de 

relatie tussen de beoordelingselementen en –criteria van het decreet van 4 april 2003 en het decreet van 7 

juli 2017’ wordt verder uitgewerkt hoe er omgegaan wordt met beide beoordelingskaders tijdens deze 

overgangsperiode.  
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6.2 VOORBEREIDING VAN DE BEOORDELING 
 

6.2.1 Benoeming pool externe deskundigen 

De administratie stelt een lijst van kandidaat-externe-deskundigen op voor de pool van externe 

deskundigen. Ze werkt hiervoor samen met de sectorfederatie en het steunpunt. De administratie bezorgt 

de lijst aan de minister die externe deskundigen kan toevoegen of schrappen (art. 9 van het 

uitvoeringsbesluit van 27 oktober 2017). 

 

De minister benoemt een pool van externe deskundigen voor de samenstelling van visitatie- en 

beoordelingscommissies. De pool van externe deskundigen bestaat uit leden van wie maximaal twee derde 

behoort tot hetzelfde geslacht. Een externe deskundige heeft kennis van en expertise in het sociaal-cultureel 

volwassenenwerk of belendende sectoren, het werken met doelgroepen of kansengroepen of het zakelijke 

beleid van een organisatie (art. 10 van het uitvoeringsbesluit van 27 oktober 2017). 

 

Voor de samenstelling van de pool van kandidaat-externe deskundigen lanceerden de administratie, Socius 

en de Federatie (toen nog FOV genaamd) in oktober 2017 een open oproep. Externe deskundigen konden 

zich kandidaat stellen via de kandidatendatabank ‘Iedereen kan zetelen’. 

 

In februari 2018 benoemde de minister een pool van 111 externe deskundigen voor de visitatie- en 

beoordelingscommissies van het sociaal-cultureel volwassenenwerk. Organisaties die in 2018 gevisiteerd 

werden, konden externe deskundigen uit deze pool wraken op voorwaarde dat ze dit grondig motiveerden. 

 

In april 2019 werd het mandaat van tien externe deskundigen van de pool beëindigd en werden twee nieuwe 

leden benoemd. De sociaal-culturele volwassenenorganisaties met een werking binnen specifieke regio’s die 

in 2020 gevisiteerd worden, kregen tevens de mogelijkheid om externe deskundigen uit de pool van te 

wraken. De lijst met de pool van externe deskundigen werd op 21 mei 2019 gepubliceerd op de website van 

het Departement Cultuur, Jeugd en Media. Na publicatie kregen de organisatie 14 dagen de tijd om externe 

deskundigen te wraken mits een grondige motivatie. 

 

De organisatie bezorgt de namen van de gewraakte externe deskundigen en de motivatie aan de 

administratie. De administratie beslist of de motivatie van de wraking van de externe deskundigen al dan 

niet gegrond is. Indien de motivatie gegrond is, zetelen de gewraakte externe deskundigen niet in de 

beoordelingscommissie. 

 

 

6.2.2 Samenstelling beoordelingscommissie 

De administratie staat in voor de samenstelling van de beoordelingscommissie (art. 35, §1 van het 

uitvoeringsbesluit van 27 oktober 2017) en houdt hierbij rekening met de richtlijnen van artikel 34 en artikel 

35 van het uitvoeringsbesluit: 
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- De beoordelingscommissie bestaat uit minimaal vijf externe deskundigen en een deskundige van 

de administratie. 

- Maximaal twee derde van de leden van de beoordelingscommissie is van hetzelfde geslacht 

- In de beoordelingscommissie zetelen externe deskundigen met inhoudelijke en met zakelijke 

expertise en met expertise op het vlak van het werken met kansengroepen. 

- Twee externe deskundigen brengen samen met de deskundige van de administratie een bezoek ter 

plaatse als vermeld in artikel 38 van het voormelde decreet 

- Een externe deskundige, vermeld in artikel 34, zit de beoordelingscommissie voor. 

- De administratie ziet erop toe dat een externe deskundige die bestuurslid is van een sociaal-

culturele volwassenenorganisatie met een werking binnen specifieke regio’s, geen deel uitmaakt 

van de beoordelingscommissie waarin die organisatie wordt geëvalueerd en beoordeeld. 

 

 

6.3 HET BEOORDELINGSPROCES TIJDENS DE OVERGANGSPERIODE 
 

In het onderstaande schema wordt het proces van de beoordeling weergegeven en in het onderstaande 

hoofdstuk wordt elke stap van dit proces gedetailleerd omschreven. Het beoordelingsproces omvat zowel 

een evaluatie van de voorbije beleidsperiode als een beoordeling van de geplande toekomstige werking. 

 

6.3.1 Stap 1: indienen beleidsplan 2016-2020 

Het beleidsplan, ingediend in het kader van het decreet van 4 april 2003, is een document waarin de sociaal-

culturele volwassenenorganisatie haar toekomstige beleid op het vlak van het sociaal-cultureel 

volwassenenwerk duidelijk maakt. Het beleidsplan is in eerste instantie een werkinstrument voor de 
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organisatie zelf. Het beleidsplan bevat de missie van de organisatie, de omgevingsanalyse, datgene wat de 

organisatie op het ogenblik van de opmaak van het beleidsplan doet, datgene wat de organisatie in de 

volgende beleidsperiode wil bereiken, evenals de wijze waarop zij dit wil realiseren. 

 

Het beleidsplan vermeldt eveneens de stappen die binnen de organisatie gezet zijn om het beleidsplan te 

ontwikkelen en welke groepen en personen bij de opstelling van het beleidsplan betrokken werden. De 

algemene vergadering van de organisatie keurt het beleidsplan goed. 

 

In het beleidsplan verduidelijkt de organisatie in een afzonderlijke rubriek hoe ze zich binnen haar 

toekomstige werking verhoudt ten opzichte van de beoordelingselementen. 

 

 

6.3.2 Stap 2: indienen voortgangsrapportage en financiële verslagen 

Jaarplan 2016 

Uiterlijk op 1 april 2016 dienden de sociaal-culturele volwassenenorganisaties het jaarplan 2016 in. Dit was 

een helder en kernachtig rapport, waarin de organisatie formuleerde in welke mate de doelstellingen uit 

het beleidsplan 2016-2020 in 2016 zouden worden uitgevoerd. In een afzonderlijke rubriek verduidelijkte de 

organisatie hoe de werking zich in 2016 verhield ten aanzien van de beoordelingselementen van het decreet 

van 4 april 2003. De administratie verwachtte dat de organisatie in dit onderdeel per beoordelingselement 

een scherpe en kritische reflectie van de werking maakte. Indien nodig kon ze hiervoor gericht verwijzen 

naar doelstellingen uit het jaarplan 2016. 

 

Voortgangsrapport 2016-2017 

Uiterlijk op 1 april 2017 dienden de sociaal-culturele volwassenenorganisaties het voortgangsrapport 2016-

2017 in. In dit rapport beschreef de organisatie in welke mate de doelstellingen uit het beleidsplan 2016-

2020 in 2016 gerealiseerd werden en waar de organisatie in 2017 op zou inzetten. In een afzonderlijke 

rubriek verduidelijkte de organisatie hoe de werking zich in 2016 en 2017 verhield ten aanzien van de 

beoordelingselementen uit het decreet. De administratie verwachtte in dit onderdeel dat de organisatie per 

beoordelingselement een scherpe en kritische reflectie van de werking maakte. Indien nodig kon de 

organisatie gericht verwijzen naar doelstellingen in het voortgangsrapport. 

 

Voortgangsrapport 2017/2018-2020  

Dit voortgangsrapport werd uiterlijk op 1 april 2018 ingediend, gaf een stand van zaken met betrekking tot 

de uitvoering van het beleidsplan in 2017 en bood een vooruitblik op de geplande uitvoering van het 

beleidsplan in de periode van 2018 tot en met 2020. Het voortgangsrapport 2017/2018-2020 bestond uit 

twee luiken: 

1) De organisatie beschreef in welke mate de doelstellingen uit het beleidsplan 2016-2020 in 2017 

gerealiseerd werden, welke acties ze in 2018 plande en hoe ze de doelstellingen verder beoogde te 

realiseren in 2019 en 2020. 
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2) De organisatie maakte, met het oog op het bezoek ter plaatse in 2020 een kritische reflectie van 

de werking op basis van de beoordelingselementen, zoals geformuleerd in artikel 61, §3 van het 

decreet van 7 juli 2017 en de bepalingen met betrekking tot de uitkering van de subsidies in artikel 

45, §2, §3 en §4 van het decreet van 4 april 2003. In deze reflectie gaf de organisatie per 

beoordelingselement aan wat ze had ondernomen en gerealiseerd en gaf ze aan wat sterktes en 

mogelijkheden waren. 

 

 

6.3.3 Stap 3: indienen subsidieaanvraag 2021-2025 

Uiterlijk op 31 december 2019 kunnen sociaal-culturele volwassenenorganisaties met een werking binnen 

specifieke regio’s hun subsidieaanvraag indienen bij de administratie via KIOSK. Deze bestaat uit een 

beleidsplan en de nodige documenten waaruit blijkt dat aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden wordt 

voldaan (art. 32 van het decreet van 7 juli 2017). 

 

Het beleidsplan bestaat uit:  

1° een inhoudelijk deel voor de volgende beleidsperiode; 

2° een zakelijk deel voor de volgende beleidsperiode; 

3° de omvang en de resultaten van de werking, namelijk: 

a) kerngegevens en cijfers over de financiën voor het tweede en derde jaar van de lopende beleidsperiode; 

b) kerngegevens en cijfers over het personeel voor het derde en vierde jaar van de lopende beleidsperiode; 

c) kerngegevens en cijfers over de werking voor het derde en vierde jaar van de lopende beleidsperiode; 

4° een zelfevaluatie van de werking van de voorbije jaren van de lopende beleidsperiode; 

5° een managementsamenvatting (art. 34 van het decreet van 7 juli 2017). 

 

De administratie stelde een aantal richtlijnen op m.b.t. de subsidieaanvraag die te vinden zijn op de website 

(http://www.sociaalcultureel.be/volwassenen/decreet2017.aspx). Daarbij worden er richtlijnen gegeven 

over de in te dienen documenten, de ontvankelijkheidsvoorwaarden, de Algemene 

Groepsvrijstellingsverordening en het beleidsplan. 

 

 

6.3.3.1 Toetsing ontvankelijkheidsvoorwaarden 

De administratie onderzoekt of de sociaal-culturele volwassenenorganisatie, vermeld in artikel 29, voldoet 

aan elk van de volgende ontvankelijkheidsvoorwaarden: 

1° het beleidsplan is uiterlijk op 31 december van het voorlaatste jaar van de beleidsperiode 

ingediend; 

2° de organisatie is gevestigd in een van de regio’s, vermeld in artikel 29; 

3° de organisatie heeft doelstellingen waaruit blijkt dat ze een werking ontplooit: 

a) die afgestemd is op de specificiteit van de regio of regio’s waarin wordt gewerkt en die 

complementair is aan andere spelers in de regio of regio’s; 

http://www.sociaalcultureel.be/volwassenen/decreet2017.aspx
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b) die sociaal-culturele participatie mogelijk maakt van zoveel mogelijk inwoners met 

bijzondere aandacht voor kansengroepen; 

c) vanuit de vier sociaal-culturele functies; 

4° de organisatie beschikt over rechtspersoonlijkheid met een niet-commercieel karakter; 

5° het beleidsplan wordt in het Nederlands opgesteld; 

6° de organisatie treedt in overleg met de andere sociaal-culturele volwassenenorganisaties met 

een werking binnen specifieke regio’s, vermeld in artikel 29 (art. 33 van het decreet van 7 juli 2017). 

 

De administratie deelt de organisatie uiterlijk op 15 januari van het laatste jaar van de beleidsperiode mee 

of de subsidieaanvraag al dan niet ontvankelijk is (art. 30 van het uitvoeringsbesluit van 27 oktober 2017). 

 

De subsidie-enveloppe kan alleen worden toegekend aan sociaal-culturele volwassenenorganisaties die 

voldoen aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden, vermeld in artikel 33. Het ontvankelijke beleidsplan wordt 

getoetst aan de in artikel 35 vermelde beoordelingselementen. Alleen de op basis van het decreet van 4 

april 2003 erkende en gesubsidieerde volkshogescholen kunnen een subsidieaanvraag indienen, vermeld in 

artikel 32, of een initiatief van de Vlaamse Regering, vermeld in artikel 31, tweede lid (art. 29, 4° lid van het 

decreet van 7 juli 2017). 

 

 

6.3.3.2 Toetsing voorwaarden Algemene Groepsvrijstellingsverordening  

Artikel 3 van het decreet stelt dat de subsidies aan regionale sociaal-culturele volwassenenorganisaties 

worden toegepast met inachtneming van de volgende voorwaarden, vermeld in de Algemene 

Groepsvrijstellingsverordening:  

1° dossiers waar ten aanzien van de subsidieontvanger er een bevel tot terugvordering uitstaat 

ingevolge een eerder besluit van de Europese Commissie waarbij de steun onrechtmatig en 

onverenigbaar is verklaard met de interne markt, zijn uitgesloten 

2° dossiers van subsidieontvangers die voldoen aan de definitie van ‘onderneming in 

moeilijkheden’, vermeld in de Algemene Groepsvrijstellingsverordening, zijn uitgesloten; 

3° bij de berekening van de steunintensiteit en de in aanmerking komende kosten zijn alle 

bedragen die worden gebruikt, de bedragen vóór aftrek van belastingen of andere heffingen. De 

in aanmerking komende kosten worden gestaafd met bewijsstukken, die duidelijk gespecifieerd en 

actueel zijn; 

4° wanneer steun in een andere vorm dan een subsidie wordt toegekend, is het steunbedrag het 

brutosubsidie-equivalent van de steun; 

5° steun die in meerdere delen wordt uitgekeerd wordt gedisconteerd tot de waarde ervan op het 

tijdstip van de toekenning van de steun. De in aanmerking komende kosten worden 

gecontesteerd tot hun waarde op het tijdstip van de toekenning van de steun. 
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6.3.4 Stap 4: beoordeling 

 
6.3.4.1 Bezoek ter plaatse 

In afwijking van het decreet van 4 april 2003 gebeurt de beoordeling van de sociaal-culturele 

volwassenenorganisaties, vermeld in artikel 20 van het decreet van 4 april 2003, tijdens de beleidsperiode 

2016-2020 via de combinatie van de evaluatie van de werking van de voorbije jaren en van de beoordeling 

van de toekomstige werking door een beoordelingscommissie (art. 61. § 1 van het decreet van 7 juli 2017). 

 

• Datum 

De beoordelingscommissie voert 13 bezoeken ter plaatse uit. De administratie neemt voor het vastleggen 

van een datum voor het bezoek ter plaatse contact op met de organisatie en deelt minstens een maand op 

voorhand de datum van het bezoek mee. 

 

• Aanwezigen 

De administratie deelt eveneens aan de organisatie mee wie deel uitmaakt van de beoordelingscommissie 

en wie van hen het bezoek ter plaatse uitvoert. Vanaf die datum legt de organisatie terughoudendheid aan 

de dag inzake het benaderen van de deskundigen van de beoordelingscommissie. 

 

Vanuit de organisatie kunnen meerdere personen aan het gesprek deelnemen. Om een goede 

gespreksomgeving te creëren, kunnen terzelfdertijd maximaal vier personen van de organisatie aan het 

gesprek deelnemen. Vanuit de overweging dat de werking in al zijn facetten onderwerp is van het gesprek 

wordt verondersteld dat de vertegenwoordigers van de organisatie toelichting kunnen geven bij de inhoud 

van het werk in zijn diverse dimensies (waarop tijdens het bezoek ter plaatse het hoofdaccent wordt gelegd) 

en bij het management van de organisatie (personeelsbeleid, financieel beleid, kwaliteitsbeleid…) in al zijn 

facetten. De coördinator of de directeur van de organisatie is bij het gesprek aanwezig. Daarnaast beslist 

de organisatie zelf wie zij voor het gesprek afvaardigt. 

 

Indien een lid van de beoordelingscommissie omwille van onvoorziene omstandigheden niet kan deelnemen 

aan het bezoek ter plaatse, worden de andere leden van de beoordelingscommissie gecontacteerd met de 

vraag of één van hen het afwezige lid kan vervangen. Indien er binnen de beoordelingscommissie geen 

vervanger beschikbaar is, wordt een vervanger gezocht uit de pool van externe deskundigen. Indien uit de 

pool van externe deskundigen geen vervanger beschikbaar is of de vervanger te weinig tijd heeft om zich 

degelijk voor te bereiden, wordt het bezoek ter plaatse verplaatst naar een andere datum. 

Indien de coördinator of de directeur van de sociaal-culturele volwassenenorganisatie omwille van 

onvoorziene omstandigheden niet kan deelnemen aan het bezoek ter plaatse, zoekt de administratie in 

overleg met de organisatie naar een andere datum. Indien een andere vertegenwoordiger van de organisatie 

omwille van onvoorziene omstandigheden niet kan deelnemen aan het bezoek ter plaatse, gaat het bezoek 

ter plaatse door op de geplande datum. 
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• Inhoudelijke voorbereiding 

De evaluatie van de werking van de voorbije jaren gebeurt via een bezoek ter plaatse aan de hand van het 

beleidsplan 2016-2020, de voortgangsrapporten, de jaarlijkse begrotingen, de financiële verslagen, algemene 

informatie en kwantitatieve gegevens met betrekking tot de werking en op basis van de 

beoordelingselementen, vermeld in paragraaf 3, en de bepalingen met betrekking tot de uitkering van de 

subsidies in artikel 45, §2, §3 en §4, van het decreet van 4 april 2003 zoals van kracht vóór de 

inwerkingtreding van dit decreet. De beoordeling van de toekomstige werking gebeurt op basis van het 

beleidsplan 2021-2025 en de beoordelingselementen, vermeld in artikel 35. Deze beoordeling vindt plaats in 

2020, het laatste jaar van de beleidsperiode (art. 61. §2 van het decreet van 7 juli 2017). 

 

Voorafgaand aan het bezoek ter plaatse nemen de twee externe deskundigen en de deskundige van de 

administratie die het bezoek ter plaatse uitvoeren alle voorgenoemde documenten door. 

 

Opgelet: de externe deskundigen zullen de gegevens uit het gegevensregistratiesysteem SISCA niet 

meenemen bij de beoordeling. SISCA kan namelijk niet voor de externe deskundigen ontsloten worden. 

 

De leden van de beoordelingscommissie maken in KIOSK REDACTIE (zie 4.3.5.) een voorbereidend advies per 

thema (zie hoofdstuk 7 voor de opdeling van de oude en nieuwe beoordelingselementen in thema’s). Ze 

formuleren daarbij sterktes en mogelijkheden en noteren bijkomende vragen om in dialoog te gaan met de 

organisatie. Als de beoordelingscommissie bij de voorbereiding vaststelt dat er tijdens het bezoek ter 

plaatse bijkomende informatie nodig is, kan dit op voorhand aan de organisatie worden opgevraagd. 

 

• Verloop 

Het bezoek ter plaatse duurt een volledige werkdag en vindt plaats op het secretariaat van de organisatie. 

 

1) Het bezoek ter plaatse begint met een kort intern overleg van de beoordelingscommissie. 

 
2) Vervolgens gaat de beoordelingscommissie in dialoog met de vertegenwoordigers van de organisatie. 

De voorzitter van de beoordelingscommissie leidt het gesprek en licht bij de aanvang het verloop van 

het gesprek en de werkwijze van de beoordelingscommissie toe. De voorzitter stelt alles in het werk 

om tijdens het bezoek ter plaatse de stem van de organisatie maximaal te horen en het gesprek zo 

efficiënt mogelijk te laten verlopen. 

 

De organisatie krijgt bij het begin van het gesprek de mogelijkheid om in een 15-tal minuten in te gaan 

op aspecten van de werking of op een goede praktijk. 

 

Vervolgens gaat de beoordelingscommissie over de thema’s in dialoog met de vertegenwoordigers van 

de organisatie. Door in dialoog te gaan met de organisatie tracht de commissie de sterktes en de 
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mogelijkheden te contextualiseren, inzicht te krijgen in mogelijke acties om te groeien en mogelijke 

verbetersuggesties en aanbevelingen te formuleren. 

 

De organisatie krijgt bij het einde van het bezoek ter plaatse 10 minuten om het gesprek af te ronden. 

Ze kiest zelf welke aspecten van de werking hier nog aan bod komen. 

 

3) Het bezoek ter plaatse eindigt met een kort intern overleg van de beoordelingscommissie. 

Tijdens de nabespreking wordt bij elk beoordelingselement en onderliggend criterium, zoals omschreven 

in hoofdstuk 7, een eindresultaat bepaald. 

Wanneer de organisatie per beoordelingselement voor alle onderliggende beoordelingscriteria een 

“voldoet″ behaalt, is het eindresultaat van het beoordelingselement “voldoet″. 

Wanneer de organisatie per beoordelingselement voor geen enkel onderliggend beoordelingscriterium 

een “onvoldoende″ behaalt en voor één of meerdere onderliggende beoordelingscriteria een “voldoet 

ten dele″, is het eindresultaat van het beoordelingselement “voldoet ten dele″. 

Wanneer de organisatie per beoordelingselement voor één of meerdere onderliggende 

beoordelingscriteria een “onvoldoende″ behaalt, is het eindresultaat van dit beoordelingselement 

“onvoldoende″ (art. 61, §4 van het decreet van 7 juli 2017). 

 

De beoordelingscommissie spreekt zich in dit stadium nog niet uit over het advies (positief oordeel 

zonder aanbevelingen, positief oordeel met aanbevelingen of negatief oordeel met aanbevelingen). 

 

De administratie maakt ter voorbereiding van de peerreview een ontwerpadvies op basis van het bezoek 

ter plaatse. 

 

 

6.3.4.2 Peerreview 

De peerreview heeft tot doel om kwaliteitsvol en onderbouwd te evalueren. Tijdens de peerreview worden 

alle ontwerpadviezen onderworpen aan de kritische blik van alle externe deskundigen die deel uitmaken 

van de beoordelingscommissie. Op basis van de bevindingen van alle leden van de beoordelingscommissie 

en de mogelijke bijsturingen die het gevolg zijn van de bespreking tijdens de peerreview, komt de 

beoordelingscommissie als groep tot een positief oordeel zonder aanbevelingen, positief oordeel met 

aanbevelingen of negatief oordeel met aanbevelingen over elk van de haar toegewezen dossiers. 

 

• Datum 

De peer review vindt plaats in de vierde week na de start van de visitaties (dag 22 t.e.m. 28). 

 

• Aanwezigen 
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De externe deskundigen van de beoordelingscommissie en de deskundige van de administratie nemen deel 

aan de peerreview. De voorzitter neemt het voorzitterschap op zich. Een medewerker van de administratie 

die geen deel uitmaakt van de beoordelingscommissie neemt verslag. 

 

• Inhoudelijke voorbereiding 

Ter voorbereiding op de peerreview nemen alle deskundigen de ontwerpadviezen door. Hierbij schenken ze 

bijzondere aandacht aan de formulering van het eindresultaat van elk thema en de daaraan gekoppelde 

argumentatie. Bovendien zijn de commissieleden alert voor inconsistenties met betrekking tot de 

beoordeling van de organisaties. De commissieleden wordt aangeraden om het ontwerpadvies te bekijken 

vanuit het standpunt van de organisatie en zich volgende vraag te stellen: kunnen we op basis van de 

motivatie in het ontwerpadvies het oordeel begrijpen en aanvaarden? 

 

• Verloop 

Tijdens de peerreview worden de ontwerpadviezen kritisch besproken en gaat elke deskundige na of hij de 

motivatie bij het eindresultaat vanuit het standpunt van de organisatie zou begrijpen en aanvaarden. Indien 

nodig stuurt de beoordelingscommissie de motivatie en het eindresultaat gezamenlijk bij. Tot slot 

formuleert de beoordelingscommissie per organisatie een preadvies over elk van de haar toegewezen 

dossiers: 

 

De beoordeling kan leiden tot volgende adviezen: 

1° een positief oordeel zonder aanbevelingen; 

2° een positief oordeel met aanbevelingen; 

3° een negatief oordeel met aanbevelingen. (art. 61, §5 van het decreet van 7 juli 2017)  

 

Op basis van de peerreview maakt de administratie de preadviezen op. 

 

 

6.3.4.3 Preadvies 

De beoordelingscommissie deelt haar bevindingen mee aan de sociaal-culturele volwassenenorganisatie, in 

de vorm van een gemotiveerd preadvies, uiterlijk binnen vijfendertig dagen nadat het bezoek ter plaatse 

heeft plaatsgevonden (art. 38 van het decreet van 7 juli 2017). 

 

 

6.3.4.4 Reactie op het preadvies 

De sociaal-culturele volwassenenorganisatie heeft achtentwintig dagen om te reageren op het preadvies 

van de beoordelingscommissie (art. 38 van het decreet van 7 juli 2017). 
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6.3.4.5 Definitief advies 

Het definitieve advies wordt binnen een termijn van negenenveertig dagen na het meedelen van het 

preadvies aan de organisatie bezorgd. Dit advies houdt rekening met de totale subsidie-enveloppe, zoals 

door de Vlaamse Regering is bepaald (art. 38 van het decreet van 7 juli 2017). 

 

• Datum 

De beoordelingscommissie komt tijdig samen voor de bespreking van de reacties, zodat maximaal 49 dagen 

na het meedelen van het preadvies aan de organisatie, het definitief advies kan worden bezorgd. 

 

• Aanwezigen 

De externe deskundigen van de beoordelingscommissie en de deskundige van de administratie nemen deel 

aan de peerreview. Een voorzitter neemt het voorzitterschap op zich. Een medewerker van de administratie 

die geen deel uitmaakt van de beoordelingscommissie neemt verslag. 

 

• Inhoudelijke voorbereiding 

De beoordelingscommissie neemt ter voorbereiding op de bespreking van de reacties alle reacties op de 

preadviezen door. 

 

• Verloop 

De beoordelingscommissie neemt kennis van de opmerkingen van de organisatie en maakt na evaluatie van 

die opmerkingen een definitief advies van de beoordeling (art. 38 van het decreet van 7 juli 2017).  

Tijdens het overleg van de beoordelingscommissie worden de reacties op de preadviezen kritisch besproken 

en gaan de deskundigen gezamenlijk na of ze op basis van de motivatie van de organisatie bij elk 

beoordelingscriterium tot hetzelfde eindresultaat (voldoet, voldoet ten dele, onvoldoende) zouden komen.  

De beoordelingscommissie formuleert per organisatie gezamenlijk een definitief advies (positief oordeel 

zonder aanbevelingen, positief oordeel met aanbevelingen of een negatief oordeel met aanbevelingen) over 

elk van de haar toegewezen dossiers. 

Op basis van het overleg werkt de administratie de preadviezen uit tot definitieve adviezen. Indien de 

reactie op het preadvies geen impact heeft op het definitief advies wordt dit gemotiveerd in de 

begeleidende brief bij het definitief advies aan de organisatie. 

 

De beoordelingscommissie kan een van volgende adviezen geven: 

1° een positief oordeel zonder aanbevelingen;  

2° een positief oordeel met aanbevelingen;  

3° een negatief oordeel met aanbevelingen. 

 

Een positief oordeel met aanbevelingen heeft volgende consequenties:  
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Sociaal-culturele volwassenenorganisaties, vermeld in artikel 29, die een positief oordeel met aanbevelingen 

krijgen, geven in het voortgangsrapport aan hoe ze met de aanbevelingen zijn omgegaan (art. 43, decreet 

van 7 juli 2017).  

 

Een negatief oordeel met aanbevelingen heeft volgende consequenties:  

Een negatief oordeel met aanbevelingen, houdt in dat de beoordelingscommissie de werking van de 

organisatie fundamenteel in vraag stelt en van mening is dat de aard van of de hoeveelheid aanbevelingen 

meer tijd vergt om aan te pakken. De organisatie krijgt in dat geval een maximale termijn van 12 maanden 

om te remediëren. Deze termijn begint te lopen nadat het definitief advies werd bezorgd. Voor het 

verstrijken van die termijn, dient de organisatie een remediëringsrapport in waarin staat hoe ze met de 

aanbevelingen is omgegaan, welke processen en acties er uit voortgevloeid zijn en nog zullen worden 

ontwikkeld. Een tweede beoordelingscommissie, die indien mogelijk op dezelfde wijze zal worden 

samengesteld om de continuïteit zoveel mogelijk te garanderen, brengt een tweede bezoek ter plaatse en 

beoordeelt de kwaliteit en de effectiviteit van de ondernomen processen en acties, zoals aangegeven in het 

remediëringsrapport. Op basis daarvan formuleert de beoordelingscommissie een positief advies (met het 

voorstel aan de Vlaamse Regering om de organisatie verder te subsidiëren) of een negatief advies (met het 

voorstel aan de Vlaamse Regering om de subsidie aan de organisatie stop te zetten) (4.3.3., memorie van 7 

juli 2017 p.25). 

 

 

6.3.4.6 Tweede bezoek ter plaatse na een negatief oordeel met aanbevelingen 

 

• Datum 

De administratie neemt voor het vastleggen van een datum voor het tweede bezoek ter plaatse contact op 

met de organisatie en deelt minstens een maand op voorhand de datum van het bezoek mee.  

 

• Aanwezigen 

De tweede beoordelingscommissie wordt indien mogelijk op dezelfde wijze samengesteld om de 

continuïteit zoveel mogelijk te garanderen. Concreet wordt het bezoek ter plaatse indien mogelijk 

uitgevoerd door één externe deskundige die het eerste bezoek ter plaatse uitvoerde en één externe 

deskundige die niet aanwezig was bij het eerste bezoek ter plaatse. De administratie deelt mee aan de 

organisatie wie van hen het bezoek ter plaatse uitvoert. Vanuit de organisatie kunnen net zoals bij het 

eerste bezoek ter plaatse terzelfdertijd maximaal vier personen aan het gesprek deelnemen.  

 
• Inhoudelijke voorbereiding 

De organisatie dient ter voorbereiding op het tweede bezoek ter plaatse het remediëringsrapport in via 

KIOSK. De beoordelingscommissie neemt het remediëringsrapport door en evalueert per aanbeveling:  

- Hoe de organisatie met de aanbeveling is omgegaan 

- De uit de aanbeveling voortgevloeide processen en acties; 
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- De geplande processen en acties.  

 

• Verloop 

Het bezoek ter plaatse duurt maximaal een volledige werkdag en vindt plaats op het secretariaat van de 

organisatie. 

 

1. Het bezoek ter plaatse begint met een kort intern overleg van de beoordelingscommissie. 

 
2. Dialoog met de vertegenwoordigers van de organisatie. 

Een voorzitter van de beoordelingscommissie leidt het gesprek en licht bij de aanvang het verloop van 

het gesprek en de werkwijze van de beoordelingscommissie toe. Vervolgens gaat de 

beoordelingscommissie over alle aanbevelingen in dialoog met de vertegenwoordigers van de 

organisatie. Door in dialoog te gaan met de organisatie tracht de beoordelingscommissie inzicht te 

krijgen in de gerealiseerde en geplande processen en acties die aan de aanbevelingen tegemoetkomen 

en tracht ze deze te contextualiseren. 

 

3.  Kort intern overleg van de beoordelingscommissie. 

Tijdens dit intern overleg formuleert ze bij de beoordelingselementen, waarbij minimaal een aanbeveling 

werd geformuleerd een eindresultaat (voldoet, voldoet ten dele, onvoldoende). 

- Wanneer de organisatie per beoordelingselement voor alle onderliggende beoordelingscriteria een 

"voldoet″ behaalt, is het eindresultaat van beoordelingselement "voldoet″. 

-  Wanneer de organisatie per beoordelingselement voor geen enkel onderliggend 

beoordelingscriterium een "onvoldoende″ behaalt en voor een of meerdere onderliggende 

beoordelingscriteria een "voldoet ten dele″, is het eindresultaat van het beoordelingselement 

"voldoet ten dele″. 

- Wanneer de organisatie per beoordelingselement voor een of meerdere onderliggende 

beoordelingscriteria een "onvoldoende″ behaalt, is het eindresultaat van dit beoordelingselement 

"onvoldoende” (art. 61, §4 van het decreet van 7 juli 2017). 

 

De medewerker van de administratie die geen deel uitmaakt van de beoordelingscommissie neemt notulen 

van het bezoek ter plaatse. 

 

Indien de sociaal-culturele volwassenenorganisatie na verstrijken van de remediëringstermijn, vermeld in 

paragraaf 1, geen remediëringsrapport indient, wordt geen tweede bezoek ter plaatse uitgevoerd en stopt 

de subsidiëring vanaf 1 januari van het jaar volgend op het verstrijken van de remediëringstermijn. Indien 

de subsidiëring wordt stopgezet, neemt de Vlaamse Regering initiatief om de continuïteit van het sociaal-

cultureel volwassenenwerk en de sociaal-culturele participatie in de regio te garanderen, zoals bepaald in 

artikel 31, tweede lid (art. 44, § 4 en §5 van het decreet van 7 juli 2017). 
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6.3.4.7 Beslissing Vlaamse Regering 

Op basis van het tweede bezoek formuleert de beoordelingscommissie een positief of negatief advies aan 

de Vlaamse Regering (art. 44, tweede lid van de memorie van 7 juli 2017). 

 

De Vlaamse Regering beslist of ze het positief of negatief advies van de beoordelingscommissie al dan niet 

volgt. Indien de Vlaamse Regering beslist het positief advies te volgen, wordt de sociaal-culturele 

volwassenenorganisatie verder gesubsidieerd, zoals bepaald in artikel 30, §4. Indien de Vlaamse Regering 

beslist het negatief advies te volgen, wordt de subsidiëring stopgezet, zoals bepaald in artikel 30, §5 (art. 

44, §3 van het decreet van 7 juli 2017). 

 

De Vlaamse Regering beslist uiterlijk op 1 oktober 2020 over de subsidie-enveloppe voor de nieuwe 

beleidsperiode (2021-2025). In afwijking van het eerste lid beslist de Vlaamse Regering uiterlijk op 1 oktober 

van 2021 over de subsidie-enveloppe van de sociaal-culturele volwassenenorganisaties, vermeld in artikel 

29, met een negatief oordeel, bedoeld in artikel 42, §3, tweede lid, 3°. Bij de beslissing houdt de Vlaamse 

Regering rekening met de noodzaak om de continuïteit van sociaal-cultureel volwassenenwerk en sociaal-

culturele participatie in de betrokken regio te garanderen en kan ze in het licht van die noodzaak initiatief 

nemen (art. 31 van het decreet van 7 juli 2017). 

 

De administratie brengt de organisaties op de hoogte van de beslissing van de Vlaamse Regering. 
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7 DE RELATIE TUSSEN DE BEOORDELINGSELEMENTEN EN -

CRITERIA VAN HET DECREET VAN 4 APRIL 2003 EN HET 

DECREET VAN 7 JULI 2017 
 
Sinds 1 januari 2018 is het decreet van 7 juli 2017 voor het sociaal-cultureel volwassenenwerk van kracht. 

Dit maakt dat de beleidsperiode 2016-2020 een overgangsperiode vormt tussen het decreet van 4 april 2003 

en het decreet van 7 juli 2017. 

 

Concreet betekent dit dat de werking in 2020 zal worden geëvalueerd op basis van de beoordelings-

elementen van het decreet van 4 april 2003 en de subsidieaanvraag zal worden beoordeeld op basis van de 

beoordelingselementen van het decreet van 7 juli 2017 via een bezoek ter plaatse. Het is een bewuste keuze 

om voor de evaluatie van de voorbije werking de beoordelingselementen van het decreet van 4 april 2003 

te hanteren, omdat de organisaties hun beleidsplan vanuit het oude decreet vormgaven. 

 

Het decreet bepaalt: 

In afwijking van het decreet van 4 april 2003 gebeurt de beoordeling van de sociaal-culturele 

volwassenenorganisaties met een werking binnen specifieke regio’s tijdens de beleidsperiode 2016-2020 via 

de combinatie van de evaluatie van de werking van de voorbije jaren en van de beoordeling van de 

toekomstige werking door een beoordelingscommissie, opgericht op basis van artikel 37 (art. 61, §1 van het 

decreet van 7 juli 2017). 

De evaluatie van de werking van de voorbije jaren gebeurt via een bezoek ter plaatse aan de hand van het 

beleidsplan 2016-2020, de voortgangsrapporten, de jaarlijkse begrotingen, de financiële verslagen, algemene 

informatie en kwantitatieve gegevens met betrekking tot de werking en op basis van de 

beoordelingselementen, vermeld in paragraaf 3, en de bepalingen met betrekking tot de uitkering van de 

subsidies in artikel 45, §2, §3 en §4, van het decreet van 4 april 2003 zoals van kracht vóór de 

inwerkingtreding van dit decreet. De beoordeling van de toekomstige werking gebeurt op basis van het 

beleidsplan 2021-2025 en de beoordelingselementen, vermeld in artikel 35. Deze beoordeling vindt plaats in 

2020, het laatste jaar van de beleidsperiode (art. 61, §2 van het decreet van 7 juli 2017). 

 

De beoordelingselementen van beide decreten werden onderverdeeld in beoordelingscriteria om de 

systematiek van het decreet van 7 juli 2017 te kunnen toepassen. Het eindresultaat (voldoet, voldoet ten 

dele of onvoldoende) bij een beoordelingselement, wordt bepaald op basis van de resultaten op de 

onderliggende beoordelingscriteria. Zo krijgt een organisatie een “voldoet” als ze voor alle onderliggende 

beoordelingscriteria een “voldoet″ behaalt, een “voldoet ten dele” als ze voor geen enkel onderliggend 

beoordelingscriterium een “onvoldoende” behaalt en voor één of meerdere onderliggende 

beoordelingscriteria een “voldoet ten dele” behaalt, enz. 
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In functie van een vlot beoordelingsproces, opteert de adviescommissie ervoor om een geïntegreerd 

beoordelingskader te hanteren waarin de beoordelingselementen en de onderliggende criteria van het 

decreet van 4 april 2003 en de beoordelingselementen en onderliggende criteria van het decreet van 7 juli 

2017 zijn geïntegreerd. 

Een geïntegreerd beoordelingskader moet vermijden dat het bezoek ter plaatse kunstmatig verloopt door 

de evaluatie van de voorbije werking via het oude decreet en de beoordeling van de subsidieaanvraag via 

het nieuwe decreet achtereenvolgens aan bod te laten komen. Het vermijdt tevens dat er aanbevelingen 

worden geformuleerd die in functie van de toekomstige werking en in het kader van het nieuwe decreet 

niet meer relevant zijn. 

 

Het decreet bepaalt: 

Eventuele aanbevelingen geformuleerd op basis van de evaluatie van de voorbije jaren worden getoetst 

aan het beleidsplan 2021-2025. Indien de aanbevelingen relevant blijven bij de beoordeling van de 

toekomstige werking, worden ze samen met eventuele bijkomende aanbevelingen in rekening gebracht bij 

de beoordeling (art. 61, §5 van het decreet van 7 juli 2017). 

 

Het integraal beoordelingskader neemt de thema’s die beide beoordelingskaders gemeenschappelijk hebben 

als uitgangspunt: missie en visie, actuele maatschappelijke context, sociaal-culturele rollen, strategische en 

operationele doelstellingen, sociaal-culturele functies, regio, vrije tijd, participatie en publieksbereik, 

vrijwilligers en geïntegreerd zakelijk kwaliteit- en financieel meerjarenbeleid. 

Afhankelijk van de wijze waarop deze thema’s in het beoordelingskader van het decreet van 4 april 2003 

of het decreet van 7 juli 2017 aan bod komen, wordt er bij de beoordeling ofwel gefocust op het verleden 

(beleidsperiode 2016-2020) ofwel op de toekomst (beleidsperiode 2021-2025) ofwel op beide. 

Indien het beoordelingskader op de toekomst focust, zal de commissie enkel de ambities voor de toekomst 

met betrekking tot die beoordelingselementen beoordelen. Bij de drie sociaal-culturele rollen bijvoorbeeld 

zal het aantonen van werkingsgegevens over de drie sociaal-culturele rollen niet beoordeeld worden 

aangezien dit over het verleden gaat. Wel zal gekeken worden naar hoe de organisatie de drie sociaal-

culturele rollen ambieert te vervullen in de toekomst. 

 

Hieronder wordt in de tabel het geïntegreerd beoordelingskader weergegeven per thema. 

- In kolom 1 zijn de beoordelingselementen en -criteria van het decreet van 4 april 2003 opgelijst. 

- In kolom 2 zijn de beoordelingselementen en -criteria van het decreet van 7 juli 2017 opgelijst. 

- In kolom 3 wordt gemotiveerd welke gelijkenissen er zijn tussen beide beoordelingselementen en -

criteria. 

- In kolom 4 staan de beoordelingselementen en -criteria die effectief aan bod zullen komen tijdens 

het bezoek ter plaatse. 

 

Een uitgebreide motivatie over de gelijkenissen tussen de beoordelingselementen en -criteria van het 

decreet van 4 april 2003 en het decreet van 7 juli 2017 is opgenomen als bijlage 1.   



 

cjm.vlaanderen.be 

  

Thema 

Evaluatie (decreet 4 april 

2003) 

Beoordeling (decreet 7 juli 2017) Duiding Beoordelingselementen en -criteria voor de beoordeling in 2020 

Missie en visie en doel van het decreet 
 

1° de bijdrage van de missie en de visie van de 

sociaal-culturele organisatie aan het doel van het 

decreet  

a. De organisatie heeft een duidelijke en 

geëxpliciteerde missie en visie; 

b. De organisatie toont haar gerealiseerde 

bijdrage aan de emancipatie van mensen en 

groepen, en aan de versterking van een 

democratische, duurzame, inclusieve en 

solidaire samenleving aan en expliciteert haar 

ambities daarin voor de toekomst: 

1. aan de hand van 

werkingsgegevens en bereikte 

resultaten; 

2. door aan te geven hoe ze 

sociaal-culturele participatie van 

volwassenen zal bevorderen, welke 

samenlevingsvraagstukken ze tot 

publieke zaak zal maken en welke 

praktijken ze zal ontwikkelen en 

verspreiden die daarop een werkend 

antwoord bieden.  

Evaluatie: 

In het decreet van 4 april 2003 is er geen expliciet 

beoordelingselement om de bijdrage van de missie 

en de visie aan het doel van het decreet van 2003 

te evalueren. 

 

Het stimuleren van de emancipatie van mensen en 

groepen en sociaal-culturele participatie en het 

bevorderen van een democratische, duurzame, 

inclusieve en solidaire samenleving zijn echter niet 

nieuw en waren ook in het decreet van 2003 

belangrijke pijlers. Deze zaten vervat in de 

definitie van sociaal-cultureel volwassenenwerk en 

de definitie van de sociaal-culturele methodiek. 

 

Beoordeling: 

Bij de beoordeling is de bijdrage van de missie en 

de visie van de organisatie aan het doel van het 

decreet een expliciet beoordelingselement. 

 

Samengevat: 

Tijdens het bezoek ter plaatse zullen de 

organisaties enkel beoordeeld (en niet 

geëvalueerd) worden op dit beoordelingselement.  

Beleidsperiode 2021-2025 

 

1° de bijdrage van de missie en de visie van de sociaal-culturele 

organisatie aan het doel van het decreet 

a. De organisatie heeft een duidelijke en geëxpliciteerde missie en 

visie; 

b. De organisatie toont haar (gerealiseerde) bijdrage aan de 

emancipatie van mensen en groepen, en aan de versterking 

van een democratische, duurzame, inclusieve en solidaire 

samenleving aan en expliciteert haar ambities daarin voor de 

toekomst: 

1. aan de hand van werkingsgegevens en bereikte resultaten; 

2. door aan te geven hoe ze sociaal-culturele participatie van 

volwassenen zal bevorderen, welke samenlevingsvraagstukken 

ze tot publieke zaak zal maken en welke praktijken ze zal 

ontwikkelen en verspreiden die daarop een werkend antwoord 

bieden. 
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Missie en visie & actuele maatschappelijke context  
 

2° de relatie van de missie en de visie van de 

sociaal-culturele organisatie tot de actuele 

maatschappelijke context die de organisatie heeft 

omschreven: 

a. De organisatie toont door 

werkingsgegevens aan rond welke 

maatschappelijke uitdagingen de 

organisatie effectief heeft gewerkt, hoe 

die werking vorm kreeg en welke 

resultaten ze daarmee heeft bereikt; 

b. De organisatie expliciteert in 

een maatschappelijke contextanalyse 

welke ontwikkelingen relevant zijn in 

relatie tot haar missie en visie, welke 

ontwikkelingen ze als uitdaging wil 

aangrijpen om een toekomstige werking 

errond te ontplooien en welke impact ze 

daarbij nastreeft. 

Evaluatie: 

In het decreet van 4 april 2003 is er geen expliciet 

beoordelingselement om de relatie van de missie 

en de visie tot de actuele maatschappelijke 

context te evalueren. Echter werd er in de vorige 

beleidsperiode verwacht van de organisatie dat ze 

in het beleidsplan een uitgebreide 

omgevingsanalyse schetsten, waarin de actuele 

maatschappelijke context relevant voor hun 

werking werd omschreven.  

 

Beoordeling: 

Bij de beoordeling is de relatie van de missie en 

de visie van de organisatie tot de actuele 

maatschappelijke context een expliciet 

beoordelingselement. 

 

Samengevat: 

Tijdens het bezoek ter plaatse zullen de 

organisaties enkel beoordeeld (en niet 

geëvalueerd) worden op dit beoordelingselement.  

Beleidsperiode 2021-2025 

 

2° de relatie van de missie en de visie van de sociaal-culturele organisatie 

tot de actuele maatschappelijke context die de organisatie heeft 

omschreven: 

a. De organisatie toont door werkingsgegevens aan rond welke 

maatschappelijke uitdagingen de organisatie effectief heeft 

gewerkt, hoe die werking vorm kreeg en welke resultaten ze 

daarmee heeft bereikt; 

b. De organisatie expliciteert in een maatschappelijke 

contextanalyse welke ontwikkelingen relevant zijn in relatie tot 

haar missie en visie, welke ontwikkelingen ze als uitdaging wil 

aangrijpen om een toekomstige werking errond te ontplooien 

en welke impact ze daarbij nastreeft. 

 

De sociaal-culturele rollen  
 

3° de bijdrage van de sociaal-culturele 

volwassenenorganisatie aan de realisatie van de 

drie sociaal-culturele rollen 

a. De organisatie expliciteert haar visie op 

de drie sociaal-culturele rollen; 

b. De organisatie toont door 

werkingsgegevens aan hoe ze de drie sociaal-

culturele rollen waarmaakt en geeft aan hoe 

Evaluatie: 

In het decreet van 4 april 2003 is er geen expliciet 

beoordelingselement om sociaal-culturele rollen te 

evalueren. Echter vinden we in de definitie van de 

sociaal-culturele methodiek in het decreet van 4 

april 2003 linken met de drie sociaal-culturele 

rollen. 

 

Beoordeling: 

Beleidsperiode 2021-2025 

 

3° de bijdrage van de sociaal-culturele volwassenenorganisatie aan de 

realisatie van de drie sociaal-culturele rollen 

a. De organisatie expliciteert haar visie op de drie sociaal-

culturele rollen; 

b. De organisatie toont door werkingsgegevens aan hoe ze de 

drie sociaal-culturele rollen waarmaakt en geeft aan hoe ze in 

de toekomst verder wil inzetten op de realisatie van die rollen. 
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ze in de toekomst verder wil inzetten op de 

realisatie van die rollen. 

Bij de beoordeling is de bijdrage van de 

organisatie aan de realisatie van de drie sociaal-

culturele rollen een expliciet beoordelingselement. 

 

Samengevat: 

Tijdens het bezoek ter plaatse zullen de 

organisaties enkel beoordeeld (en niet 

geëvalueerd) worden op dit beoordelingselement.  

 

Strategische & operationele doelstellingen 
 

4° de strategische en operationele doelstellingen 

van de sociaal-culturele volwassenenorganisatie 

a. De werking van de organisatie is 

gestoeld op een onderbouwd 

en samenhangend geheel van strategische en 

operationele doelstellingen; 

b. De organisatie toont aan hoe ze haar 

werking ter realisatie van die doelen vorm 

geeft, opvolgt, zelfkritisch evalueert en 

bijstuurt als dat nodig is. 

Evaluatie: 

In het decreet van 4 april 2003 is er geen expliciet 

beoordelingselement om de strategische en 

operationele doelstellingen te evalueren. Echter 

werd er in de vorige beleidsperiode verwacht van 

de organisatie dat ze in het beleidsplan 

strategische en operationele doelstellingen 

formuleerden. 

 

Beoordeling: 

Bij de beoordeling zijn de strategische en 

operationele doelstellingen een expliciet 

beoordelingselement. 

 

Samengevat: 

Tijdens het bezoek ter plaatse zullen de 

organisaties enkel beoordeeld (en niet 

geëvalueerd) worden op dit beoordelingselement.  

Beleidsperiode 2021-2025 

 

4° de strategische en operationele doelstellingen van de sociaal-culturele 

volwassenenorganisatie 

a. De werking van de organisatie is gestoeld op een onderbouwd 

en samenhangend geheel van strategische en operationele 

doelstellingen; 

b. De organisatie toont aan hoe ze haar werking ter realisatie 

van die doelen vorm geeft, opvolgt, zelfkritisch evalueert en 

bijstuurt als dat nodig is. 
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De functies 
 

5° de uitwerking van de vier sociaal-culturele 

functies 

a. De organisatie heeft een onderbouwde 

visie op de vier functies en op de werkwijzen 

die de organisatie hanteert om de gekozen 

functies te realiseren; 

b. De organisatie kan aan de hand van 

werkingsgegevens aangeven hoe ze de vier 

functies in praktijk bracht, welke resultaten 

ze heeft geboekt en wat haar ambities zijn 

voor de toekomst.  

Evaluatie: 

Bij de evaluatie zal er gekeken worden naar de 

uitwerking van drie functies, namelijk de 

educatieve functie, de gemeenschapsvormende 

functie en de culturele functie. 

 

Beoordeling: 

Bij de beoordeling zal er gekeken worden naar de 

uitwerking van vier functies, namelijk de 

leerfunctie, de gemeenschapsvormende functie, de 

cultuurfunctie en de maatschappelijke 

bewegingsfunctie. 

 

Samengevat: 

Tijdens het bezoek ter plaatse zal in functie van 

de evaluatie en de beoordeling bij dit thema enkel 

een score worden gegeven op de 

beoordelingscriteria.  

5° de uitwerking van de vier sociaal-culturele functies 

a. De organisatie heeft een onderbouwde visie op de vier functies 

en op de werkwijzen die de organisatie hanteert om de 

gekozen functies te realiseren; 

b. De organisatie kan aan de hand van werkingsgegevens 

aangeven hoe ze de vier functies in praktijk bracht, welke 

resultaten ze heeft geboekt en wat haar ambities zijn voor de 

toekomst. 

 

12° de wijze waarop de 

volkshogeschool de culturele 

functie invult: 

a) de organisatie heeft een 

onderbouwde visie op de 

culturele functie; 

b) de organisatie geeft weer 

op welke manier en in welke 

mate ze de culturele functie in 

de werking realiseert en ze 

verantwoordt haar keuzes; 

1. Voor de cultuurfunctie: 

i.De visie op cultuur in relatie tot de 

missie van de organisatie en de 

verantwoording van de werkwijze van 

de organisatie om praktijken op te 

zetten die erop gericht zijn cultuur te 

creëren, te bewaren, te delen en eraan 

deel te nemen; 

ii.De organisatie geeft aan welke 

praktijken worden opgezet die erop 

gericht zijn cultuur te creëren, te 

bewaren, te delen en eraan deel te 

nemen; 

Evaluatie 

In het decreet van 4 april 2003 worden 

organisaties geëvalueerd op de wijze waarop ze de 

culturele functie invullen. 

 

Beoordeling 

Bij de beoordeling wordt de organisatie 

beoordeeld aan de hand van de visie, de 

praktijken en de processen en resultaten wat 

betreft de culturele functie. 

 

 

Samengevat 

Beleidsperiode 2016-2020 & 2021-2025 

 

1. Voor de cultuurfunctie: 

i.De visie op cultuur in relatie tot de missie van de organisatie 

en de verantwoording van de werkwijze van de 

organisatie om praktijken op te zetten die erop gericht 

zijn cultuur te creëren, te bewaren, te delen en eraan deel 

te nemen; 

ii.De organisatie geeft aan welke praktijken worden opgezet die 

erop gericht zijn cultuur te creëren, te bewaren, te delen 

en eraan deel te nemen; 
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iii.De organisatie brengt kwaliteitsvol en 

zinvol processen en resultaten in beeld 

die ertoe leiden cultuur te creëren, te 

bewaren, te delen en eraan deel te 

nemen;  

De evaluatie en de beoordeling van de culturele 

functie wordt verwerkt in een algemene score op 

beoordelingscriteria a en b van de beoordeling. 

iii.De organisatie brengt kwaliteitsvol en zinvol processen en 

resultaten in beeld die ertoe leiden cultuur te creëren, te 

bewaren, te delen en eraan deel te nemen; 

 

14° het aantal uren 

programma’s: 

a) de organisatie expliciteert 

en verantwoordt de keuzes 

over de omvang van het 

educatieve aanbod; 

b) de organisatie verduidelijkt 

de omvang en invulling van de 

gerealiseerde subsidieerbare 

uren; 

2. Voor de leerfunctie: 

i.De visie op leren in relatie tot de missie 

van de organisatie en een 

verantwoording van de werkwijze om 

leeromgevingen op te zetten; 

ii.De organisatie geeft aan welke 

praktijken zijn gerealiseerd om leren 

vorm te geven; 

iii.De organisatie brengt kwaliteitsvol en 

zinvol leerprocessen en leerresultaten in 

beeld  

Evaluatie: 

In het decreet van 4 april 2003 worden 

organisaties geëvalueerd op het aantal uren 

programma’s. Verder stond het realiseren van een 

niet-formeel educatief programma-

aanbod centraal in de werking van 

de volkshogescholen en was dit een 

erkenningscriterium. 

 

Beoordeling: 

Bij de beoordeling wordt de organisatie 

beoordeeld aan de hand van de visie, de 

praktijken en de processen en resultaten wat 

betreft de leerfunctie. 

 

Samengevat: 

De evaluatie en de beoordeling van de leerfunctie 

wordt verwerkt in een algemene score op 

beoordelingscriteria a en b van de beoordeling.  

Beleidsperiode 2016-2020 & 2021-2025 

 

2. Voor de leerfunctie: 

i.De visie op leren in relatie tot de missie van de organisatie en 

een verantwoording van de werkwijze om leeromgevingen 

op te zetten; 

ii.De organisatie geeft aan welke praktijken zijn gerealiseerd om 

leren vorm te geven; 

iii.De organisatie brengt kwaliteitsvol en zinvol leerprocessen en 

leerresultaten in beeld 
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13° de wijze waarop de 

volkshogeschool de 

gemeenschapsvormende functie 

invult: 

a) de organisatie heeft een 

onderbouwde visie op 

de 

gemeenschapsvormend

e functie; 

b) de organisatie geeft 

weer op welke manier 

en in welke mate ze de 

gemeenschapsvormend

e functie in haar 

werking realiseert en ze 

verantwoordt haar 

keuzes; 

3. Voor de gemeenschapsvormende 

functie: 

i.De visie op groepen en gemeenschappen 

en interacties daartussen in relatie tot 

de missie van de organisatie en een 

verantwoording van de werkwijze om 

processen te ondersteunen en te 

faciliteren die leiden tot het vormen van 

groepen en gemeenschappen of tot 

interacties tussen groepen en 

gemeenschappen; 

ii.De organisatie geeft aan welke 

initiatieven ondernomen zijn om de 

vorming van groepen en 

gemeenschappen te ondersteunen en te 

faciliteren of welke initiatieven 

ondernomen zijn met het oog 

op interacties tussen groepen en 

gemeenschappen; 

iii.De organisatie brengt kwaliteitsvol en 

zinvol gemeenschapsvormende 

processen en praktijken en de resultaten 

die daar uit voortvloeien, in beeld;  

Evaluatie: 

In het decreet van 4 april 2003 worden 

organisaties geëvalueerd op de wijze waarop de 

volkshogeschool de gemeenschapsvormende 

functie invult. 

 

Beoordeling: 

Bij de beoordeling wordt de organisatie 

beoordeeld aan de hand van de visie, de 

initiatieven en de processen en resultaten wat 

betreft de gemeenschapsvormende functie 

 

Samengevat: 

De evaluatie en de beoordeling van de 

gemeenschapsvormende functie wordt verwerkt 

in een algemene score op beoordelingscriteria a 

en b van de beoordeling.  

Beleidsperiode 2016-2020 & 2021-2025 

 

3. Voor de gemeenschapsvormende functie: 

i.De visie op groepen en gemeenschappen en interacties 

daartussen in relatie tot de missie van de organisatie en 

een verantwoording van de werkwijze om processen te 

ondersteunen en te faciliteren die leiden tot het vormen 

van groepen en gemeenschappen of tot interacties 

tussen groepen en gemeenschappen; 

ii.De organisatie geeft aan welke initiatieven ondernomen zijn 

om de vorming van groepen en gemeenschappen te 

ondersteunen en te faciliteren of welke initiatieven 

ondernomen zijn met het oog op interacties tussen 

groepen en gemeenschappen; 

iii.De organisatie brengt kwaliteitsvol en zinvol 

gemeenschapsvormende processen en praktijken en de 

resultaten die daar uit voortvloeien, in beeld; 

 

 
4. Voor de maatschappelijke 

bewegingsfunctie: 

i.De visie op engagement en politisering 

en op relevante 

samenlevingsvraagstukken in relatie tot 

de missie van de organisatie en een 

verantwoording van de werkwijze om 

praktijken op te zetten waarin ruimte 

voor engagement en politisering wordt 

Evaluatie: 

In het decreet van 4 april 2003 is er geen expliciet 

beoordelingselement dat de maatschappelijke 

bewegingsfunctie evalueert. De regionale 

organisaties werden ook niet geacht om de 

maatschappelijke bewegingsfunctie te vervullen. 

 

Beoordeling: 

Beleidsperiode 2021-2025 

 

4. Voor de maatschappelijke bewegingsfunctie: 

i.De visie op engagement en politisering en op relevante 

samenlevingsvraagstukken in relatie tot de missie van de 

organisatie en een verantwoording van de werkwijze om 

praktijken op te zetten waarin ruimte voor engagement 

en politisering wordt gecreëerd in relatie tot 

samenlevingsvraagstukken; 
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gecreëerd in relatie tot 

samenlevingsvraagstukken; 

ii.De organisatie geeft aan welke 

praktijken zijn opgezet waarin ruimte 

voor engagement en politisering wordt 

gecreëerd in relatie tot 

samenlevingsvraagstukken; 

iii.De organisatie brengt kwaliteitsvolle en 

zinvolle veranderingsprocessen en 

gerealiseerde veranderingen in relatie 

tot maatschappelijk denken en handelen 

en tot de inrichting van de 

maatschappij in beeld.  

Bij de beoordeling wordt de organisatie 

beoordeeld aan de hand van de visie, de 

praktijken en de processen en resultaten wat 

betreft de maatschappelijke bewegingsfunctie.  

 

Samengevat: 

De maatschappelijke bewegingsfunctie zal enkel 

bekeken worden in het licht van de beoordeling.  

ii.De organisatie geeft aan welke praktijken zijn opgezet waarin 

ruimte voor engagement en politisering wordt gecreëerd 

in relatie tot samenlevingsvraagstukken; 

iii.De organisatie brengt kwaliteitsvolle en zinvolle 

veranderingsprocessen en gerealiseerde veranderingen in 

relatie tot maatschappelijk denken en handelen en tot de 

inrichting van de maatschappij in beeld. 

 

De regio 

5° de diversiteit van het aanbod: 

a) de organisatie motiveert hoe 

ze haar aanbod afstemt op de 

specificiteit van de regio; 

b) de organisatie toont de 

diversiteit van haar aanbod aan; 

 

6° de maatschappelijke 

verantwoording van het 

aanbod: de organisatie 

motiveert en verduidelijkt 

vanuit haar regionale context 

de maatschappelijke 

verantwoording van haar 

aanbod; 

 

3° de spreiding van het aanbod 

over de regio: 

6° de werking met een relevantie en uitstraling 

voor de betrokken regio of regio’s, afgestemd op 

de culturele en maatschappelijke context van de 

regio en die complementair is aan de werking van 

andere spelers in de specifieke regio 

a. In een regionale contextanalyse 

expliciteert de organisatie welke 

maatschappelijke ontwikkelingen specifiek 

relevant zijn voor de regio, verantwoordt ze 

en toont ze aan hoe ze daar in de werking 

specifiek op inspeelt en wat de resultaten 

zijn; 

b.  De organisatie staaft haar relevantie en 

uitstraling in de regio aan de hand van 

kerngegevens en cijfers over de 

aanwezigheid, de zichtbaarheid, het bereik of 

het effect van de werking; 

Evaluatie: 

In het decreet van 4 april 2003 is er een 

beoordelingselement dat de diversiteit van het 

aanbod evalueert, een beoordelingselement dat 

de maatschappelijke verantwoording van het 

aanbod evalueert en een beoordelingselement dat 

de spreiding van het aanbod over de regio 

evalueert. 

 

Beoordeling: 

Bij de beoordeling zijn het expliciteren van 

maatschappelijke ontwikkelingen in een regionale 

contextanalyse, het staven van relevantie en 

uitstraling in de regio en het aantonen van een 

complementaire werking met andere spelers in de 

regio expliciete beoordelingscriteria. 

 

Samengevat: 

Beleidsperiode 2016-2020 & 2021-2025 

 

6° de werking met een relevantie en uitstraling voor de betrokken regio 

of regio’s, afgestemd op de culturele en maatschappelijke context van de 

regio en die complementair is aan de werking van andere spelers in de 

specifieke regio 

a. In een regionale contextanalyse expliciteert de organisatie 

welke maatschappelijke ontwikkelingen specifiek relevant zijn 

voor de regio, verantwoordt ze en toont ze aan hoe ze daar in 

de werking specifiek op inspeelt en wat de resultaten zijn; 

b. De organisatie staaft haar relevantie en uitstraling in de regio 

aan de hand van kerngegevens en cijfers over de 

aanwezigheid, de zichtbaarheid, het bereik of het effect van 

de werking; 

c. De organisatie toont aan dat ze een werking ontplooit die 

complementair is aan de werking van andere spelers in de 

regio. 
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a) de organisatie expliciteert en 

verantwoord haar keuzes en 

haar strategie om het aanbod 

binnen de regio te spreiden; 

b) de organisatie toont aan hoe 

ze haar aanbod effectief spreidt 

over de regio;  

c. De organisatie toont aan dat ze een 

werking ontplooit die complementair is aan 

de werking van andere spelers in de regio.  

Vanuit de vaststelling dat er een sterke 

inhoudelijke overlap is tussen de evaluatiecriteria 

en de beoordelingscriteria wordt er in functie van 

de evaluatie en de beoordeling één score gegeven 

op de beoordelingscriteria.  

Vrije tijd  
 

7° een gesubsidieerde werking die zich grotendeels 

afspeelt binnen de vrije tijd 

a. De organisatie toont aan dat de regio-

werking waarvoor de organisatie wordt 

gesubsidieerd zich aantoonbaar en 

hoofdzakelijk afspeelt en zal afspelen binnen 

de vrije tijd van volwassenen, gestaafd aan 

de hand van kerngegevens en cijfers over de 

financiën, het personeel en de werking; 

b. Het eventuele gedeelte van de werking 

dat zich uitzonderlijk buiten de vrije tijd 

afspeelt of zal afspelen, omschrijft en 

verantwoordt de organisatie vanuit haar 

missie en visie. 

Evaluatie: 

In het decreet van 4 april 2003 is er geen expliciet 

beoordelingselement om een gesubsidieerde 

werking die zich grotendeels afspeelt in de vrije 

tijd te evalueren. Sociaal-cultureel 

volwassenenwerk werd echter wel afgebakend in 

de vrije tijd van volwassenen in het decreet van 4 

april 2003. 

 

Beoordeling: 

Bij de beoordeling is een gesubsidieerde werking 

die zich grotendeels afspeelt binnen de vrije tijd 

een expliciet beoordelingselement. 

 

Samengevat: 

Tijdens het bezoek ter plaatse zullen de 

organisaties enkel beoordeeld (en niet 

geëvalueerd) worden op dit beoordelingselement.  

Beleidsperiode 2021-2025 

 

7° een gesubsidieerde werking die zich grotendeels afspeelt binnen de 

vrije tijd 

a. De organisatie toont aan dat de regio-werking waarvoor de 

organisatie wordt gesubsidieerd zich aantoonbaar en 

hoofdzakelijk afspeelt en zal afspelen binnen de vrije tijd van 

volwassenen, gestaafd aan de hand van kerngegevens en 

cijfers over de financiën, het personeel en de werking; 

b. Het eventuele gedeelte van de werking dat zich uitzonderlijk 

buiten de vrije tijd afspeelt of zal afspelen, omschrijft en 

verantwoordt de organisatie vanuit haar missie en visie. 
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Participatie & publieksbereik  

1° publieksbereik: 

a) de organisatie expliciteert, 

met het oog op de realisatie van 

de drie functies, haar keuzes om 

delen van de volwassen 

bevolking uit de regio te 

bereiken inclusief de opties voor 

een eventuele 

publieksverruiming of -

verdieping; 

b) de organisatie verduidelijkt 

hoe ze gegevens daarover 

verzamelt en analyseert; 

 

2° de mate waarin de 

volkshogeschool kansengroepen 

bereikt, of via het werken met 

multiplicatoren van betekenis is 

voor kansengroepen: 

a) de organisatie verduidelijkt 

en motiveert haar 

kansengroepenbeleid; 

b) de organisatie toont haar 

inspanningen om 

kansengroepen te bereiken aan 

en verduidelijkt of ze de 

inspanningen levert via 

eerstelijnswerk met de 

betrokkenen en/of via 

intermediair werk met 

multiplicatoren die van 

8° een werking gericht op het brede publiek, 

gemeenschappen, doelgroepen en kansengroepen 

a. De organisatie expliciteert haar werking 

voor het brede publiek en de keuzes die ze 

daarin maakt op het vlak van doelgroepen, 

gemeenschappen en kansengroepen; 

 

b. Binnen de gemaakte keuzes expliciteert 

en verantwoordt de organisatie haar beleid 

en aanpak om sociaal-culturele participatie 

van iedereen, met specifieke aandacht voor 

kansengroepen, in de regio na te streven, de 

resultaten die ze bereikte en hoe ze dat 

beleid opvolgt en desgewenst bijstuurt; 

 

c. De organisatie toont aan welke 

processen en praktijken ze heeft opgezet om 

haar publiek te bereiken en welke vorm deze 

in de praktijk krijgen  

Evaluatie: 

In het decreet van 4 april 2003 worden 

organisaties geëvalueerd op het publieksbereik, 

de mate waarin ze kansengroepen bereiken, of 

via het werken met multiplicatoren van betekenis 

zijn voor kansengroepen, de wijze van 

bekendmaking van het aanbod en diversiteit met 

specifieke aandacht voor interculturaliteit. 

 

Beoordeling: 

Bij de beoordeling zijn het expliciteren van een 

werking voor het brede publiek en de keuzes die 

de organisatie daarin maakt op het vlak van 

doelgroepen, gemeenschappen en kansengroepen, 

het beleid en aanpak om sociaal-culturele 

participatie van iedereen na te streven en het 

aantonen van processen en praktijken om publiek 

te bereiken expliciete beoordelingscriteria. 

 

Samengevat: 

Vanuit de vaststelling dat er een sterke 

inhoudelijke overlap is tussen de evaluatiecriteria 

en de beoordelingscriteria wordt er in functie van 

de evaluatie en de beoordeling één score gegeven 

op de beoordelingscriteria. Diversiteit en 

interculturaliteit van personeel en 

bestuursorganen komt aan bod bij het 

geïntegreerd zakelijk kwaliteits- en financieel 

meerjarenbeleid.  

Beleidsperiode 2016-2020 & 2021-2025 

 

8° een werking gericht op het brede publiek, gemeenschappen, 

doelgroepen en kansengroepen 

a. De organisatie expliciteert haar werking voor het brede 

publiek en de keuzes die ze daarin maakt op het vlak van 

doelgroepen, gemeenschappen en kansengroepen; 

 

b.  Binnen de gemaakte keuzes expliciteert en verantwoordt de 

organisatie haar beleid en aanpak om sociaal-culturele 

participatie van iedereen, met specifieke aandacht voor 

kansengroepen, in de regio na te streven, de resultaten die ze 

bereikte en hoe ze dat beleid opvolgt en desgewenst bijstuurt; 

 

c. De organisatie toont aan welke processen en praktijken ze 

heeft opgezet om haar publiek te bereiken en welke vorm 

deze in de praktijk krijgen 
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betekenis zijn voor de betrokken 

kansengroepen; 

 

4° de wijze van bekendmaking 

van het aanbod: de organisatie 

verduidelijkt haar keuzes voor 

en aanpak van de 

communicatiestrategieën om 

het aanbod bekend te maken bij 

het bredere publiek; 

 

15° diversiteit met specifieke 

aandacht voor interculturaliteit: 

a) de organisatie geeft haar 

visie op diversiteit en ze geeft 

aan welke inspanningen ze 

levert om met diversiteit in de 

samenleving en in de werking 

om te gaan; 

b) de organisatie geeft haar 

visie op interculturaliteit en ze 

geeft aan welke inspanningen ze 

levert om interculturaliteit te 

stimuleren in personeel, werking 

en beleidsorganen;  
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Vrijwilligers  
 

9° de plaats van vrijwilligers in de sociaal-culturele 

organisatie en de manier waarop ze betrokken en 

ondersteund worden in relatie tot de missie en 

visie van de organisatie 

a. De organisatie geeft aan welke rollen en 

taken vrijwilligers effectief opnemen of zullen 

opnemen in de organisatie of de regio-

werking 

b. De organisatie expliciteert haar 

ondersteuningsbeleid ten aanzien van 

vrijwilligers en hoe ze betrokkenheid, 

inspraak en participatie van vrijwilligers in de 

organisatie vorm geeft en zal geven 

c. De organisatie geeft aan hoe ze haar 

beleid ten aanzien van vrijwilligers evalueert 

en bijstuurt.  

Evaluatie: 

In het decreet van 4 april 2003 is er geen expliciet 

beoordelingselement om de plaats van 

vrijwilligers in de sociaal-culturele organisatie te 

evalueren. 

 

Beoordeling: 

Bij de beoordeling is de plaats van vrijwilligers in 

de sociaal-culturele organisatie een expliciet 

beoordelingselement. 

 

Samengevat: 

Tijdens het bezoek ter plaatse zullen de 

organisaties enkel beoordeeld (en niet 

geëvalueerd) worden op dit beoordelingselement.  

Beleidsperiode 2021-2025 

 

9° de plaats van vrijwilligers in de sociaal-culturele organisatie en de 

manier waarop ze betrokken en ondersteund worden in relatie tot de 

missie en visie van de organisatie 

a. De organisatie geeft aan welke rollen en taken vrijwilligers 

effectief opnemen of zullen opnemen in de organisatie of de 

regio-werking 

b. De organisatie expliciteert haar ondersteuningsbeleid ten 

aanzien van vrijwilligers en hoe ze betrokkenheid, inspraak en 

participatie van vrijwilligers in de organisatie vorm geeft en zal 

geven 

c. De organisatie geeft aan hoe ze haar beleid ten aanzien van 

vrijwilligers evalueert en bijstuurt. 

 

Een zakelijk kwaliteits- en financieel meerjarenbeleid 

7° de beschikbare 

infrastructuur: 

a) de organisatie 

verantwoordt en expliciteert 

de keuzes in haar 

infrastructuurbeleid; 

b) de organisatie toont aan 

wat ze realiseert op 

infrastructureel vlak; 

 

8° de professionele uitbouw: 

a) de organisatie expliciteert 

en verantwoordt haar beleid 

rond de samenstelling, 

1° een geïntegreerd zakelijk kwaliteits- en financieel 

meerjarenbeleid  

a. De organisatie expliciteert haar 

professioneel beleid en geeft aan welke 

verbeteracties ze daarrond heeft ondernomen 

en welke ze nog wil nemen;  

Evaluatie:  

In het decreet van 4 april 2003 worden 

organisaties geëvalueerd op de beschikbare 

infrastructuur, de professionele uitbouw en de 

diversiteit van personeel, werking en 

beleidsorganen. Dit zijn allemaal onderdelen van 

een professioneel beleid. 

 

Beoordeling: 

Bij de beoordeling is het professioneel beleid van 

de organisatie een expliciet beoordelingselement. 

 

 

Samengevat: 

Beleidsperiode 2016-2020 & 2021-2025 

 

1° een geïntegreerd zakelijk kwaliteits- en financieel meerjarenbeleid  

a. De organisatie expliciteert haar professioneel beleid en geeft aan 

welke verbeteracties ze daarrond heeft ondernomen en welke ze nog wil 

nemen; 
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professionalisering en 

ontwikkeling van haar team; 

b) de organisatie toont aan 

welke initiatieven ze ter 

uitvoering van dat beleid 

neemt; 

 

15° diversiteit met specifieke 

aandacht voor 

interculturaliteit  

b) de organisatie geeft aan 

welke inspanningen ze levert 

om interculturaliteit te 

stimuleren in personeel, 

werking en beleidsorganen;  

Aangezien de beschikbare infrastructuur, de 

professionele uitbouw en de diversiteit van 

personeel, werking en beleidsorganen onderdelen 

zijn van een professioneel beleid wordt in functie 

van de evaluatie en de beoordeling één score 

gegeven op het beoordelingscriterium.  

16° de manier waarop in de 

werking rekening wordt 

gehouden met de principes 

van integrale kwaliteitszorg: 

a) de organisatie expliciteert 

en verantwoordt haar 

integrale kwaliteitsbeleid; 

b) ze verduidelijkt de gekozen 

verbeterstrategieën en de 

bijbehorende realisaties. 

b. De organisatie expliciteert haar integrale 

kwaliteitsbeleid en geeft aan welke 

verbeteracties ze daarrond heeft ondernomen 

en welke ze nog wil nemen; 

Evaluatie:  

In het decreet van 4 april 2003 worden 

organisaties geëvalueerd op de principes van 

integrale kwaliteitszorg. 

 

Beoordeling: 

Bij de beoordeling is het integrale kwaliteitsbeleid 

een expliciet beoordelingscriterium. 

 

Samengevat: 

Vanuit de vaststelling dat er een sterke 

inhoudelijke overlap is tussen de evaluatiecriteria 

en de beoordelingscriteria wordt er in functie van 

de evaluatie en de beoordeling één score gegeven 

op het beoordelingscriterium. 

b. De organisatie expliciteert haar integrale kwaliteitsbeleid en 

geeft aan welke verbeteracties ze daarrond heeft ondernomen 

en welke ze nog wil nemen; 
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A de jaarlijkse subsidie wordt 

verantwoord in het kader van 

de uitvoering van het 

beleidsplan; 

B° de reserves die opgebouwd 

worden met de subsidies, 

worden aangewend om 

uitgaven te financieren die 

bijdragen tot de realisatie van 

de doelstellingen van de 

organisatie; 

C° er wordt een boekhouding 

gevoerd volgens het 

genormaliseerde 

boekhoudkundige stelsel.  

c. De organisatie is transparant over haar 

financiële situatie, de genomen maatregelen 

in het kader van haar financiële 

meerjarenbeleid en de effecten ervan;  

Evaluatie: 

In het decreet van 4 april 2003 waren de 

bepalingen met betrekking tot de uitkering van de 

subsidies van toepassing. 

 

Beoordeling: 

Bij de beoordeling is de transparantie over de 

financiële situatie een expliciet 

beoordelingscriterium. 

 

Samengevat: 

Enerzijds zijn de verantwoording van de jaarlijkse 

subsidie, de reservevorming en de boekhouding 

volgens het genormaliseerde boekhoudkundige 

stelsel te verbinden met de transparantie over de 

financiële situatie. Anderzijds zijn dit 

subsidievoorwaarden die ook in het kader van het 

decreet van 7 juli 2017 van toepassing zijn. Vanuit 

die vaststellingen wordt in functie van de 

evaluatie en de beoordeling één score gegeven op 

het beoordelingscriterium.  

c. De organisatie is transparant over haar financiële situatie, de 

genomen maatregelen in het kader van haar financiële 

meerjarenbeleid en de effecten ervan;  

 

 
d. De organisatie legt financiële 

afrekeningen voor en maakt een prognose 

van de evolutie van haar financiële situatie 

voor de komende beleidsperiode. 

Evaluatie: 

In het decreet van 4 april 2003 is er geen expliciet 

beoordelingscriterium om de financiële 

afrekeningen te evalueren. Echter werd verwacht 

dat de organisatie jaarlijks een financieel verslag 

indiende ter verantwoording van de subsidie. 

 

Beoordeling: 

Bij de beoordeling is het voorleggen van de 

financiële afrekeningen en de prognose van de 

evolutie van de financiële situatie voor de 

d. De organisatie legt financiële afrekeningen voor en maakt een 

prognose van de evolutie van haar financiële situatie voor de 

komende beleidsperiode. 
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komende beleidsperiode een expliciet 

beoordelingscriterium. 

 

Samengevat: 

Zowel de financiële afrekeningen van de 

beleidsperiode 2016-2020 als de evolutie van de 

financiële situatie voor de komende 

beleidsperiode worden geëvalueerd en beoordeeld 

door een score toe te kennen aan dit 

beoordelingscriterium.  
De principes van goed bestuur  

 
2° de toepassing van de principes van goed 

bestuur  

a. De organisatie geeft aan hoe ze 

transparantie en verantwoording van haar 

bestuur organiseert;  

b. De organisatie expliciteert, vanuit haar 

missie en doelen, de samenstelling van de 

bestuursorganen en hun rol- en 

bevoegdheidsverdeling;  

c. Het bestuur geeft aan hoe het interne en 

externe stakeholders bij strategische 

beslissingen betrekt;  

d. De organisatie toont aan hoe ze de 

principes van goed bestuur in de organisatie 

toepast, waar ze eventueel verder in wil 

groeien en welke initiatieven ze daarvoor 

heeft genomen of zal nemen. 

Evaluatie: 

In het decreet van 4 april 2003 is er geen expliciet 

beoordelingselement om de principes van goed 

bestuur te evalueren. Echter, er werd steeds 

verwacht dat de organisatie de principes van goed 

bestuur toepaste. 

 

Beoordeling: 

Bij de beoordeling is de toepassing van de 

principes van goed bestuur een expliciet 

beoordelingselement. 

 

Samengevat: 

Tijdens het bezoek ter plaatse zullen de 

organisaties enkel beoordeeld (en niet 

geëvalueerd) worden op dit beoordelingselement.  

Beleidsperiode 2021-2025 

 

2° de toepassing van de principes van goed bestuur 

a. De organisatie geeft aan hoe ze transparantie in en 

verantwoording van haar bestuur organiseert; 

b. De organisatie expliciteert, vanuit haar missie en doelen, de 

samenstelling van de bestuursorganen en hun rol- en 

bevoegdheidsverdeling; 

c. Het bestuur geeft aan hoe het interne en externe stakeholders 

bij strategische beslissingen betrekt; 

d. De organisatie toont aan hoe ze de principes van goed bestuur 

in de organisatie toepast, waar ze eventueel verder in wil 

groeien en welke initiatieven ze daarvoor heeft genomen of zal 

nemen. 
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Inhoudelijke en zakelijke deel van het beleidsplan  
 

3° de afstemming tussen het voormelde 

inhoudelijke en zakelijke deel van het beleidsplan 

a. De organisatie verantwoordt hoe ze haar 

financiën, mensen en middelen ingezet heeft 

en zal inzetten ter realisatie van de 

strategische en operationele doelstellingen;  

b. De organisatie geeft aan hoe ze de 

afstemming tussen haar inhoudelijk en 

zakelijk plan opvolgt, evalueert, en eventueel 

bijstuurt. 

Evaluatie: 

In het decreet van 4 april 2003 is er geen expliciet 

beoordelingselement om de afstemming tussen 

het inhoudelijke en zakelijke deel van het 

beleidsplan te evalueren. Echter werd er wel 

nagegaan of de doelstellingen die de organisatie 

in het beleidsplan voorop stelde financieel 

haalbaar waren. 

 

Beoordeling: 

Bij de beoordeling is de afstemming tussen het 

inhoudelijke en zakelijke deel van het beleidsplan 

een expliciet beoordelingselement. 

 

Samengevat:  

Tijdens het bezoek ter plaatse zullen de 

organisaties enkel beoordeeld (en niet 

geëvalueerd) worden op dit beoordelingselement.  

Beleidsperiode 2021-2025 

 

3° de afstemming tussen het voormelde inhoudelijke en zakelijke deel van 

het beleidsplan 

a. De organisatie verantwoordt hoe ze haar financiën, mensen en 

middelen ingezet heeft en zal inzetten ter realisatie van de 

strategische en operationele doelstellingen; 

b. De organisatie geeft aan hoe ze de afstemming tussen haar 

inhoudelijk en zakelijk plan opvolgt, evalueert, en eventueel 

bijstuurt. 

 

Transversaal thema: netwerkvorming  

9° de netwerkvorming: de 

organisatie motiveert en 

verduidelijkt vanuit haar 

regionale inbedding en haar 

decretale opdrachten hoe en 

met wie ze zich verbindt en 

aan netwerkvorming doet; 

 

10° de samenwerking met de 

gespecialiseerde 

vormingsinstellingen: 

 
Evaluatie: 

In het decreet van 4 april 2003 wordt de 

netwerkvorming en de samenwerking met 

gespecialiseerde vormingsinstellingen geëvalueerd. 

 

Beoordeling: 

Bij de beoordeling is netwerkvorming en de 

samenwerking met gespecialiseerde 

vormingsinstellingen geen expliciet 

beoordelingselement. Echter is netwerkvorming en 

samenwerking van belang in functie van vele 

andere beoordelingselementen, bijvoorbeeld de 

Beleidsperiode 2016-2020 

 

9° de netwerkvorming: de organisatie motiveert en verduidelijkt vanuit 

haar regionale inbedding en haar decretale opdrachten hoe en met wie 

ze zich verbindt en aan netwerkvorming doet; 
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a) de organisatie expliciteert 

en verantwoordt vanuit haar 

specifieke beleidsopties haar 

gewenste samenwerking met 

de diverse gespecialiseerde 

vormingsinstellingen; 

b) de organisatie toont aan 

welke samenwerkingen met 

gespecialiseerde 

vormingsinstellingen ze 

realiseert;  

regiospecifieke werking, het werken met en voor 

kansengroepen... 

 

Samengevat: 

Tijdens het bezoek ter plaatse zullen de 

organisaties enkel geëvalueerd (en 

niet beoordeeld) worden op het 

beoordelingselement ‘netwerkvorming’. Het 

beoordelingselement ‘de samenwerking met de 

gespecialiseerde vormingsinstellingen’ is niet meer 

relevant, dus zal niet meer aan bod komen.  

Overleg met andere volkshogescholen  

11° de eigen bijdrage aan het 

overleg met de 

volkshogescholen uit de 

andere regio’s: de organisatie 

verduidelijkt haar bijdrage 

binnen het overleg met de 

andere volkshogescholen; 

ONTVANKELIJKHEIDSVOORWAARDE 

 

Art. 33 6° de organisatie treedt in overleg met de 

andere sociaal-culturele volwassenenorganisaties 

met een werking binnen specifieke regio’s.  

Samengevat: 

Dit wordt niet expliciet bevraagd tijdens het 

bezoek ter plaatse. De organisatie zal in haar 

subsidieaanvraag moeten verklaren dat ze in 

overleg treedt met andere sociaal-culturele 

volwassenenorganisaties met een werking binnen 

specifieke regio’s. 

 



 

cjm.vlaanderen.be 

8 EVALUATIE EN OPTIMALISERING BEOORDELINGSCYCLUS 

De organisaties en de externe deskundigen van de betrokken beoordelingscommissie worden uitgenodigd 
voor focusgroepen waarin de kwaliteit van het beoordelingsprotocol en de operationalisering ervan 
wordt besproken.  
 

Op het einde van het beoordelingsproces, in 2020, wordt het resultaat van de focusgroepen verwerkt in 

een rapport, waarin ook een zelfevaluatie van de administratie aan bod komt. Dit rapport wordt aan de 

adviescommissie overhandigd. De adviescommissie kan aanbevelingen formuleren ten aanzien van de 

minister om de beoordelingscyclus te optimaliseren. 

 

In 2022 zal een nieuw samengestelde adviescommissie sociaal-cultureel volwassenenwerk, benoemd door 

de Vlaamse Regering, een geheel van elementen en afspraken voor de commissieleden inzake de globale 

inhoudelijke en praktische aanpak van de beoordeling in de beleidsperiode 2026-2030 uitwerken in een 

beoordelingsprotocol. Voor de uitwerking van dit protocol wordt rekening gehouden met de conclusies 

van de evaluatie van het beoordelingsprotocol 2019-2021.  
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9 BIJLAGE 1: EEN VERGELIJKING VAN DE 
BEOORDELINGSELEMENTEN EN -CRITERIA VAN HET DECREET 
VAN 4 APRIL 2003 EN HET DECREET VAN 7 JULI 2017 

9.1 MISSIE EN VISIE EN HET DOEL VAN HET DECREET 
9.1.1 In het decreet van 7 juli 2017 

Overeenkomstig artikel 35 van het decreet van 7 juli 2017 en artikel 38 van het uitvoeringsbesluit wordt het 

inhoudelijk deel van het beleidsplan getoetst aan volgend beoordelingselement en onderliggende 

beoordelingscriteria: 

1° De bijdrage van de missie en visie van de sociaal-culturele organisatie tot het doel van het decreet. 

a. De organisatie heeft een duidelijke en geëxpliciteerde missie en visie; 

b. De organisatie toont haar gerealiseerde bijdrage aan de emancipatie van mensen en groepen, 

en aan de versterking van een democratische, duurzame, inclusieve en solidaire samenleving aan 

en expliciteert haar ambities hierin voor de toekomst: 

1) aan de hand van werkingsgegevens en bereikte resultaten; 

2) door aan te geven hoe ze sociaal-culturele participatie van volwassenen zal 
bevorderen, welke samenlevingsvraagstukken ze tot publieke zaak zal maken en welke 
praktijken ze zal ontwikkelen en verspreiden die daarop een werkend antwoord bieden. 

 
 

9.1.2 In het decreet van 4 april 2003 

De bijdrage van de missie en visie tot het doel van het decreet is geen expliciet beoordelingselement in het 

decreet van 4 april 2003. Niettemin kan het doel van het decreet1 van 7 juli 2017 (art. 3, decreet van 7 juli 

2017) op verschillende manieren gelinkt worden aan het decreet van 4 april 2003. Zo staat sociaal-culturele 

participatie van volwassenen in het decreet van 4 april 2003 centraal in de definitie van sociaal-cultureel 

volwassenenwerk (art. 2, 1°, decreet van 4 april 2003): 

Sociaal-cultureel volwassenenwerk: een onderdeel van het beleidsveld sociaal-cultureel werk; het 

omvat de activiteiten die de ontplooiing van volwassenen en hun maatschappelijke participatie willen 

bevorderen; personen nemen er vrijwillig aan deel, los van enig schoolverband en los van elke vorm 

van beroepsopleiding. 

 

                                              
1 Art. 3 van het decreet van 2017 omschrijft het doel van het decreet: 
Dit decreet heeft tot doel om in het domein van het sociaal-cultureel volwassenenwerk organisaties te subsidiëren die, vanuit een 
civiel perspectief en met respect voor de gemeenschappelijke sokkel van waarden, fundamentele rechten en vrijheden, een 
betekenisvolle bijdrage leveren aan de emancipatie en dialoog van mensen en groepen én aan de versterking van een duurzame, 
inclusieve, solidaire en democratische samenleving door sociaal-culturele participatie en gedeeld burgerschap van volwassenen te 
bevorderen en gedeelde samenlevingsvraagstukken tot publieke zaak te maken. Hiervoor ontwikkelen en verspreiden zij praktijken 
die hierop een werkend antwoord kunnen bieden. 
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Het decreet van 7 juli 2017 heeft verder tot doel om organisaties te subsidiëren die de emancipatie en dialoog 

van mensen en groepen bevorderen en zorgen voor een duurzame, inclusieve, solidaire en democratische 

samenleving. De sociaal-culturele methodiek uit het decreet van 4 april 2003 stelt het bevorderen van sociale 

integratie en maatschappelijke participatie en de opbouw van een democratische, duurzame en inclusieve 

samenleving voorop als doelstellingen binnen het sociaal-cultureel volwassenenwerk (art. 2, 2°, decreet van 

4 april 2003). 

 

Het decreet van 4 april 2003 had onder meer tot doel om organisaties te ondersteunen die zorgen voor de 

vorming van competente en geëmancipeerde personen en op die manier de gemeenschapsvorming 

bevorderen (art. 3, decreet van 4 april 2003). Het decreet van 7 juli 2017 wil de samenleving stimuleren door 

te investeren in het gedeeld burgerschap van volwassenen. Dat gedeeld burgerschap gaat over de wil om 

deel uit te maken van een samenleving die stoelt op enkele fundamentele grondbeginselen (bv. recht op 

vrije meningsuiting, gelijke kansen, uitsluiten van discriminatie, enz.). Ten opzichte van deze samenleving 

met gedeelde grondbeginselen, staat evenwel een gedeelde verantwoordelijkheid van 

gemeenschapsvorming. Deel uitmaken van de samenleving is niet vrijblijvend. Gemeenschapsvorming gaat 

om actieve betrokkenheid van mensen bij de samenleving, waarbij met en niet naast elkaar geleefd wordt, 

met respect voor elkaars vrijheid en eigenheid (memorie van toelichting bij het decreet van 7 juli 2017, 

toelichting bij artikel 3). Sociaal-culturele volwassenenorganisaties spelen in dit proces van 

gemeenschapsvorming en het stimuleren van gedeeld burgerschap een cruciale rol. 

 

De parallellen tussen het doel van het decreet van 7 juli 2017 en de kern van het decreet van 4 april 2003 

worden zo duidelijk. De bevordering van de emancipatie van mensen en groepen en de sociaal-culturele 

participatie van volwassenen - om op die manier bij te dragen aan het sterker maken van de democratische, 

inclusieve samenleving - zijn kerntaken die van oudsher vervat zitten in het DNA van sociaal-culturele 

volwassenenorganisaties. Ook het proces van gemeenschapsvorming en het stimuleren van gedeeld 

burgerschap, maakt hier deel van uit. De mate waarin de organisatie zich hiertoe beweegt (= de missie en 

de visie van de organisatie) wordt in het decreet van 7 juli 2017 een expliciet beoordelingselement, maar 

was in het verleden – zoals hierboven aangetoond – minstens zo belangrijk.  

 

 

9.1.3 Samengevat 

De beoordelingscommissie zal de sociaal-culturele volwassenenorganisatie enkel beoordelen (toekomstige 

werking) op de beoogde bijdrage van haar missie en visie aan het doel van het decreet. De organisatie 

wordt dus niet geëvalueerd op de gerealiseerde bijdrage van haar missie en visie aan het doel van het 

decreet. 

 

Aangezien de missie en de visie van de organisatie en de bijdrage daarvan tot het doel van het decreet in 

het verleden niet expliciet beoordeeld werd, wordt er tijdens het bezoek ter plaatse enkel gekeken naar de 

beoogde ambities voor de toekomst (nl. hoe ze sociaal-culturele participatie zal bevorderen, enz.) met 
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betrekking tot dit beoordelingselement. Het aantonen van de bijdrage aan de hand van werkingsgegevens 

en bereikte resultaten (onderliggend beoordelingscriterium b1) is niet van toepassing en wordt niet 

beoordeeld. 

 

 

9.2 MISSIE EN VISIE EN DE ACTUELE MAATSCHAPPELIJKE CONTEXT 
9.2.1 In het decreet van 7 juli 2017 

Volgens artikel 35 van het decreet van 2017 en artikel 38 van het uitvoeringsbesluit wordt het beleidsplan 

getoetst aan de hand van volgend beoordelingselement en onderliggende beoordelingscriteria: 

2° De relatie van de missie en de visie van de organisatie tot de door de organisatie omschreven 

actuele maatschappelijke context. 

a) De organisatie toont door werkingsgegevens aan rond welke maatschappelijke 

uitdagingen de organisatie effectief heeft gewerkt, hoe die werking vorm kreeg en welke 

resultaten ze daarmee heeft bereikt; 

b) De organisatie expliciteert in een maatschappelijke contextanalyse welke 

ontwikkelingen relevant zijn in relatie tot haar missie en visie, welke ontwikkelingen ze 

als uitdaging wil aangrijpen om een toekomstige werking errond te ontplooien en welke 

impact ze daarbij nastreeft. 

 

Bij sociaal-culturele volwassenenorganisaties zien we over vele praktijken heen minstens drie 

maatschappelijke uitdagingen met regelmaat terugkomen: toenemende diversiteit, een duurzame 

samenleving en digitalisering (memorie van toelichting 2017, p. 3).  

 

 

9.2.2 In het decreet van 4 april 2003 

In het decreet van 4 april 2003 en de overgangsbepalingen is er geen expliciet beoordelingselement om de 

relatie van de missie en visie tot de actuele maatschappelijke context te evalueren. Echter werd in de vorige 

beleidsperiode verwacht van de organisatie dat ze in het beleidsplan een uitgebreide omgevingsanalyse 

schetste, waarin de actuele maatschappelijke context relevant voor haar werking werd omschreven. 

 

Het beleidsplan is een document waarin de sociaal-culturele organisatie haar toekomstige beleid 

inzake sociaal-cultureel volwassenenwerk duidelijk maakt voor zichzelf, voor de overheid en voor 

de buitenwereld. Het omvat de missie van de organisatie, de omgevingsanalyse, datgene wat ze op 

het ogenblik van de opmaak van het beleidsplan doet, datgene wat ze in de volgende beleidsperiode 

wil bereiken, alsook de wijze waarop ze dit wil realiseren. Het beleidsplan maakt expliciet duidelijk 

hoe het beleid inzake sociaal-cultureel volwassenenwerk zich inhoudelijk en financieel verhoudt tot 

eventuele andere activiteiten binnen de organisatie (art. 45 van het uitvoeringsbesluit 2003). 
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9.2.3 Samengevat 

De beoordelingscommissie zal de sociaal-culturele volwassenenorganisatie enkel beoordelen (toekomstige 

werking) op de missie en visie en de actuele maatschappelijke context. De organisatie wordt hier niet op 

geëvalueerd. 

 

Aangezien de missie en de visie en de actuele maatschappelijke context in het verleden niet expliciet 

beoordeeld werd, wordt er tijdens het bezoek ter plaatse enkel gekeken naar de beoogde ambities voor de 

toekomst (nl. welke ontwikkelingen ze als uitdaging wil aangrijpen, enz.) met betrekking tot dit 

beoordelingselement. Het aantonen aan de hand van werkingsgegevens rond welke maatschappelijke 

uitdagingen de organisatie effectief heeft gewerkt (onderliggend beoordelingscriterium b) is niet van 

toepassing en wordt niet beoordeeld. 

 
 

9.3 DE DRIE SOCIAAL-CULTURELE ROLLEN 
9.3.1 In het decreet van 7 juli 2017 

Volgens artikel 35 van het decreet van 2017 en artikel 38 van het uitvoeringsbesluit wordt het beleidsplan 

getoetst aan de hand van volgend beoordelingselement en onderliggende beoordelingscriteria: 

3° De bijdrage van de sociaal-culturele organisatie tot de realisatie van de drie sociaal-culturele 

rollen. 

a) De organisatie expliciteert haar visie op de drie sociaal-culturele rollen; 

b) De organisatie toont door werkingsgegevens aan hoe ze de drie sociaal-culturele rollen 

waarmaakt en geeft aan hoe ze in de toekomst verder wil inzetten op de realisatie van die 

rollen. 

 

Art. 2, 4° van het decreet van 7 juli 2017 definieert de verbindende rol als: 

Mensen verbinden met groepen, gemeenschappen en de brede samenleving door hen ruimtes te 

bieden waarin ze zich kunnen ontwikkelen in relatie tot anderen en door hen kansen te bieden op 

deelnemen en deelhebben aan die groepen, aan gemeenschappen en aan de brede samenleving;  

 

In de memorie wordt de verbindende rol als volgt toegelicht: 

De ‘verbindende rol’ verwijst naar processen waarbij actoren (mensen, groepen, gemeenschappen) 

op elkaar betrokken geraken met wederzijdse erkenning, vertrouwen en wederkerigheid tot gevolg. 

In relatienetwerken, groepen en gemeenschappen kunnen individuen zich actief verhouden op 

anderen, de omgeving en de brede samenleving en er verantwoordelijkheid en eigenaarschap in 

opnemen. Individuen ontwikkelen zo hun relationeel burgerschap. Daarin ligt de maatschappelijke 

betekenis van de verbindende rol. 
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Art. 2, 5° van het decreet van 7 juli 2017 definieert de kritische rol als: 

In vraag stellen van waarden, normen, opvattingen, instituties en spelregels en de publieke dialoog 

daarover voeden en voeren; 

 

In artikel 2 van de memorie wordt de kritische rol verder toegelicht: 

De ‘kritische rol’ verwijst naar processen van reflexieve waardering en stellingname ten aanzien van 

de heersende cultuur en samenleving. Mensen worden zich bewust van kwesties, betrekken er zich 

op en maken ze mee tot publieke kwestie. Individuen ontwikkelen zo hun kritisch burgerschap. 

Daarin ligt de maatschappelijke betekenis van de kritische rol. Uiteraard moet dit gebeuren met 

respect voor het kader en de doelstelling van het decreet en in het bijzonder voor de principes en 

de regels van de democratie en het Europees Verdrag inzake de Rechten van de Mens. 

 

Art. 2, 6° van het decreet van 7 juli 2017 definieert de laboratoriumrol als: 

In maatschappelijk innoverende praktijken experimenteren met nieuwe maatschappelijke spelregels 

als antwoord op complexe samenlevingsvraagstukken. 

 

In artikel 2 van de memorie wordt de laboratoriumrol verder toegelicht: 

De ‘laboratoriumrol’ verwijst naar processen van maatschappelijke verandering als antwoord op 

samenlevingskwesties. In maatschappelijk innoverende praktijken, zoeken en proberen mensen, 

groepen, organisaties en gemeenschappen al lerend antwoorden te vinden op maatschappelijke 

uitdagingen. Organisaties kunnen daartoe exploreren met nieuwe strategieën, methodes, thema’s 

functiemixen, … en mogen daar ook in mislukken. Individuen ontwikkelen zo hun ondernemend 

burgerschap. Daarin ligt de maatschappelijke betekenis van de laboratoriumrol. 

 

 

9.3.2 In het decreet van 4 april 2003 

De bijdrage van de sociaal-culturele organisatie tot de realisatie van de drie rollen kan niet expliciet gelinkt 

worden aan een beoordelingselement uit het decreet van 4 april 2003. Niettemin zijn de drie sociaal-

culturele rollen geen nieuw gegeven voor de sociaal-culturele organisaties. Zoals aangegeven in artikel 2 

van het decreet van 4 april 2003 zijn alle werksoorten verplicht om een sociaal-culturele methodiek te 

hanteren. 
 

Het decreet van 4 april 2003 definieert de sociaal-culturele methodiek als volgt: 

Een wijze van denken en handelen, die gesteund is op reflectie, ervaringsdeskundigheid en 

wetenschappelijke inzichten; die methodiek wordt door sociaal-culturele verenigingen, instellingen en 

bewegingen en hun vrijwillige en professionele medewerkers gebruikt om individuen en groepen aan te 

spreken en te activeren in één of meerdere bestaansdimensies en in hun diverse leefsituaties; deze 

bestaansdimensies kenmerken de mens als zin- en waardezoeker, als kennisverwerker, als vaardige actor 

of creatieve explorator, als cultuurschepper en sociaal wezen; als doelstellingen staan het ontwikkelen 
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van een eigen identiteit, het bevorderen van sociale integratie en maatschappelijke participatie en de 

opbouw van een democratische, duurzame en inclusieve samenleving voorop; daartoe worden op 

bewuste en doordachte wijze open kansen geschapen, die uitnodigen tot ontmoeting en informeel 

leren; er worden processen van kritische bewustwording, reflexieve verantwoording en persoonlijke 

bekwaming gestimuleerd; er wordt aangezet tot de ontwikkeling van sociale, culturele en 

communicatieve competenties en de vorming van sociale netwerken en culturele symbolen; in het 

scheppen en benutten van deze kansen zijn de betrokken personen en groepen actieve deelnemers, 

met wie de medewerkers in dialoog treden over de concrete doelen en de aanpak; 

 

Deze elementen uit de sociaal-culturele methodiek, zoals geformuleerd in het decreet van 4 april 2003, zijn 

terug te wijzen naar of zelfs rechtstreeks te verbinden met de rollen die worden opgenomen door het 

sociaal-cultureel werk voor volwassenen. 
 

De verbindende rol omvat bijvoorbeeld: 

• 'de mens als zin- en waardezoeker, als cultuurschepper en sociaal wezen'; 

• 'als doelstellingen staan het ontwikkelen van een eigen identiteit, het bevorderen van sociale 

integratie en maatschappelijke participatie voorop'; 

• 'er wordt aangezet tot de vorming van sociale netwerken en culturele symbolen'; 

• 'als doelstellingen staan de opbouw van een democratische, duurzame en inclusieve 

samenleving voorop. 

 

De kritische rol en de laboratoriumrol hebben een directe relatie met: 

• 'de mens als kennisverwerker en vaardige actor'; 

• 'er worden processen van kritische bewustwording, reflexieve verantwoording en persoonlijke 

bekwaming gestimuleerd'; 

• 'de mens als creatieve explorator'. 

 

 

9.3.3 Samengevat 

De beoordelingscommissie zal de sociaal-culturele volwassenenorganisatie enkel beoordelen (toekomstige 

werking) op de drie sociaal-culturele rollen. De organisatie wordt hier niet op geëvalueerd. 

 

Aangezien de drie sociaal-culturele rollen in het verleden niet expliciet beoordeeld werden, wordt er tijdens 

het bezoek ter plaatse enkel gekeken naar de beoogde ambities voor de toekomst met betrekking tot dit 

beoordelingselement (nl. hoe ze in de toekomst verder wil inzetten op de realisatie van die rollen). Het 

aantonen aan de hand van werkingsgegevens hoe ze de drie sociaal-culturele rollen waarmaakt (deel van 

onderliggend beoordelingscriterium b) is niet van toepassing en wordt niet beoordeeld. 

 

 



 

 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
16.07.2019 Beoordelingsprotocol sociaal-cultureel volwassenenwerk pagina 58 van 85 

9.4 DE STRATEGISCHE EN OPERATIONELE DOELSTELLINGEN  
9.4.1 In het decreet van 7 juli 2017 

Volgens artikel 35 van het decreet van 2017 en artikel 38 van het uitvoeringsbesluit wordt het beleidsplan 

getoetst aan de hand van volgend beoordelingselement en onderliggende beoordelingscriteria: 

4° De strategische en operationele doelstellingen van de sociaal-culturele organisatie:  

a) De werking van de organisatie is gestoeld op een onderbouwd en samenhangend geheel 

van strategische en operationele doelstellingen; 

b) De organisatie toont aan hoe ze haar werking ter realisatie van die doelen vorm geeft, 

opvolgt, zelfkritisch evalueert en bijstuurt als dat nodig is. 

 

 

9.4.2 In het decreet van 4 april 2003 

In het decreet van 4 april 2003 en de overgangsbepalingen is er geen expliciet beoordelingselement dat de 

strategische en operationele doelstellingen van de sociaal-culturele organisatie beoordeelt. Echter werd er 

in de vorige beleidsperiode verwacht van de organisatie dat ze in het beleidsplan strategische en 

operationele doelstellingen formuleerde. 

 

Het beleidsplan is een document waarin de sociaal-culturele organisatie haar toekomstige beleid 

inzake sociaal-cultureel volwassenenwerk duidelijk maakt voor zichzelf, voor de overheid en voor 

de buitenwereld. Het omvat de missie van de organisatie, de omgevingsanalyse, datgene wat ze op 

het ogenblik van de opmaak van het beleidsplan doet, datgene wat ze in de volgende beleidsperiode 

wil bereiken, alsook de wijze waarop ze dit wil realiseren. Het beleidsplan maakt expliciet duidelijk 

hoe het beleid inzake sociaal-cultureel volwassenenwerk zich inhoudelijk en financieel verhoudt tot 

eventuele andere activiteiten binnen de organisatie (art. 54 van het uitvoeringsbesluit 2003). 

 

 

9.4.3 Samengevat 

De beoordelingscommissie zal de sociaal-culturele volwassenenorganisatie enkel beoordelen (toekomstige 

werking) op de strategische en operationele doelstellingen. De organisatie wordt hier niet op geëvalueerd.  

 

Aangezien de strategische en operationele doelstellingen niet expliciet beoordeeld werden, wordt er tijdens 

het bezoek ter plaatse enkel gekeken naar de beoogde ambities voor de toekomst met betrekking tot dit 

beoordelingselement. De beoordelingscommissie zal met andere woorden oordelen naar of de werking van 

de organisatie gestoeld is op een onderbouwd en samenhangend geheel van strategische en operationele 

doelstellingen. Het aantonen hoe ze haar werking ter realisatie van die doelen vorm geeft, opvolgt, 

zelfkritisch evalueert en bijstuurt (onderliggend beoordelingscriterium b) is niet van toepassing en wordt 

niet beoordeeld.  

 

 



 

 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
16.07.2019 Beoordelingsprotocol sociaal-cultureel volwassenenwerk pagina 59 van 85 

9.5 DE VIER SOCIAAL-CULTURELE FUNCTIES 
9.5.1 In het decreet van 7 juli 2017 

Bij de beoordeling zal er gekeken worden naar de vier functies, namelijk de leerfunctie, de 

gemeenschapsvormende functie, de cultuurfunctie en de maatschappelijke bewegingsfunctie.  

 

Sociaal-culturele volwassenenorganisaties met een werking binnen een specifieke regio zijn pluralistische 

organisaties die, om in aanmerking te komen voor subsidiëring, een werking moeten ontplooien vanuit de 

vier functies. Deze organisaties vertrekken vanuit de maatschappelijke context van de regio en moeten in 

staat zijn om de keuze van de manier waarop ze de vier functies inzetten af te stemmen op die regio en 

om complementair in die regio aan de slag te gaan. Bovendien geeft dit aan deze organisaties de 

mogelijkheid om flexibel en divers met de functiemix om te gaan en aldus een belangrijke meerwaarde te 

bieden aan het sociaal-cultureel volwassenenwerk in de regio (memorie van toelichting van 2017, p.61). 

 

Volgens artikel 35 van het decreet van 2017 en artikel 38 van het uitvoeringsbesluit wordt het beleidsplan 

getoetst aan de hand van volgend beoordelingselement en onderliggende beoordelingscriteria: 

 

De uitwerking van de vier sociaal-culturele functies op de volgende wijze: 

a) De organisatie heeft een onderbouwd visie op de vier functies en op de werkwijzen die 

de organisatie hanteert om de gekozen functies te realiseren; 

b) De organisatie kan aan de hand van werkingsgegevens aangeven hoe ze de vier functies 

in praktijk bracht, welke resultaten ze heeft geboekt en wat haar ambities zijn voor de 

toekomst: 

 

1) Voor de cultuurfunctie: 

i) De visie op cultuur in relatie tot de missie van de organisatie en de verantwoording van 

de werkwijze van de organisatie om praktijken op te zetten die erop gericht zijn cultuur 

te creëren, te bewaren, te delen en eraan deel te nemen; 

ii) De organisatie geeft aan welke praktijken worden opgezet die erop gericht zijn cultuur 

te creëren, te bewaren, te delen en eraan deel te nemen; 

iii) De organisatie brengt kwaliteitsvol en zinvol processen en resultaten in beeld die ertoe 

leiden cultuur te creëren, te bewaren, te delen en eraan deel te nemen.; 

 

2) Voor de leerfunctie: 

i) De visie op leren in relatie tot de missie van de organisatie en een verantwoording van 

de werkwijze om leeromgevingen op te zetten; 

ii) De organisatie geeft aan welke praktijken zijn gerealiseerd om leren vorm te geven; 

iii) De organisatie brengt kwaliteitsvol en zinvol leerprocessen en leerresultaten in beeld; 

 

3) Voor de gemeenschapsvormende functie: 
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i) De visie op groepen en gemeenschappen en interacties daartussen in relatie tot de 

missie van de organisatie en een verantwoording van de werkwijze om processen te 

ondersteunen en te faciliteren die leiden tot het vormen van groepen en 

gemeenschappen of tot interacties tussen groepen en gemeenschappen; 

ii) De organisatie geeft aan welke initiatieven ondernomen zijn om de vorming van 

groepen en gemeenschappen te ondersteunen en te faciliteren of welke initiatieven 

ondernomen zijn met het oog op interacties tussen groepen en gemeenschappen; 

iii) De organisatie brengt kwaliteitsvol en zinvol gemeenschapsvormende processen en 

praktijken en de resultaten die daar uit voortvloeien in beeld; 

 

4) Voor de maatschappelijke bewegingsfunctie: 

i) De visie op engagement en politisering en op relevante samenlevingsvraagstukken in 

relatie tot de missie van de organisatie en een verantwoording van de werkwijze om 

praktijken op te zetten waarin ruimte voor engagement en politisering wordt gecreëerd 

in relatie tot samenlevingsvraagstukken; 

ii) De organisatie geeft aan welke praktijken zijn opgezet waarin ruimte voor engagement 

en politisering wordt gecreëerd in relatie tot samenlevingsvraagstukken; 

iii) De organisatie brengt kwaliteitsvolle en zinvolle veranderingsprocessen en gerealiseerde 

veranderingen in relatie tot maatschappelijk denken en handelen en tot de inrichting 

van de maatschappij in beeld. 

 

 

9.5.2 In het decreet van 4 april 2003 

Volgens het oude beoordelingskader dienden de organisaties een werking te ontplooien die voldeed aan de 

volgende drie sociaal-culturele functies: de educatieve functie, de culturele functie en de 

gemeenschapsvormende functie. Bij de evaluatie zal er bijgevolg gekeken worden naar deze drie functies. 

 

In het decreet van 4 april 2003 staat de educatieve functie centraal voor de volkshogescholen. Zo krijgt het 

educatief aanbod een plaats bij de tweede erkenningsvoorwaarde en bij het beoordelingselement rond het 

aantal uren programma’s. 

 

Overeenkomstig art. 20 §1 van het decreet van 4 april 2003 geldt volgende erkenningsvoorwaarde: 

Een volkshogeschool wordt erkend als ze aan de volgende voorwaarden voldoet: 

2° ze heeft doelstellingen waaruit blijkt dat ze : a) in de regio een eigen aanbod heeft inzake 

niet-formele educatie; 
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Uit het decreet: 

art. 2, 6°: educatieve functie: de functie die gericht is op lerende personen en groepen en die 

gekenmerkt wordt door het organiseren en begeleiden van educatieve programma’s op lokaal en 

bovenlokaal vlak; 

 

art. 2, 7°: niet-formele educatie: een geïnstitutionaliseerde vorm van volwasseneneducatie waarbij 

de deelnemer kennis, inzicht en vaardigheden vergroot voor zichzelf en anderen, met het oog op 

persoonsontplooiing en het actief participeren in een democratische samenleving, en waarbij een 

sociaal-culturele methodiek gehanteerd wordt met zowel open als gesloten doeloriëntaties (…) 

 

art. 2, 13° programma: een door de volkshogeschool of gespecialiseerde vormingsinstelling opgezette 

en vooraf bekendgemaakte reeks educatieve activiteiten rond een duidelijk vooropgesteld 

onderwerp, die gebracht wordt onder deskundige begeleiding, met een continuïteit in methodische 

opbouw, deelnemersgroep en groepsbegeleiding; 

 

art. 2, 15° open aanbod: een aanbod dat voldoende tijd vooraf openbaar is aangekondigd en waarop 

ieder persoon zich vrijwillig kan inschrijven; 

 

Overeenkomstig art. 61 van het decreet van 7 juli 2017 (overgangsbepalingen) geldt volgend 

beoordelingselement, met bijbehorende beoordelingscriteria: 

14. Het aantal uren programma’s 

a) De organisatie expliciteert en verantwoordt de keuzes over de omvang van het 

educatieve aanbod; 

b) De organisatie verduidelijkt de omvang en invulling van de gerealiseerde subsidieerbare 

uren 

 

Daarnaast worden ook de culturele functie en de gemeenschapsvormende functie beoordeeld aan de hand 

van volgende beoordelingselementen. 

Overeenkomstig art. 61 §3 van het decreet van 7 juli 2017: 

12. De wijze waarop de volkshogeschool de culturele functie vervult 

a) De organisatie heeft een onderbouwde visie op de culturele functie; 

b) De organisatie geeft weer op welke manier en in welke mate ze de culturele functie in 

de werking realiseert en ze verantwoordt haar keuzes 

13. De wijze waarop de volkshogeschool de gemeenschapsvormende functie vervult 

a) De organisatie heeft een onderbouwde visie op de gemeenschapsvormende functie; 

b) De organisatie geeft weer op welke manier en in welke mate ze de 

gemeenschapsvormende functie in de werking realiseert en ze verantwoordt haar 

keuzes. 
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Aangezien deze beoordelingscriteria dezelfde zaken zoals visie en realisaties beoordelen als de 

beoordelingscriteria van het decreet van 7 juli 2017 zullen deze criteria geïntegreerd aan bod komen. 

 

 

9.5.3 Samengevat 

De functies zijn en blijven de pijlers van het sociaal-cultureel volwassenenwerk. De functies geven de aard, 

vorm en structurering aan van de georganiseerde sociaal-culturele praktijken en daarmee beoogde 

processen. In het decreet van 7 juli 2017 werden de vier functies geactualiseerd om ze in overeenstemming 

te brengen met ontwikkelingen in praktijk- en theorievorming, zodat organisaties hun werking er beter in 

kunnen kaderen. Met betrekking tot de definiëring van de functies is er dus weinig gewijzigd. 

Nieuw aan het decreet van 7 juli 2017 is de toevoeging van de maatschappelijke bewegingsfunctie voor de 

organisaties met een werking binnen specifieke regio’s. 

 

Tijdens het bezoek ter plaatse zal er gekeken worden naar de invulling van de vier functies. De 

maatschappelijke bewegingsfunctie zal echter enkel bekeken worden in het licht van de nieuwe 

beleidsperiode. De overige drie functies worden zowel in het licht van de huidige beleidsperiode als de 

toekomstige beleidsperiode bekeken. 

 

Aangezien de maatschappelijke bewegingsfunctie in het decreet van 4 april 2003 niet expliciet beoordeeld 

werd, wordt er tijdens het bezoek ter plaatse enkel gekeken naar de ambities voor de toekomst met 

betrekking tot dit element. Het aantonen welke praktijken zijn opgezet waarin ruimte voor engagement en 

politisering wordt gecreëerd in relatie tot samenlevingsvraagstukken (onderliggend beoordelingscriterium 

ii) en het in beeld brengen van kwaliteitsvolle en zinvolle veranderingsprocessen en gerealiseerde 

veranderingen (beoordelingscriterium iii) zijn niet van toepassing en worden niet beoordeeld. De 

beoordelingscommissie zal wel kijken naar de visie van de organisatie op de maatschappelijke 

bewegingsfunctie en welke praktijken ze wenst op te zetten (beoordelingscriterium i). 

 

 

9.6 DE REGIO 
9.6.1 In het decreet van 7 juli 2017 

De werking van de organisaties met een werking binnen specifieke regio’s moet afgestemd zijn op 

de culturele en maatschappelijke context van de regio, inzetten op wat relevant is voor de regio en 

ook zo veel als mogelijk complementair zijn aan de werking van andere spelers. Deze spelers kunnen 

zowel culturele spelers als onderwijs-, welzijns-, educatieve-, economische-, milieu- en andere 

relevante spelers zijn (memorie van toelichting van 2017, p.63).  

 

Volgens artikel 35 van het decreet van 2017 en artikel 38 van het uitvoeringsbesluit wordt het beleidsplan 

getoetst aan de hand van volgend beoordelingselement en onderliggende beoordelingscriteria: 

6° De werking met een relevantie en uitstraling voor de betrokken regio: 
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a) In een regionale contextanalyse expliciteert de organisatie welke maatschappelijke 

ontwikkelingen specifiek relevant zijn voor de regio, verantwoordt ze en toont ze aan 

hoe ze in de werking daar specifiek op inspeelt en wat de resultaten zijn; 

b) De organisatie staaft haar relevantie en uitstraling in de regio aan de hand van 

kerngegevens en cijfers over aanwezigheid, de zichtbaarheid, het bereik of het effect 

van haar werking;  

c) De organisatie toont aan dat ze een werking ontplooit die complementair is aan de 

werking van andere spelers in de regio. 

 

 

9.6.2 In het decreet van 4 april 2003 

In het decreet van 4 april 2003 en de overgangsbepalingen wordt er in verschillende beoordelingselementen 

verwezen naar ‘de regio’. 

 

Zo gaan volgende drie beoordelingselementen, overeenkomstig art. 61 van het decreet van 7 juli 2017, over 

de spreiding van het aanbod over de regio, de diversiteit van het aanbod en de maatschappelijke 

verantwoording van het aanbod in de regio:  

 

3° De spreiding van het aanbod over de regio 

a) De organisatie expliciteert en verantwoordt haar keuzes en haar strategie om het 

aanbod binnen de regio te spreiden; 

b) De organisatie toont aan hoe ze haar aanbod effectief spreidt over de regio. 

 

5° De diversiteit van het aanbod 

a) De organisatie motiveert hoe ze haar aanbod afstemt op de specificiteit van de regio; 

b) De organisatie toont de diversiteit van haar aanbod aan. 

 

6°.De maatschappelijke verantwoording van het aanbod: de organisatie motiveert en verduidelijkt 

vanuit haar regionale context de maatschappelijke verantwoording van haar aanbod. 

 

 

9.6.3 Samengevat 

Vanuit de vaststelling dat er een sterke inhoudelijke overlap is tussen de evaluatiecriteria en de 

beoordelingscriteria wordt er in functie van de evaluatie en de beoordeling één score gegeven op de 

beoordelingscriteria m.b.t. de relevantie en uitstraling voor de betrokken regio zoals verwoord in het 

decreet van 2017.  
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9.7 DE VRIJE TIJD 
9.7.1 In het decreet van 7 juli 2017 

Volgens artikel 35 van het decreet van 2017 en artikel 38 van het uitvoeringsbesluit wordt het beleidsplan 

getoetst aan de hand van volgend beoordelingselement en onderliggende beoordelingscriteria: 

7° een gesubsidieerde werking die zich grotendeels afspeelt binnen de vrije tijd: 

a) De organisatie toont aan dat de regio-werking waarvoor de organisatie wordt 

gesubsidieerd, zich aantoonbaar en hoofzakelijk afspeelt en zal afspelen binnen de vrije 

tijd van volwassenen, gestaafd aan de hand van kerngegevens en cijfers over de 

financieren, het personeel en de werking;  

b) Het eventuele gedeelte van de werking dat zich uitzonderlijk buiten de vrije tijd afspeelt 

of zal afspelen, omschrijft en verantwoordt de organisatie vanuit haar missie en visie.  

 

In de memorie van toelichting van 2017 wordt vrije tijd als volgt toegelicht:  

Met vrije tijd wordt de tijd aangegeven die volwassenen niet hoeven te besteden aan verplichte of 

noodzakelijke activiteiten zoals betaalde arbeid, school- of beroepsopleiding. De organisatie moet 

inhoudelijk en zakelijk op een transparante manier aantonen dat ze de subsidies die ze vanuit dit 

decreet aanvraagt en toegekend krijgt, hoofdzakelijk gebruikt voor haar werking en voor haar 

activiteiten binnen de vrije tijd van mensen. Uitzonderlijk en op een verantwoorde manier kan ze 

met de haar toegekende subsidies ook een werking of activiteiten ontplooien buiten de vrije tijd 

van mensen. Uiteraard staat het organisaties vrij om in het niet-gesubsidieerde deel van de werking 

andere activiteiten te ontplooien buiten hun vrije tijd, bijvoorbeeld in hun arbeidstijd of in het 

kader van een beroepsopleiding. Hoewel het decreet zich in eerste instantie richt tot volwassenen, 

kunnen organisaties er voor kiezen om ook intergenerationele praktijken te ontwikkelen (p.64). 

 

 

9.7.2 In het decreet van 4 april 2003 

Het gegeven van de vrije tijd komt niet expliciet voor als beoordelingselement in het decreet van 4 april 

2003. Toch zijn er verschillende elementen in het decreet die het sociaal-cultureel volwassenenwerk 

afbakenen binnen de vrije tijd van volwassenen.  

 

Artikel 2, 1° van het decreet van 4 april 2003 definieert sociaal-cultureel volwassenenwerk als: 

Een onderdeel van het beleidsveld sociaal-cultureel werk; het omvat de activiteiten die de 

ontplooiing van volwassenen en hun maatschappelijke participatie willen bevorderen; personen 

nemen er vrijwillig deel aan, los van enig schoolverband en los van elke vorm van beroepsopleiding. 

 

Artikel 21 van het decreet van 4 april 2003 bepaalt:  

Het niet-formele educatieve programma-aanbod van de volkshogeschool moet in een open aanbod 

worden aangeboden en plaatsvinden in de autonome levenssfeer van de deelnemer. Hiervan kan 

worden afgeweken in geval van een programma-aanbod voor doelgroepen met een educatieve 
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achterstand die weinig of niet bereikt kunnen worden in een open aanbod en in hun autonome 

levenssfeer. De uitzondering moet worden verantwoord vanuit het beleidsplan, en vanuit de 

strategische en operationele doelstellingen. 

 

Artikel 2, 15° van het decreet van 4 april 2003 definieert open aanbod als:  

Een aanbod dat voldoende tijd vooraf openbaar is aangekondigd en waarop ieder persoon zich 

vrijwillig kan inschrijven.  

 

Verder is het principe van vrije tijd ook een erkenningsvoorwaarde voor de volkshogescholen zoals 

aangegeven in art. 20. § 1, 2°: 

Een volkshogeschool wordt erkend als ze aan de volgende voorwaarden voldoet : 

2° ze heeft doelstellingen waaruit blijkt dat ze : 

a) in de regio een eigen aanbod heeft inzake niet-formele educatie; 

 

Ook in de Memorie van Toelichting bij het decreet van 2003 punt 6.2.1 wordt de volgende uitleg gegeven:  

De streekgerichte volkshogeschool: Dit is een pluralistisch streekgericht samenwerkingsverband dat 

tot doel heeft het bereiken van één enkel gestructureerd en gecoördineerd niet formeel educatief 

aanbod in de betrokken streek. Dit aanbod wordt aan de deelnemer in zijn vrije tijd gebracht 

enerzijds via eigen programma’s gericht op de behoeften van de individuen uit het 

verzorgingsgebied en anderzijds via een coördinatie van het niet-formele aanbod van andere 

culturele organisatoren aanwezig in de streek. De eigen programma’s bevatten een algemeen en 

breedsporig cursusaanbod en zijn open voor deelnemers die zich vrij kunnen inschrijven. 

(…) 

 

Verwijzend naar de opties (cf. supra) is het basisuitgangspunt voor de werking van een 

volkshogeschool een werking binnen de gedefinieerde niet-formele educatie: niet beroepsgericht, 

een programma-aanbod dat plaats heeft binnen de autonome levenssfeer van de deelnemer en dat 

wordt gerealiseerd via een open aanbod. Dit laatste is er wanneer het op eigen initiatief van de 

volkshogeschool doorgaat of wanneer het georganiseerd wordt door een derde culturele aanbieder 

(bijvoorbeeld een cultuurcentrum, een cultuurdienst…) in samenwerking met de volkshogeschool. 

 

9.7.3 Samengevat 

De beoordelingscommissie zal de sociaal-culturele volwassenenorganisatie enkel beoordelen (toekomstige 

werking) op een werking in de vrije tijd. De organisatie wordt hier niet op geëvalueerd, maar moet hier 

uiteraard wel aan voldoen aangezien het een erkenningsvoorwaarde is.  

 

Aangezien een gesubsidieerde werking die zich grotendeels afspeelt binnen de vrije tijd niet expliciet 

beoordeeld werd, wordt er tijdens het bezoek ter plaatse enkel gekeken naar de ambities voor de toekomst 

met betrekking tot dit beoordelingselement. Het aantonen dat de regio-werking zich aantoonbaar en 
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hoofdzakelijk afspeelt binnen de vrije tijd (een deel van onderliggend beoordelingscriterium a) en het 

verantwoorden van het eventuele gedeelte van de werking dat zich uitzonderlijk buiten de vrije tijd afspeelt 

(een deel van onderliggend beoordelingscriterium b) zijn niet van toepassing en worden niet beoordeeld. 

De beoordelingscommissie zal wel kijken naar de beoogde ambities van de organisatie (nl. het aantonen 

dat de regio-werking dat zich aantoonbaar hoofdzakelijk zal afspelen binnen de vrije tijd en het 

verantwoorden van het eventuele gedeelte dat zich zal afspelen buiten de vrije tijd) t.a.v. dit 

beoordelingselement. 

 

 

9.8 PARTICIPATIE EN PUBLIEKSBEREIK  
9.8.1 In het decreet van 7 juli 2017 

Volgens artikel 35 van het decreet van 2017 en artikel 38 van het uitvoeringsbesluit wordt het beleidsplan 

getoetst aan de hand van het volgende beoordelingselement en onderliggende beoordelingscriteria: 

 

8° een werking gericht op het brede publiek, gemeenschappen, doelgroepen en kansengroepen. 

a) De organisatie expliciteert haar werking voor het brede publiek en de keuzes die ze 

daarin maakt op het vlak van doelgroepen, gemeenschappen en kansengroepen; 

b) Binnen de gemaakte keuzes expliciteert en verantwoordt de organisatie haar beleid en 

aanpak om sociaal-culturele participatie van iedereen, met specifieke aandacht voor 

kansengroepen, in de regio na te streven, de resultaten die ze bereikt en hoe ze dat 

beleid opvolgt en desgewenst bijstuurt; 

c) De organisatie toont aan welke processen en praktijken ze heeft opgezet om haar 

publiek te bereiken en welke vorm deze in de praktijk krijgen. 

 

Participatie en publieksbereik staan centraal in het decreet van 7 juli 2017 en worden grondig uitgediept in 

het decretale kader: 

- De definitie van sociaal-cultureel volwassenenwerk wordt in artikel 2, 1° als volgt geactualiseerd:  

Sociaal-cultureel volwassenenwerk: het geheel van sociaal-culturele 

volwassenenorganisaties die als civiele actoren streven naar sociaal-culturele participatie 

van iedereen en naar een samenleving waarin inclusie, duurzaamheid, democratie en 

solidariteit centraal staan. 

- Sociaal-culturele participatie wordt verder gespecifieerd in artikel 2, 14° van het decreet: 

sociaal-culturele participatie: deelnemen aan of deelhebben aan informele netwerken 

(sociale participatie), maatschappelijke instituties (maatschappelijke participatie), kunst en 

cultuur (culturele participatie) of politiek en beleid (politieke en beleidsparticipatie) vanuit 

een werking naar specifieke groepen met elk hun eigen kenmerken zodat ze samen kunnen 

participeren (inclusieve benadering) of vanuit een werking naar specifieke groepen burgers 

met specifieke kenmerken (categoriale benadering); 
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- In artikel 3 van het decreet, waarin het doel van het decreet is bepaald, wordt sociaal-culturele 

participatie als een van de werkwijzen benoemd: 

In het domein van het sociaal-cultureel volwassenenwerk organisaties subsidiëren die, 

vanuit een civiel perspectief en met respect voor de gemeenschappelijke sokkel van 

waarden, fundamentele rechten en vrijheden, een betekenisvolle bijdrage leveren aan de 

emancipatie en dialoog van mensen en groepen én aan de versterking van een duurzame, 

inclusieve, solidaire en democratische samenleving door sociaal-culturele participatie en 

gedeeld burgerschap van volwassenen te bevorderen en gedeelde 

samenlevingsvraagstukken tot publieke zaak te maken. Hiervoor ontwikkelen en verspreiden 

zij praktijken die hierop een werkend antwoord kunnen bieden. 

 

- In de memorie van toelichting van 2017 (p. 11) wordt dit als volgt verwoord: 

Het voorliggende beleidskader vertrekt vanuit de vaststelling dat mensen zich doorgaans 

organiseren in vrij homogene groepen. Het nieuw beleidskader wil, met de grote uitdagingen 

van onze diverse samenleving voor ogen, sociaal-culturele volwassenenorganisaties 

stimuleren en waarderen om de brede bevolking of eigen achterban te versterken in het 

samenleven in onze superdiverse samenleving. 

Anderzijds wil het voorliggende beleidskader sociaal-culturele volwassenenorganisaties 

stimuleren om doordachte keuzes te maken om specifieke gemeenschappen, doelgroepen, 

of kansengroepen te bereiken en te betrekken in het realiseren van de eigen missie. 

 

Hiertoe reikt het voorliggend decreet handvatten aan opdat organisaties die werken voor 

een breed publiek, doelgroepen of gemeenschappen de mogelijkheid hebben om binnen hun 

werking specifieke initiatieven te ontwikkelen naar kansengroepen. 

 

 

9.8.2 In het decreet van 4 april 2003 

De werking voor een breed publiek en de keuzes om inclusief of categoriek te werken zijn ook in het decreet 

van 4 april 2003 pijlers van het sociaal-cultureel volwassenenwerk. Binnen het decreet van 4 april 2003 

wordt dit gegeven verankerd in artikel 2, 1°: 

Sociaal-cultureel volwassenenwerk: een onderdeel van het beleidsveld sociaal-cultureel werk; het 

omvat de activiteiten die de ontplooiing van volwassenen en hun maatschappelijke participatie 

willen bevorderen; personen nemen er vrijwillig deel aan, los van enig schoolverband en los van elke 

vorm van beroepsopleiding; 

 

De memorie van toelichting bij het decreet van 4 april 2003 (p.4) verwijst naar de situering van het decreet 

in het cultuurbeleid 2000-2004: 
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Cultuurbeleid moet de voorwaarden scheppen die het individu in staat stellen op vanzelfsprekende 

wijze te komen tot persoonlijke ontplooiing en creativiteit en tot participatie aan de vorming van 

een rijke, democratische en gediversifieerde gemeenschap in Vlaanderen. 

 

Waar er in het decreet van 2017 één beoordelingselement naar participatie en publieksbereik peilt, zijn er 

in het decreet van 4 april 2003 en de overgangsbepalingen in het decreet van 7 juli 2017 verschillende 

beoordelingselementen die hieraan gekoppeld worden, overeenkomstig artikel 61 van het decreet van 2017: 

1° het publieksbereik: 

a) De organisatie expliciteert, met het oog op de realisatie van de drie functies, haar keuzes 

om delen van de volwassen bevolking uit de regio te bereiken inclusief de opties voor 

een eventuele publieksverruiming of -verdieping;  

b) de organisatie verduidelijkt hoe ze gegevens daarvoor verzamelt en analyseert; 

 

Bij punt a) van het beoordelingselement 1° van het kader van 2003 wordt aan de organisaties gevraagd om 

hun keuzes rond het publiekbereik te expliciteren. Het gaat hier over het bereik van doelgroepen al dan 

niet in functie van publieksverruiming of -verdieping. Ook in het kader van 2017 wordt aan de organisaties 

gevraagd om hun werking voor het brede publiek, gemeenschappen, doelgroepen en kansengroepen te 

expliciteren. Punt b) peilt naar de manier waarop de organisaties gegevens verzamelen en analyseren om 

hun publieksbereik in kaart te brengen. Ook binnen het kader van 2017 wordt aandacht besteed aan de 

resultaten die de organisaties bereiken, opvolgen en bijsturen om de participatie van iedereen, met 

specifieke aandacht voor kansengroepen, in de regio na te streven. 

 

2° de mate waarin volkshogescholen kansengroepen bereikt, of via het werken met multiplicatoren 

van betekenis is voor kansengroepen: 

a) De organisatie verduidelijkt en motiveert haar kansengroepenbeleid; 

b) De organisatie toont haar inspanningen om kansengroepen te bereiken aan en 

verduidelijkt of ze de inspanningen levert via eerstelijnswerk met de betrokkenen en/of 

via intermediair werk met multiplicatoren die van betekenis zijn voor de betrokken 

kansengroepen. 

 

In het beoordelingselement 2° van het kader van 2003 wordt aan de organisaties gevraagd om uitleg te 

geven over hun kansengroepenbeleid en de inspanningen die ze ofwel via eerstelijnswerk of intermediair 

werk leveren om hun beleid te ontwikkelen. Ook in het kader van 2017 dienen de organisaties hun werking 

voor het brede publiek en de keuzes die ze daarin maken op het vlak van kansengroepen te expliciteren. 

15° diversiteit met specifieke aandacht voor interculturaliteit: 

a) De organisatie geeft haar visie op diversiteit en ze geeft aan welke inspanningen ze 

levert om met diversiteit in de samenleving en in de werking om te gaan; 

b) De organisatie geeft haar visie op interculturaliteit en ze geeft aan welke inspanningen 

ze levert om interculturaliteit te stimuleren in de (…) werking. 
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De thema’s diversiteit en interculturaliteit die expliciet opgenomen worden in het beoordelingskader van 

2003 zijn eveneens ontegensprekelijk gerelateerd aan het concept van publieksbereik en van een werking 

gericht op het brede publiek, gemeenschappen, doelgroepen en kansengroepen. De definitie van de sociaal-

culturele methodiek in het decreet van 4 april 2003 verwijst naar het “bevorderen van sociale integratie en 

maatschappelijke participatie en de opbouw van een democratische, duurzame en inclusieve samenleving” 

(cf. Art 2, 2° van het decreet van 4 april 2003) en het doel van het decreet van 7 juli 2017 vermeldt “de 

versterking van een duurzame, inclusieve, solidaire en democratische samenleving door het bevorderen van 

sociaal-culturele participatie en gedeeld burgerschap” (cf. art 3 van het decreet van 7 juli 2017). De 

wisselwerking van individuen en gemeenschappen met ‘andere’ individuen en gemeenschappen is met 

andere woorden niet weg te denken. Samenleven impliceert immers het omgaan met verschillen en 

gelijkenissen. Omgaan met en aandacht voor diversiteit maakt het onzichtbare zichtbaar en het onbewuste 

bewust, hetgeen inclusie binnen (en dus ook participatie binnen) de samenleving bevordert. De ‘sociaal-

culturele participatie van iedereen’, zoals verwoord in het beoordelingselement 8° van het kader van 2017, 

impliceert immers dat er rekening moet worden gehouden met de (super)diversiteit die onze samenleving 

karakteriseert. Etnisch-culturele diversiteit is hier een wezenlijk onderdeel van. Interculturaliteit is 

rechtsreeks gerelateerd aan participatie van etnisch-cultureel diverse groepen en mensen aan de 

samenleving en aan de verbinding van deze groepen en mensen met andere groepen en mensen. 

 

4° de wijze van bekendmaking van het aanbod: de organisatie verduidelijkt haar keuzes voor een 

aanpak van de communicatiestrategieën om het aanbod bekend te maken bij het bredere publiek. 

 

De aanpak van de organisaties om sociaal-culturele participatie na te streven, en de strategieën en 

resultaten omtrent het publieksbereik kunnen niet los gezien worden van het aspect communicatie. 

Ongeacht de keuzes van de organisatie betreffende haar publiek (brede publiek of kansengroepen, met 

daarin keuzes), of betreffende de wijze van participatie die er wordt nagestreefd (inclusief of categoriaal), 

zal een organisatie een communicatiestrategie moeten hanteren. In dit opzicht kan beoordelingselement 4° 

van het decreet van 2003 hieraan gekoppeld worden. 

 

 

9.8.3 Samengevat 

Vanuit de vaststelling dat er een sterke inhoudelijke overlap is tussen de evaluatiecriteria en de 

beoordelingscriteria wordt er in functie van de evaluatie en de beoordeling één score gegeven op 

beoordelingselement 8° en de onderliggende criteria.  
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9.9 VRIJWILLIGERS 
9.9.1 In het decreet van 7 juli 2017 

Vrijwilligerswerking krijgt een expliciete plaats in het beoordelingskader van het decreet van 7 juli 2017. 

Volgens artikel 35 van het decreet van 2017 en artikel 38 van het uitvoeringsbesluit wordt het beleidsplan 

getoetst aan de hand van volgend beoordelingselement en onderliggende beoordelingscriteria: 

9° de plaats van vrijwilligers in de sociaal-culturele organisatie, en de manier waarop ze betrokken 

en ondersteund worden: 

a) de organisatie geeft aan welke rollen en taken vrijwilligers effectief opnemen of zullen 

opnemen in de organisatie of de regio-werking; 

b) de organisatie expliciteert haar ondersteuningsbeleid ten aanzien van vrijwilligers en 

hoe ze betrokkenheid, inspraak en participatie van vrijwilligers in de organisatie vorm 

geeft en zal geven; 

c) de organisatie geeft aan hoe ze haar beleid ten aanzien van vrijwilligers evalueert en 

bijstuurt. 

 
 

9.9.2 In het decreet van 4 april 2003 

In het decreet van 4 april 2003 is er geen expliciet beoordelingselement om de plaats van vrijwilligers in de 

volkshogeschool te evalueren.  

 

 

9.9.3 Samengevat 

De beoordelingscommissie zal de sociaal-culturele volwassenenorganisatie enkel beoordelen (toekomstige 

werking) op het element vrijwilligers. De organisatie wordt hier niet op geëvalueerd. 

 

Aangezien de plaats van vrijwilligers in de sociaal-culturele organisatie in het verleden niet expliciet 

beoordeeld werd, wordt er tijdens het bezoek ter plaatse enkel gekeken naar de beoogde ambities voor de 

toekomst met betrekking tot dit beoordelingselement, namelijk welke rollen en taken vrijwilligers zullen 

opnemen enz. Het aangeven welke rollen en taken vrijwilligers opnemen (deel van onderliggend 

beoordelingscriterium a), het expliciteren hoe de organisatie betrokkenheid, inspraak en participatie van 

vrijwilligers vorm geeft (deel van onderliggend beoordelingscriterium b) en het aangeven hoe de organisatie 

haar beleid ten aanzien van vrijwilligers evalueert en bijstuurt (onderliggend beoordelingscriterium c) zijn 

niet van toepassing en worden niet beoordeeld. 
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9.10 EEN GEÏNTEGREERD ZAKELIJK KWALITEITS- EN FINANCIEEL MEERJARENBELEID 
 

9.10.1 Het professioneel beleid 

9.10.1.1 In het decreet van 7 juli 2017  
Volgens het decreet van 7 juli 2017 wordt het professioneel beleid van de organisatie expliciet beoordeeld.  

1° Een geïntegreerd zakelijk kwaliteits- en financieel meerjarenbeleid: 

a) De organisatie expliciteert haar professioneel beleid en geeft aan welke verbeteracties ze 

daarrond heeft ondernomen en welke ze nog wil nemen. 

 

In artikel 35 uit de memorie van toelichting bij het decreet van 2017 wordt het geïntegreerde zakelijk 

kwaliteits- en financieel meerjarenbeleid van de organisatie als volgt geconcretiseerd: 

Het zakelijk beleid of de bedrijfsvoering gaat over de manier waarop een organisatie wordt 

bestuurd of beheerd. 

De leiding van de organisatie heeft daarbij aandacht voor management van personeel (vast in 

dienst of freelancers), externe communicatie en PR, huisvesting, financiën, informatievoorziening 

en ICT en de organisatie-inrichting en -cultuur. De aandacht voor deze ondersteunende processen 

staat ten dienste van de realisatie van de missie en organisatiedoelen. 

 

 

9.10.1.2 In het decreet van 4 april 2003 
Waar het professioneel beleid van de organisaties aan de hand van één beoordelingscriterium wordt 

beoordeeld in het kader van 2017, gebeurde dit volgens het decreet van 4 april 2003 en de 

overgangsbepalingen aan de hand van verschillende beoordelingselementen en onderliggende criteria: 

7° De beschikbare infrastructuur: 

a) De organisatie verantwoordt en expliciteert de keuzes in haar infrastructuurbeleid; 

b) De organisatie toont aan wat ze realiseert op infrastructureel vlak; 

De beschikbare infrastructuur wordt bevraagd in het beoordelingskader van 2003. Hoewel niet expliciet 

benoemd, wordt ook in het kader van 2017 impliciet gepeild naar de infrastructuur van de organisatie. Dit 

valt onder het professioneel beleid dat men nodig heeft om zijn activiteiten op een behoorlijk niveau te 

ontplooien. 

 

8° De professionele uitbouw:  

a) De organisatie expliciteert en verantwoordt haar beleid rond de samenstelling, 

professionalisering en ontwikkeling van haar team; 

b) De organisatie toont aan welke initiatieven ze ter uitvoering van dat beleid neemt; 

De samenstelling, professionalisering en ontwikkeling van het team wordt bevraagd in het 

beoordelingskader van 2003. Het gaat hier vooral om het professionaliseringsbeleid en de professionaliteit 

van de werknemers. Hoewel dit niet expliciet benoemd wordt, peilt het beoordelingskader van 2017 impliciet 

naar professionalisering en ontwikkeling van de medewerkers. Deze aspecten vallen immers onder het 
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overkoepelende professioneel beleid dat men nodig heeft om haar activiteiten op een behoorlijk niveau te 

ontplooien. 

 

15° Diversiteit met aandacht voor interculturaliteit 

b) de organisatie geeft aan welke inspanningen ze levert om diversiteit en interculturaliteit 

te stimuleren in (…) personeel en beleidsorganen. 

De mate waarin het personeel en de beleidsorganen divers en intercultureel zijn opgesteld wordt bevraagd 

in het beoordelingskader van 2003. Hoewel niet expliciet benoemd, wordt ook in het kader van 2017 gepeild 

naar deze elementen. Diversiteit en interculturaliteit van het personeel en de beleidsorganen vallen onder 

het professioneel beleid dat men nodig heeft om haar activiteiten op een behoorlijk niveau te ontplooien. 

 

 

9.10.1.3 Samenvatting  
Aangezien de beschikbare infrastructuur, de professionele uitbouw en de diversiteit van het personeel, 

werking en beleidsorganen onderdeel zijn van een professioneel beleid, wordt in functie van de evaluatie 

en de beoordeling één score gegeven op het beoordelingscriterium a) van het beoordelingselement 1° ‘en 

geïntegreerd zakelijk kwaliteits- en financieel meerjarenbeleid” van het beoordelingskader van 2017. 

 

 

9.10.2 Integrale kwaliteitszorg 

9.10.2.1 In het decreet van 7 juli 2017  
Volgens artikel 35 van het decreet van 2017 en artikel 38 van het uitvoeringsbesluit wordt het beleidsplan 

getoetst aan de hand van het volgende beoordelingselement en onderliggende beoordelingscriteria: 

1° Een geïntegreerd zakelijk kwaliteits- en financieel meerjarenbeleid: 

b) de organisatie expliciteert haar integrale kwaliteitsbeleid en geeft aan welke verbeteracties 

ze daarrond heeft ondernomen en welke ze nog wil nemen. 

 

In artikel 35 uit de memorie van toelichting bij het decreet van 2017 wordt het geïntegreerde zakelijk 

kwaliteits- en financieel meerjarenbeleid van de organisatie als volgt vertaald: 

- In de bedrijfsvoering gaat bijzondere aandacht naar kwaliteitszorg. Het is een dynamische mix van 

concepten, technieken en methodieken. Kwaliteitszorg is geen doel maar een hulpmiddel waarmee 

de organisatie, management en medewerkers, zorg dragen voor een voortdurende verbetering van 

de resultaten.  

- De keuze van de organisatie voor bepaalde concepten, technieken en modellen van kwaliteitszorg 

as such is geen punt van waardering. Dat betekent dat de keuze voor gehanteerde methodes geen 

deel uitmaakt van de uitspraak van de commissies of het oordeel kan bepalen. 
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9.10.2.2 In het decreet van 4 april 2003 
Wat betreft integrale kwaliteitszorg, treffen we in het decreet van 2003 en in de overgangsbepalingen het 

volgende beoordelingsmoment en onderliggende criteria: 

16° De manier waarop in de werking rekening wordt gehouden met de principes van integrale 

kwaliteitszorg: 

a) De organisatie expliciteert en verantwoordt haar integrale kwaliteitsbeleid; 

b) Ze verduidelijkt de gekozen verbeterstrategieën en de bijhorende realisaties. 

Dit beoordelingselement rond integrale kwaliteitszorg in het kader van 2003 verwijst naar het beleid van 

de organisatie aangaande processen die de organisatie in staat stellen om haar werking continu te 

verbeteren. Dit kan zowel verwijzen naar processen op microschaal, zoals bijvoorbeeld de evaluatie en 

bijsturing van een specifiek element uit het aanbod van een organisatie, als naar processen op macroschaal, 

zoals bijvoorbeeld processen die er voor moeten zorgen dat een organisatie relevant blijft op middellange 

termijn. Een goed IKZ beleid impliceert dat een organisatie zichzelf continu in vraag stelt. Het 

beleidsplanningsproces is hier onder meer een belangrijk onderdeel van. 

 

 

9.10.2.3 Samenvatting  
Vanuit de vaststelling dat er een sterke inhoudelijk overlap is tussen de evaluatie-en beoordelingscriteria 

rond interne kwaliteitszorg, wordt er in functie van de evaluatie en de beoordeling één score gegeven op 

het beoordelingscriterium b) van het beoordelingselement 1° ‘en geïntegreerd zakelijk kwaliteits- en 

financieel meerjarenbeleid” van het beoordelingskader van 2017. 

 

 

9.10.3 De transparantie van de financiële situatie  

9.10.3.1 In het decreet van 7 juli 2017 
Binnen het decreet van 7 juli 2017 wordt er aandacht gegeven aan de transparantie van de financiële situatie 

van de organisaties:  

1° Een geïntegreerd zakelijk kwaliteits- en financieel meerjarenbeleid: 

c) De organisatie is transparant over haar financiële situatie, de genomen maatregelen in het 

kader van haar financiële meerjarenbeleid en de effecten ervan 

 

In artikel 35 uit de memorie van toelichting bij het decreet van 2017 wordt het geïntegreerde zakelijk 

kwaliteits- en financieel meerjarenbeleid van de organisatie als volgt vertaald: 

- Naast kwaliteitszorg gaat ook aandacht naar het financieel beleid in de organisatie. Dit houdt in: 

het verzamelen en interpreteren van financiële gegevens in functie van het financieel gezond 

houden en het waarborgen van de toekomst van de organisatie. 

- Een onderbouwd, geïntegreerd beleid zet in op ontwikkeling en verbetering vertrekkende vanuit 

de eigenheid en specifieke situatie van de organisatie in de regio waarin zij actief moet zijn. De 

specifieke situatie van de organisatie wordt onder meer bepaald door de grootte van de organisatie 

en interne en externe factoren. Dit wil zeggen dat bij de beoordeling van het zakelijk beleid van de 
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organisatie er rekening gehouden wordt met de grootte van de organisatie, haar werking in de 

regio, interne veranderingen (bijvoorbeeld een nieuwe directeur) en externe elementen 

(bijvoorbeeld besparingen of wijzigende omgevingsfactoren).  

 

 

9.10.3.2 In het decreet van 4 april 2003 
In het decreet van 4 april 2003 en de overgangsbepalingen wordt geëvalueerd of de organisatie de subsidie 

aanwendt in het kader van de realisatie van het beleidsplan, of ze reserves opgebouwd met subsidies 

aanwendt om uitgaven te financieren die bijdragen tot de realisatie van de doelstellingen van de organisatie 

en of ze een boekhouding voert volgens het genormaliseerde boekhoudkundige stelsel.  

 

Een transparant financieel beleid was ook binnen het decreet van 2003 van groot belang. Zo omschrijft 

artikel 45 van het decreet van 4 april 2003 de bepalingen met betrekking tot de uitkering van de subsidies:  

§ 2. De jaarlijkse subsidie wordt verantwoord op basis van het voortgangsrapport, het financieel 

verslag en de begroting. De Vlaamse regering bepaalt de voorwaarden voor de indiening ervan. De 

organisatie voor sociaal-cultureel volwassenenwerk legt jaarlijks de rekeningen van het vorige jaar 

met de nodige bewijsstukken voor, alsook een door de algemene vergadering goedgekeurde 

sluitende begroting. Uit de afrekening en de balans moet blijken dat de organisatie, rekening 

houdend met de eigen middelen, sluitend of batig kan werken. Een batig saldo in de 

resultatenrekening verplicht de organisatie tot het opbouwen van een financiële reserve. Die reserve 

moet aangewend worden ter financiering van uitgaven die bijdragen tot de realisatie van de 

doelstellingen van de organisatie. 

 

§ 3. Bij afwijking kan de jaarlijkse verantwoording van de subsidie-enveloppe leiden tot de vorming 

van een subsidiereserve op voorwaarde dat: 

1° de organisatie deze werkwijze expliciet vaststelt in het ingediende en goedgekeurde 

beleidsplan; 

2° de organisatie deze werkwijze telkens expliciet in het voortgangsrapport duidt en 

verantwoordt; 

3° de gereserveerde subsidie in één van de volgende jaren van de beleidsperiode in kwestie 

besteed wordt conform het voortgangsrapport en beleidsplan; 

4° de subsidie-enveloppe, toegekend voor het totaal van de beleidsperiode, niet 

overschreden wordt. 

 

§ 4. Om subsidies te genieten en te blijven genieten moeten de organisaties voor sociaal-cultureel  

volwassenenwerk bovendien: 

1° een boekhouding voeren volgens het genormaliseerde boekhoudkundige stelsel en die zo 

organiseren dat de financiële controle op de aanwending van de subsidies mogelijk is; de 

Vlaamse regering kan een specifiek boekhoudkundig plan en bijzondere regels betreffende 

de boekhouding opleggen; 
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2° aanvaarden dat de administratie de werking en de boekhouding, eventueel ter plaatse, 

onderzoekt; 

3° hun bestuurders en hun medewerkers verzekeren tegen de burgerlijke aansprakelijkheid 

van de organisatie. 

 

In artikel 59 van het besluit ter uitvoering van het decreet van 7 juli 2017 worden de bovenstaande 

bepalingen uitgewerkt in de volgende evaluatiecriteria:  

a) de jaarlijkse subsidie wordt verantwoord in het kader van de uitvoering van het beleidsplan; 

b) de reserves die opgebouwd worden met de subsidies, worden aangewend om uitgaven te 

financieren die bijdragen tot de realisatie van de doelstellingen van de organisatie; 

c) er wordt een boekhouding gevoerd volgens het genormaliseerde boekhoudkundige stelsel. 

 

 

9.10.3.3 Samenvatting 
Vanuit de vaststelling dat er een sterke inhoudelijk overlap is tussen de evaluatie-en beoordelingscriteria 

rond de transparantie van de financiële situatie, wordt er in functie van de evaluatie en de beoordeling één 

score gegeven op het beoordelingscriterium c) van het beoordelingselement 1° ‘en geïntegreerd zakelijk 

kwaliteits- en financieel meerjarenbeleid” van het beoordelingskader van 2017. 

 

 

9.10.4 Financiële afrekening en prognose van financiële situatie 

9.10.4.1 In het decreet van 7 juli 2017 
Bij de beoordeling is het voorleggen van de financiële afrekeningen en de prognose van de evolutie van de 

financiële situatie voor de komende beleidsperiode een expliciet beoordelingscriterium:  

1° Een geïntegreerd zakelijk kwaliteits- en financieel meerjarenbeleid: 

d) De organisatie legt financiële afrekeningen voor en maakt een prognose van de evolutie van 

haar financiële situatie voor de komende beleidsperiode. 

 

 

9.10.4.2 In het decreet van 4 april 2003 
In het decreet van 4 april 2003 is er geen expliciet beoordelingscriterium om de financiële afrekening te 

evalueren. Echter werd verwacht dat de organisatie jaarlijks een financieel verslag indiende ter 

verantwoording van de subsidie.  

 

 

9.10.4.3 Samenvatting  
Zowel de financiële afrekeningen van de beleidsperiode 2016-2020 als de prognose van de evolutie van de 

financiële situatie voor de komende beleidsperiode worden geëvalueerd en beoordeeld door een score toe 

te kennen aan het beoordelingscriterium ‘de organisatie legt financiële afrekeningen voor en maakt een 

prognose van de evolutie van haar financiële situatie voor de komende beleidsperiode’.  
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9.11 DE PRINCIPES VAN GOED BESTUUR 
9.11.1 In het decreet van 7 juli 2017 

Volgens artikel 35 van het decreet van 2017 en artikel 38 van het uitvoeringsbesluit wordt het beleidsplan 

getoetst aan de hand van volgend beoordelingselement en onderliggende beoordelingscriteria: 

2° de toepassing van principes van goed bestuur: 

a) De organisatie geeft aan hoe ze transparantie in en verantwoording van haar bestuur 

organiseert. 

b) De organisatie expliciteert, vanuit haar missie en doelen, de samenstelling van de 

bestuursorganen en hun rol- en bevoegdheidsverdeling 

c) Het bestuur geeft aan hoe ze interne en externe stakeholders betrekt in strategische 

beslissingen.  

d) De organisatie toont aan hoe ze de principes van goed bestuur in de organisatie toepast, 

waar ze eventueel verder wil in groeien en welke initiatieven ze daartoe heeft genomen of 

zal nemen. 

 

In de memorie van toelichting bij het decreet van 2017 (p. 65) worden de volgende principes van de Vlaamse 

Code voor Cultural Governance van het Bilsen Fonds gegeven als een voorbeeld voor de toepassing ervan 

in de sector van het sociaal-cultureel volwassenenwerk. Ze werken inspirerend en vormen voor dit decreet 

een voorbeeld. 

 

1) de rol en bevoegdheden van de bestuursorganen staan ten dienste van de doelstellingen en de 

missie van de organisatie;  

2) de bestuursorganen leggen verantwoording af aan elkaar: het principe van checks and balances 

staat hierbij centraal;  

3) de bestuursorganen werken transparant en houden elkaar in voldoende mate op de hoogte van 

hun werking en beslissingen;  

4) de samenstelling van de bestuursorganen gebeurt zorgvuldig in functie van de doelen en de 

missie van de organisatie en van de rol die de bestuursorganen binnen de organisatie vervullen;  

5) de bestuursorganen erkennen het belang van de interne en externe stakeholders. Bij de 

strategische beslissingen houden de bestuursorganen rekening met deze stakeholders. 

 

 

9.11.2 In het decreet van 4 april 2003 

De principes van goed bestuur komen niet expliciet voor in het decreet van 2003. Echter, er werd steeds 

verwacht dat de organisatie de principes van bestuur toepaste in het kader van de vzw-wetgeving.  
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9.11.3 Samengevat 

De beoordelingscommissie zal de sociaal-culturele volwassenenorganisatie enkel beoordelen (toekomstige 

werking) op de principes van goed bestuur. De organisatie wordt hier niet op geëvalueerd.  

 

Aangezien de toepassing van de principes van goed bestuur niet expliciet beoordeeld werd, wordt er tijdens 

het bezoek ter plaatse enkel gekeken naar de beoogde ambities voor de toekomst met betrekking tot dit 

beoordelingselement, namelijk welke initiatieven de organisatie zal nemen.. Het aantonen welke initiatieven 

de organisatie heeft genomen (deel van onderliggend beoordelingscriterium d) is niet van toepassing en 

wordt niet beoordeeld. 

 

 

9.12 HET INHOUDELIJKE EN ZAKELIJKE DEEL VAN HET BELEIDSPLAN  
9.12.1 In het decreet van 7 juli 2017 

Volgens artikel 35 van het decreet van 2017 en artikel 38 van het uitvoeringsbesluit wordt het beleidsplan 

getoetst aan de hand van volgend beoordelingselement en onderliggende beoordelingscriteria: 

3° de afstemming tussen het inhoudelijke en zakelijke deel van het beleidsplan: 

a) De organisatie verantwoordt hoe ze haar financiën, mensen en middelen ingezet heeft 

en zal inzetten ter realisatie van de strategische en operationele doelstellingen. 

b) De organisatie geeft aan hoe ze de afstemming tussen haar inhoudelijk en zakelijk plan 

opvolgt, evalueert, en eventueel bijstuurt 

 

In de memorie van toelichting bij het decreet van 2017 (p. 65) wordt de volgende uitleg gegeven bij dit 

beoordelingselement: 

Om de kwaliteit van het zakelijk beheer in te schatten, wordt nagegaan of het zakelijke en het 

inhoudelijke deel van het beleidsplan op elkaar zijn afgestemd. De organisatie verantwoordt hoe ze 

haar financiën, mensen en middelen inzet om haar strategische en operationele doelen te bereiken. 

 

 

9.12.2 In het decreet van 4 april 2003 

De afstemming tussen het inhoudelijk en zakelijke deel van het beleidsplan komt niet expliciet aan bod in 

het decreet van 2003. Echter werd er wel nagegaan of de doelstellingen die de organisatie in het beleidsplan 

voorop stelde financieel haalbaar waren. 

 

 

9.12.3 Samengevat 

De beoordelingscommissie zal de sociaal-culturele volwassenenorganisatie enkel beoordelen (toekomstige 

werking) op de afstemming tussen het inhoudelijke en zakelijke deel van het beleidsplan. De organisatie 

wordt hier niet op geëvalueerd.  
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Aangezien de afstemming tussen het inhoudelijke en zakelijke deel van het beleidsplan niet expliciet 

beoordeeld werd, wordt er tijdens het bezoek ter plaatse enkel gekeken naar de ambities voor de toekomst 

met betrekking tot dit beoordelingselement namelijk hoe de organisatie haar financiën, mensen en 

middelen zal inzetten ter realisatie van de strategische en operationele doelstellingen. Het verantwoorden 

hoe de organisatie haar financiën, middelen en mensen ingezet heeft ter realisatie van de strategische en 

operationele doelstellingen (deel van onderliggend beoordelingscriterium a) is niet van toepassing en wordt 

niet beoordeeld. 

 

 

9.13 TRANSVERSAAL THEMA: NETWERKVORMING 
9.13.1 In het decreet van 7 juli 2017 

In het decreet van 7 juli 2017 is netwerkvorming en samenwerking met gespecialiseerde 

vormingsinstellingen geen expliciet beoordelingselement. Echter is netwerkvorming en samenwerking van 

belang in functie van vele andere beoordelingselementen, bijvoorbeeld de regiospecifieke werking, het 

werken met en voor kansengroepen, enz. 

 
 

9.13.2 In het decreet van 4 april 2003 

In het decreet van 4 april 2003 wordt de netwerkvorming en de samenwerking met gespecialiseerde 

vormingsinstellingen geëvalueerd: 

9° de netwerkvorming:  

de organisatie motiveert en verduidelijkt vanuit haar regionale inbedding en haar decretale 

opdrachten hoe en met wie ze zich verbindt en aan netwerkvorming doet; 

 

10° de samenwerking met de gespecialiseerde vormingsinstellingen: 

a) de organisatie expliciteert en verantwoordt vanuit haar specifieke beleidsopties haar gewenste 

samenwerking met de diverse gespecialiseerde vormingsinstellingen; 

b) de organisatie toont aan welke samenwerkingen met gespecialiseerde vormingsinstellingen ze 

realiseert; 

 

Het beoordelingselement ‘de samenwerking met de gespecialiseerde vormingsinstellingen’ zal niet meer aan 

bod komen aangezien dit element eerder als een verplichting werd gezien en men merkt dat dit niet werkt 

in de praktijk. 

 

 

9.13.3 Samengevat 

De beoordelingscommissie zal de sociaal-culturele volwassenenorganisatie enkel evalueren (verleden 

werking) op de netwerkvorming. De organisatie wordt hier niet op beoordeeld. 
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Het beoordelingselement ‘de samenwerking met de gespecialiseerde vormingsinstellingen’ zal niet meer aan 

bod komen. 

 

 

9.14 OVERLEG MET ANDERE VOLKSHOGESCHOLEN 
9.14.1 In het decreet van 7 juli 2017 

In het decreet van 7 juli 2017 is er geen expliciet beoordelingselement dat de eigen bijdrage aan het overleg 

met de volkshogescholen uit de andere regio’s beoordeelt. Echter, dit is wel een 

ontvankelijkheidsvoorwaarde binnen het decreet van 7 juli 2017: 

 

Art. 33, 6°: de organisatie treedt in overleg met de andere sociaal-culturele volwassenenorganisaties 

met een werking binnen specifieke regio’s. 

 

 

9.14.2 In het decreet van 4 april 2003 

In het decreet van 4 april 2003 worden de organisaties geëvalueerd aan de hand van volgend 

beoordelingselement: 

11° de eigen bijdrage aan het overleg met de volkshogescholen uit de andere regio’s:  

de organisatie verduidelijkt haar bijdrage binnen het overleg met de andere volkshogescholen;  

 

 

9.14.3 Samengevat 

Het in overleg treden met andere volkshogescholen wordt niet expliciet bevraagd tijdens het bezoek ter 

plaatse. De organisatie moet in haar subsidieaanvraag verklaren dat ze in overleg treedt met andere sociaal-

culturele volwassenenorganisaties met een werking binnen specifieke regio’s. 

 

 

 



 

cjm.vlaanderen.be 

10 BIJLAGE 2: BEOORDELINGSELEMENTEN EN -CRITERIA DIE AAN 
BOD ZULLEN KOMEN TIJDENS HET BEZOEK TER PLAATSE 

Missie en visie & doel van het decreet 

 

Beleidsperiode 2021-2025 

 

1° de bijdrage van de missie en de visie van de sociaal-culturele organisatie aan het doel van het decreet 

a. De organisatie heeft een duidelijke en geëxpliciteerde missie en visie; 

b. De organisatie toont haar (gerealiseerde) bijdrage aan de emancipatie van mensen en groepen, en 

aan de versterking van een democratische, duurzame, inclusieve en solidaire samenleving aan en 

expliciteert haar ambities daarin voor de toekomst: 

2. door aan te geven hoe ze sociaal-culturele participatie van volwassenen zal bevorderen, 

welke samenlevingsvraagstukken ze tot publieke zaak zal maken en welke praktijken ze zal 

ontwikkelen en verspreiden die daarop een werkend antwoord bieden. 

 

 

Missie en visie & actuele maatschappelijke context 

 

Beleidsperiode 2021-2025 

 

2° de relatie van de missie en de visie van de sociaal-culturele organisatie tot de actuele maatschappelijke 

context die de organisatie heeft omschreven:  

a. De organisatie expliciteert in een maatschappelijke contextanalyse welke ontwikkelingen relevant 

zijn in relatie tot haar missie en visie, welke ontwikkelingen ze als uitdaging wil aangrijpen om een 

toekomstige werking errond te ontplooien en welke impact ze daarbij nastreeft. 

 

 

De sociaal-culturele rollen 

 

Beleidsperiode 2021-2025 

 

3° de bijdrage van de sociaal-culturele volwassenenorganisatie aan de realisatie van de drie sociaal-culturele 

rollen 

a. De organisatie expliciteert haar visie op de drie sociaal-culturele rollen; 

b. De organisatie geeft aan hoe ze in de toekomst verder wil inzetten op de realisatie van die rollen.  
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Strategische & operationele doelstellingen  

 

Beleidsperiode 2021-2025 

 

4° de strategische en operationele doelstellingen van de sociaal-culturele volwassenenorganisatie 

a. De werking van de organisatie is gestoeld op een onderbouwd en samenhangend geheel 

van strategische en operationele doelstellingen; 

 

 

De functies 

 

5° de uitwerking van de vier sociaal-culturele functies 

a. De organisatie heeft een onderbouwde visie op de vier functies en op de werkwijzen die de 

organisatie hanteert om de gekozen functies te realiseren; 

b. De organisatie kan aan de hand van werkingsgegevens aangeven hoe ze de vier functies in praktijk 

bracht, welke resultaten ze heeft geboekt en wat haar ambities zijn voor de toekomst:  

 

Beleidsperiode 2016-2020 & 2021-2025 

 

1. Voor de cultuurfunctie:  

i. De visie op cultuur in relatie tot de missie van de organisatie en de verantwoording van de 

werkwijze van de organisatie om praktijken op te zetten die erop gericht zijn cultuur te creëren, 

te bewaren, te delen en eraan deel te nemen; 

ii. De organisatie geeft aan welke praktijken worden opgezet die erop gericht zijn cultuur te 

creëren, te bewaren, te delen en eraan deel te nemen; 

iii. De organisatie brengt kwaliteitsvol en zinvol processen en resultaten in beeld die ertoe leiden 

cultuur te creëren, te bewaren, te delen en eraan deel te nemen; 

 

Beleidsperiode 2016-2020 & 2021-2025 

 

2. Voor de leerfunctie:  

i. De visie op leren in relatie tot de missie van de organisatie en een verantwoording van de 

werkwijze om leeromgevingen op te zetten; 

ii. De organisatie geeft aan welke praktijken zijn gerealiseerd om leren vorm te geven; 

iii. De organisatie brengt kwaliteitsvol en zinvol leerprocessen en leerresultaten in beeld 
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Beleidsperiode 2016-2020 & 2021-2025 

 

3. Voor de gemeenschapsvormende functie: 

i. De visie op groepen en gemeenschappen en interacties daartussen in relatie tot de missie van 

de organisatie en een verantwoording van de werkwijze om processen te ondersteunen en te 

faciliteren die leiden tot het vormen van groepen en gemeenschappen of tot interacties tussen 

groepen en gemeenschappen; 

ii. De organisatie geeft aan welke initiatieven ondernomen zijn om de vorming van groepen en 

gemeenschappen te ondersteunen en te faciliteren of welke initiatieven ondernomen zijn met 

het oog op interacties tussen groepen en gemeenschappen; 

iii. De organisatie brengt kwaliteitsvol en zinvol gemeenschapsvormende processen en praktijken 

en de resultaten die daar uit voortvloeien, in beeld; 

 

Beleidsperiode 2021-2025 

 

4. Voor de maatschappelijke bewegingsfunctie: 

i. De visie op engagement en politisering en op relevante samenlevingsvraagstukken in relatie tot 

de missie van de organisatie en een verantwoording van de werkwijze om praktijken op te 

zetten waarin ruimte voor engagement en politisering wordt gecreëerd in relatie tot 

samenlevingsvraagstukken; 

 

 

De regio  

 

Beleidsperiode 2016-2020 & 2021-2025 

 

6° de werking met een relevantie en uitstraling voor de betrokken regio of regio’s, afgestemd op de culturele 

en maatschappelijke context van de regio en die complementair is aan de werking van andere spelers in de 

specifieke regio 

a. In een regionale contextanalyse expliciteert de organisatie welke maatschappelijke ontwikkelingen 

specifiek relevant zijn voor de regio, verantwoordt ze en toont ze aan hoe ze daar in de werking 

specifiek op inspeelt en wat de resultaten zijn; 

b.  De organisatie staaft haar relevantie en uitstraling in de regio aan de hand van kerngegevens en 

cijfers over de aanwezigheid, de zichtbaarheid, het bereik of het effect van de werking; 

c. De organisatie toont aan dat ze een werking ontplooit die complementair is aan de werking van 

andere spelers in de regio. 
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Vrije tijd  

 

Beleidsperiode 2021-2025 

 

7° een gesubsidieerde werking die zich grotendeels afspeelt binnen de vrije tijd 

a. De organisatie toont aan dat de regio-werking waarvoor de organisatie wordt gesubsidieerd zich 

aantoonbaar en hoofdzakelijk zal afspelen binnen de vrije tijd van volwassenen, gestaafd aan de 

hand van kerngegevens en cijfers over de financiën, het personeel en de werking; 

b. Het eventuele gedeelte van de werking dat zich uitzonderlijk buiten de vrije tijd zal afspelen, 

omschrijft en verantwoordt de organisatie vanuit haar missie en visie. 

 

 

Participatie & publieksbereik  

 

Beleidsperiode 2016-2020 & 2021-2025 

 

8° een werking gericht op het brede publiek, gemeenschappen, doelgroepen en kansengroepen 

a. De organisatie expliciteert haar werking voor het brede publiek en de keuzes die ze daarin maakt 

op het vlak van doelgroepen, gemeenschappen en kansengroepen; 

b. Binnen de gemaakte keuzes expliciteert en verantwoordt de organisatie haar beleid en aanpak om 

sociaal-culturele participatie van iedereen, met specifieke aandacht voor kansengroepen, in de regio 

na te streven, de resultaten die ze bereikte en hoe ze dat beleid opvolgt en desgewenst bijstuurt; 

c. De organisatie toont aan welke processen en praktijken ze heeft opgezet om haar publiek te 

bereiken en welke vorm deze in de praktijk krijgen 

 

 

Vrijwilligers  

 

Beleidsperiode 2021-2025 

 

9° de plaats van vrijwilligers in de sociaal-culturele organisatie en de manier waarop ze betrokken en 

ondersteund worden in relatie tot de missie en visie van de organisatie 

a. De organisatie geeft aan welke rollen en taken vrijwilligers effectief zullen opnemen in de 

organisatie of de regio-werking 

b. De organisatie expliciteert haar ondersteuningsbeleid ten aanzien van vrijwilligers en hoe ze 

betrokkenheid, inspraak en participatie van vrijwilligers in de organisatie vorm zal geven 
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Een zakelijk kwaliteits- en financieel meerjarenbeleid  

 

Beleidsperiode 2016-2020 & 2021-2025 

 

1° een geïntegreerd zakelijk kwaliteits- en financieel meerjarenbeleid 

a. De organisatie expliciteert haar professioneel beleid en geeft aan welke verbeteracties ze daarrond 

heeft ondernomen en welke ze nog wil nemen; 

b. De organisatie expliciteert haar integrale kwaliteitsbeleid en geeft aan welke verbeteracties ze 

daarrond heeft ondernomen en welke ze nog wil nemen; 

c. De organisatie is transparant over haar financiële situatie, de genomen maatregelen in het kader 

van haar financiële meerjarenbeleid en de effecten ervan; 

d. De organisatie legt financiële afrekeningen voor en maakt een prognose van de evolutie van haar 

financiële situatie voor de komende beleidsperiode. 

 

 

De principes van goed bestuur  

 

Beleidsperiode 2021-2025 

 

2° de toepassing van de principes van goed bestuur 

a. De organisatie geeft aan hoe ze transparantie in en verantwoording van haar bestuur organiseert; 

b. De organisatie expliciteert, vanuit haar missie en doelen, de samenstelling van de bestuursorganen 

en hun rol- en bevoegdheidsverdeling; 

c. Het bestuur geeft aan hoe het interne en externe stakeholders bij strategische beslissingen betrekt; 

d. De organisatie toont aan hoe ze de principes van goed bestuur in de organisatie toepast, waar ze 

eventueel verder in wil groeien en welke initiatieven ze daarvoor zal nemen. 

 

 

Inhoudelijke en zakelijke deel van het beleidsplan  

 

Beleidsperiode 2021-2025 

 

3° de afstemming tussen het voormelde inhoudelijke en zakelijke deel van het beleidsplan 

a. De organisatie verantwoordt hoe ze haar financiën, mensen en middelen zal inzetten ter realisatie 

van de strategische en operationele doelstellingen; 

b. De organisatie geeft aan hoe ze de afstemming tussen haar inhoudelijk en zakelijk plan opvolgt, 

evalueert, en eventueel bijstuurt. 
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Transversaal thema: netwerkvorming  

 

Beleidsperiode 2016-2020 

 
9° de netwerkvorming: de organisatie motiveert en verduidelijkt vanuit haar regionale inbedding en haar 
decretale opdrachten hoe en met wie ze zich verbindt en aan netwerkvorming doet; 
 


