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Het centrumreglement volwassenenonderwijs 2023-2024: 
Overzicht van de wijzigingen 

Hieronder vind je een overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het model van schoolregle-
ment voor het schooljaar 2023-2024. Na een verwijzing naar de respectievelijke punten in het mo-
del volgt telkens een korte toelichting. 

Dit overzicht is onder voorbehoud van toekomstige wijzigingen aan de regelgeving met als ingangs-
datum 1 september 2023. 

1 Clausule inzake onverwachte prijsstijgingen 

De Commissie Zorgvuldig Bestuur sprak zich op 22/10/2022 uit over dergelijke clausules binnen een 
onderwijskader. Dergelijke bepalingen worden beschouwd als toegelaten en zijn als suggestie opge-
nomen in alle modelreglementen: 

Ons centrum probeert zo kostenbesparend mogelijk te werken. Het kan echter dat door onvoor-
ziene omstandigheden wij de prijzen van bepaalde grondstoffen, verbruiksgoederen e.d.m. dienen 
op te slaan. Dat komt bijvoorbeeld voor bij een sterke stijging van grondstof- of energieprijzen. In 
dat geval wordt enkel een prijsverhoging doorgevoerd om aan die specifieke stijging tegemoet te 
komen. 

2 Inschrijvingsgeld NT2 (Punt 3.2) 

De decretale beperkingen m.b.t. het plafond van inschrijvingsgeld voor NT-2 opleidingen werd inge-
voegd. 

3 Deconnectie (Punt 4.17) 

Punt 4.17 bevat het afsprakenkader voor de bevoegde lokale comités over het gebruik van digitale 
communicatiemiddelen in onderwijsinstellingen. 
In CAO XII staat volgende passage: “Aanbevelingen over gebruik digitale communicatiemiddelen”. 
Naar aanleiding van de inhoud van deze CAO is een tekstsuggestie gedaan die als kapstok kan dienen 
voor reglementaire bepalingen inzake communicatie, gebruik van softwareplatform en deconnectie. 

https://guimard.sharepoint.com/sites/U_a2ea7b10-bf7c-4487-ae81-93da9b695dd0_O365g_Direct_Or_Indirect_/Shared%20Documents/Schoolreglementen%202021-2022/Overzicht%20wijzigingen%20school-%20en%20centrumreglement/www.katholiekonderwijs.vlaanderen
mailto:info.lerenden@katholiekonderwijs.vlaanderen
https://onderwijs.vlaanderen.be/sites/default/files/2021-09/VR%202021%201009%20MED.0307-4%20Protocollen%20CAO%20-%20bijlage%20%281%29.pdf
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4 Zaterdagen geschrapt als werkdagen 

Op diverse plaatsen in het reglement is verduidelijkt dat zaterdag niet geldt als werkdag. 

5 NT-2 test (Punt 5.4) 

Er werd toegevoegd dat het slagen voor de NT-2 test noodzakelijk is om in te schrijven voor be-
paalde opleidingen. 

6 Fraude via artificiële intelligentie (Punt 5.8) 

Louter toelichting: de huidige bepalingen inzake fraude en gevolgen zijn aangepast om elk gebruik 
van Artificiële Intelligentie aan banden te leggen. 

“Elk gedrag waarmee je probeert een juiste beoordeling van jezelf of van een medecursist te be-
moeilijken of onmogelijk te maken, beschouwen we als een onregelmatigheid. We denken bv. aan 
spieken, plagiaat, het gebruik van niet-toegelaten materialen, technieken en hulpmiddelen, artifi-
ciële intelligentie, het met opzet afwezig blijven op evaluatiemomenten …” 
Dit omvat reeds alle bestaande vormen van zelfschrijvende software waaronder maar niet beperkt 
tot ChatGPT. Bijkomende bepalingen zijn dus niet vereist. Deze termen inzake fraudebestrijding 
worden ook best niet te detaillistisch ingevuld door een centrum. Je houdt de gebruikte bewoor-
dingen best breed om zoveel mogelijk situaties van fraude te kunnen vatten. 

7 Inzake status als EVC-testcentrum 

Inzake EVC-testcentrum. Sommige CVO’s opteren om dit in te richten. 
Men dient aan een aantal voorwaarden te voldoen. Aanvullend kan dit implicaties opleveren voor 
het centrumreglement. 

Gelet op de specifieke status van EVC-testcentrum is geopteerd om het modelreglement niet te ver-
zwaren met bijkomende bepalingen inzake EVC. Het inrichten van ‘erkennen van verworven compe-
tenties’ is gestoeld op wettelijke principes. Op zich is het niet vereist deze allemaal letterlijk over 
te nemen in uw centrumreglement. 

8 Herhaaldelijk inschrijven binnen een bepaalde periode en verhoogd in-
schrijvingsgeld 

Het valt soms voor dat cursisten een vierde keer inschrijven voor eenzelfde module, en dit gedu-
rende een periode van zes jaar. Dit resulteert in een financiële sanctie. Een algemene verduidelij-
king dat het CVO het recht heeft een hoger inschrijvingsgeld te eisen werd opgenomen in het regle-
ment. Op zich is er een wettelijke bepaling en dat op zich volstaat, maar voor de duidelijkheid 
wordt met de bijkomende passage de cursist expliciet gewaarschuwd. 

https://www.vlaanderen.be/informatie-voor-evc-testcentra/hoe-word-je-een-evc-testcentrum
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