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Elementen

• Correctie en compensatie

• Geen financiering van middenkader of zorg

• Aftopping groei macro-enveloppe

• Effecten van de financiering

• Werkingsmiddelen

• Complex en onvoldoende transparant voor individueel CVO/CBE



Correctie en compensatie – 22-23 en 23-24

• Correctie van de gehanteerde berekening

• Compensatie Corona
• 0,8 % groei

• Garantie lerarenenveloppe op niveau CVO voor 22-23 en 23-24

• Solidariteit van 
• centra die groeien of minder dalen met 

• de centra die minder groeien of meer dalen

• In 24-25 de eerste volledige toepassing financieringsdecreet op basis van de 
kalenderjaren 21-22-23



Geen financiering voor middenkader en zorg

• Enkel directies en leraarsuren + beperkte puntenenveloppe

• Geen financiering van middenkader (coördinatoren, staf,…) – integendeel door het 
spel van de fusies van 120 naar 40 centra verliest de sector zeker op termijn 80 
kaderfuncties

• Geen financiering van zorgmedewerkers -> terwijl we via de financiering 
gestimuleerd worden om doelgroepen met grote rugzak te bedienen (wat we ook 
graag doen)



Aftopping groei van de macro-
enveloppe

• NT2 = open end

• Niet NT2 = aftopping van de groei tot 0,8 % en volledige “open end” bij verlies
• Dus zorg voor het budget van de overheid (beperkte groei mogelijk)

• Maar geen zorg/garantie voor het budget volwassenenonderwijs

• Oorspronkelijk aftopping op 1 % groei



Werkingsmiddelen (eigen berekening)

• Ander aanbod -> vraagt extra middelen (dagonderwijs, inrichting,…)

• Werkingsmiddelen volwassenenonderwijs zijn laag (verhouding 92-8)

• Begin deze legislatuur besparing met 6 %

• Geen indexering : 
• Dec 2019 – 109,18
• Sept 2022 – 124,92
• Verschil 14,42 %

• Samen verlies aan werkingsmiddelen van 20,42 %

• Compensatie (1 miljoen euro) staat voor 2,5 %



Effecten van de financiering

• Effecten op de macro-enveloppe:
• Niet duidelijk
• Grote impact Corona
• Extra compensaties (groei 0,8 %)

• Effecten op het aanbod
• Groei beroeps- en diplomagericht aanbod (meer centra die meer aanbieden en meer cursisten 

bedienen)
• Daling van het aanbod persoonlijke ontwikkeling
• Als gevolg daarvan groei aanbod in de centrumsteden en de grotere steden en gemeenten

• Omvattende evaluatie op korte termijn opstarten
• Oorspronkelijke methodiek niet meer hanteerbaar
• Maar, we weten in feite genoeg



Complex en onvoldoende transparant

• Gesloten enveloppes en herverdeelmechanisme gebaseerd op een veelheid aan 
factoren zorgt voor
• Complex : vele factoren die op elkaar inspelen

• Centrumkenmerken
• Cursistkenmerken
• Opleidingskenmerken
• Input en Output

• Gesloten enveloppen en herverdeling : grote onduidelijkheid voor de CVO
• Omkadering
• Middelen

• Snelle en concrete FB-loop is nodig


