SSVV Opleidingengids
Rollen en verantwoordelijkheden in het kader van de SSVV Opleidingengids (RASCI)
Generieke RASCI, basisprincipes
Legenda
R = Responsible, verantwoordelijk voor de goede uitvoering van de activiteit
A = Accountable, de partij aan wie R verantwoording aflegt, en de hoogste instantie in de hiërarchie
S = Support, ondersteunt de R desgevraagd door uitvoering van een opgedragen (deel)taak
C = Consult, partij aan wie R om advies vraagt / moet vragen
I = Information, partij die geïnformeerd moet worden/zijn
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Voorstellen opleiding opnemen in gids
Besluiten opleiding opnemen in gids*
Kwaliteitsborging opleidingen
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Toelichting:
1. De branche heeft een autonome, eigen verantwoordelijkheid voor de opleidingen die in de gids achter de branchetab opgenomen zijn (worden) en is daarop
aanspreekbaar.
2. De Werkgroep SSVV Opleidingengids bestaat uit vertegenwoordigers van de branches die actief deelnemen in de SSVV Opleidingengids. De werkgroep SSVV
Opleidingengids is verantwoordelijk voor het besluit om een nieuwe opleiding / kwalificatie op te nemen in de SSVV Opleidingengids. De werkgroep SSVV
Opleidingengids bevordert de onderlinge harmonisatie van de opleidingen van de in de SSVV Opleidingengids deelnemende branches en voorkomt wildgroei en
onnodige duplicatie van opleidingen. Het CCVD‐VCA toetst of de nieuwe opleiding relevant is in het kader van vraag 3.4 van de VCA.
3. De branche is verantwoordelijk voor de borging van de kwaliteit van de opleiding (inhoud alsmede de wijze van toetsing van de deelnemers aan het eind van de
opleiding) Het SSVV bureau heeft namens en in opdracht van de VNCI /VNPI hiervoor een borgingssystematiek ontwikkeld in de vorm van een open systeem waarin
gewerkt wordt met twee gecontracteerde partners die periodiek verantwoording afleggen aan CCVD‐VCA en SSVV bestuur. Dit systeem staat open voor andere
branches. In dit systeem wordt onafhankelijk getoetst. Er is sprake van toezicht door een onafhankelijke Toezichthouder.
4. De werkgroep SSVV Opleidingengids is verantwoordelijk voor de beoordeling of de kwaliteit (van de opleiding, de kwalificatie) door elk van de in de werkgroep
SSVV Opleidingengids deelnemende branche adequaat geregeld en geborgd is. Dit gebeurt op basis van collegiale beoordelingen (peerreviews).
* algemeen: België wordt geïnformeerd over de besluiten volgens punt 2.
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