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CERA
N.a.v. laatste conf. call werden de verschillende ToDo’s uitgevoerd:
•

•
•

In DE werd de eerste cyclus wel degelijk gelanceerd vooraleer dat de volledige
accreditatie procedure achter de rug was. Dit zal teruggekoppeld worden naar bestuur
om te zien of IABE eventueel ook bereid is om dit risico te nemen, dit kan ook een impact
hebben op aantal kandidaten voor programma.
CERA board werd opnieuw gecontacteerd en reageerde terug met wat meer kadering
m.b.t. de accreditatie procedure.
Panel aan lesgevers werd gecontacteerd met rondvraag m.b.t. timings voor het
aanleveren van input voor de acrreditatie commissie.

Er wordt beslist om:
•
De lesgevers verder te contacteren met feedback m.b.t. de kadering van de CERA board
(elementen waar nadruk op moet worden gezet) en met een voorstel van deadline op
15/04.
• CERA board zal verder gevraagd worden of ze op basis van een volledige package op
15/04 tegen juni hun GO kunnen geven.
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•
•
•

Voorstel is dan om het programma te starten in september 2017 (volgend academie jaar
– verschuiving van 1 jaar)
Op volgende AV een heel korte stand van zaken te geven m.b.t. CERA, met als doel
daarna te polsen naar de interesses bij onze leden.
PDM zal bij internationale contacten proberen om voorbeeld te bekomen van
cursusmateriaal (slides of dergelijke).

Feedback Com.Ed. IAA Cape Town:
·
·

Er komt enquête vanuit IAA m.b.t. de samenwerking tussen universiteit en instituten, PDM
zal deze laten circuleren binnen Com.Ed. voor reactie.
Nieuws nieuwe syllabus: heel zware discussies zowel binnen Com.Ed. als binnen de council.
Discussies gingen verder dan puur over de syllabus maar er kwamen ook strategische
elementen aanbod: moet een actuaris alrounder zijn ook inzake risk management en big
data, …. Com.Ed. beslist om de discussies inzake de syllabus on hold te zetten tot na de
vollgende europese meeting (spring meeting)

Communication:
N.a.v. bestuursmeeting op 24/10 en de presenttaie die daar werd gegeven wordt volgend voorstel
geformuleerd vanuit Com.ed.
·

Er is template opgesteld die door de universiteiten/alumni kunnen gebruikt worden om een
aanvraag tot publicatie van informatie door te geven
· Deze template zal (na eerste quality check door secretariaat) door een electronisch Com.Ed.
goedgekeurd worden (max. 1 week).
· Als er via het electronisch comité geen unanieme goedkeuring is dan zal er een sub-comité
worden samengeroepen bestaande uit:
o Voorzitter Com.ed (VUB vandaag)
o Lid Com.ed. – Ludovic (UCL)
o Academisch lid – voorstel KUL – te checken
o Alumni – Catherine voor AABR
o
Er moet vanuit bestuur wel een exhaustive lijst worden gemaakt van de verschillende partijen
(universiteiten en alumni). Hierbij wordt gevraagd of de brief naar de VUB reeds verstuurd is.
IABE school:
Er wordt beslist om een apparte meeting hiervoor te organiseren (voldoende tijd voorzien). Bedoeling
is om dan een voorstel te formuleren van:
o Visie rondom de IABE school
o Samenwerking tussen universiteiten en IABE in kader van de IABE school:
§ Procedure/Governance
§ Segmentatie/verdeling van opleidingen

“Tickets” PHD n.a.v. vraag KUL:
Voorstel om 2 “tickets” voor alle universiteiten te voorzien voor SS en chair, met twee extra “tickets”
voor organiserende unversiteit wordt geapprecieerd. Wel wordt er beslist om dit niet te beperken tot
PHD studenten, maar gewoon twee vertegenwoordigers per universiteit (prof./PHD student/ ….).
Er moet nogmaals gecommuniceerd worden hierrond want we zien dat er hiervan geen gebruik is
gemaakt voor de chair van 1 december m.u.v. de KUL.
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EAA seminar:
Com.Ed. ziet geen bezwaren bij mede organisatie van dit seminarie.
Moet wel afgetoets worden of dit door secretariaat kan gedragen worden qua werklast.

Divers:
Er heerst heel veel onduidelijkheid over de van toepassing zijnde CPD regels, die niet meer in
lijn zijn met de ROI. Gezien andere prioriteiten zal Com.Ed. de herziening van CPD uitstellen
voor volgend comité.
IA|BE Prijs: De procedure zal herzien worden. Er zijn op dit ogenblik 5 kandidaturen
ontvangen ( 2 KUL, 2 ULB en 1 VUB).
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