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Advies over aanbevelingen voor kwaliteitsbewaking en over EVC in het 

Europese beroepsgericht onderwijs en vorming  

1 Situering 

In het kader van het Kopenhagen-proces ontwikkelde de Europese Unie 
aanbevelingen over kwaliteitsbewaking in het beroepsgericht onderwijs en over de 
erkenning van niet-formeel en informeel leren. De Koepelcommissie boog zich over 
de voorstellen die nu voorliggen in het onderwijscomité.  

Onderstaand advies wil de opmerkingen die de Koepelcommissie formuleerde, 
formaliseren. De Koepelcommissie drukt hierbij haar uitdrukkelijke waardering uit dat 
de overheid het bredere onderwijsveld over deze materie consulteert, te meer daar 
de tijd om op voorstellen te reageren erg beperkt is.  

Onderstaand advies is uitgebracht met eenparigheid van stemmen. Er waren drie 
onthoudingen.  

2 Advies over ontwerp van raadsbesluiten over kwaliteitsbewaking in het 
beroepsgericht onderwijs 

2.1 Ten aanzien van het Europese beleid 

De Vlor benadrukt het belang van volwaardige kwaliteitszorg en kwaliteitsbewaking 
voor beroepsgerichte opleidingen, binnen en buiten onderwijs. Aan de andere kant is 
de Vlor van mening dat kwaliteitszorg en kwaliteitsbewaking moeten ingebed zijn in 
nationale en regionale realiteiten. In die zin is het wijs dat de Unie opteert voor een 
set van indicatoren die aanzetten tot meta- en zelfevaluatie.  

De Vlor wijst erop dat het “Common Quality Assurance Framework” (het CQAF-
model) dat in de aanbevelingen wordt naar voren geschoven geen formele status 
heeft. Het model is ook niet terug te vinden als bijlage bij de beslissing. De Vlor is 
voorstander van een stimuleringsbeleid ten aanzien van kwaliteitszorg en 
kwaliteitsbewaking door de Europese Unie maar zonder dat er een bepaald model 
naar voren wordt geschoven. De sleutelelementen uit het CQAF kunnen daarom 
beter in de raadsbeslissingen worden vermeld zonder de verwijzing naar het model 
zelf en de erbij horende richtvragen.  

De Vlor steunt afwijzing door de overheid van erg outputgerichte indicatoren. Het is 
zeker belangrijk dat deze uit de recentste versie van de raadsbeslissingen zijn 
geschrapt. De Vlor vraagt de Vlaamse overheid om de ontwikkelingen bij de 
aangekondigde gemeenschappelijke meetinstrumenten nauwgezet op te volgen. De 
Vlor wil zeker betrokken worden bij het debat over deze meetinstrumenten.  

De Vlor vraagt ook te verduidelijken welke relevantie dit kader heeft voor de 
kwaliteitszorg en kwaliteitsbewaking in het beroepsgericht hoger onderwijs.  

2.2 Ten aanzien van de implementatie in Vlaanderen 

De Vlor is van mening dat kwaliteitszorg in het beroepsgericht onderwijs de brede 
aspecten van het beroepsgericht onderwijs mee in rekening moet nemen. Een 
kwaliteitszorgsysteem dat enkel betrekking zou hebben op het beroepsgerichte 
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gedeelte is niet wenselijk. In het Vlaamse beroepsonderwijs spelen breed 
pedagogische doelstellingen een even belangrijke rol. De Vlor is daarom voorstander 
van één stelsel voor kwaliteitszorg en –bewaking voor het geheel van een 
onderwijssector. Een afzonderlijk stelsel waarin de kwaliteitsbewaking zou worden 
gealigneerd op andere beroepsopleidingen buiten onderwijs en losgemaakt uit de 
reguliere systemen is zeker uit den boze.  

3 Advies bij het voorstel voor conclusies van de raad en de vertegenwoordigers 
van de lidstaten in de raad over gemeenschappelijke Europese principes voor 
de validering van niet-formeel en informeel leren 

3.1 Ten aanzien van het Europese beleid 

De tekst opteert voor “meta-principes” voor de erkenning van verworven 
competenties. De Unie zet kwaliteitscriteria voorop die nationale systemen een betere 
onderbouwing moeten geven. De Vlor vindt dit een zeer goede aanpak die toelaat om 
de specificiteit van het eigen stelsel voor onderwijs en vorming te behouden en 
nationale/regionale karakteristieken van de arbeidsmarkt te respecteren. Het zal er 
lidstaten hopelijk toe aanzetten om goede stelsels voor de erkenning van verworven 
competenties op te zetten. 

De Vlor onderschrijft het belang dat de erkenning van competenties wordt gelinkt aan 
een kwalificatiestructuur. Dit laat toe om het civiel effect van de validering van 
verworven competenties te garanderen. Hierbij moet wel voldoende ruimte zijn voor 
een nationale/regionale invulling. Bij het debat over de erkenning van verworven 
competenties kan immers geen abstractie worden gemaakt van de lokale eigenheden 
in het systeem van onderwijs en vorming, het bedrijfsleven, de sociaal-culturele 
sector, e.d.  

De Vlor ziet de erkenning van verworven competenties ook ruimer dan enkel het 
informele en non-formele leren. Erkenning van competenties heeft zeker ook 
betrekking op formele leeractiviteiten. In die betekenis is het kader dat hier is 
ontwikkeld te beperkt.  

De Vlor vindt dat de ontwikkeling van EVC-stelsels een zaak is van sociale partners 
én van de onderwijspartners. Het kan niet dat eenzijdige initiatieven genomen worden 
zonder betrokkenheid van alle actoren.  

3.2 Ten aanzien van de implementatie in Vlaanderen 

De Vlor wijst op initiatieven inzake de erkenning van informeel en non-formeel leren 
die zijn ontwikkeld of in ontwikkeling zijn in Vlaanderen. We verwijzen naar het 
decreet op de titel van beroepsbekwaamheid en naar de besprekingen in DIVA. Het 
zou wenselijk zijn deze Vlaamse projecten af te toetsen aan de principes die de Unie 
naar voren schuift.  
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