
V LA A MS E  O N D E RW IJ S R A A D,  L E U V E N S E P L E IN  4 ,  1000  B R U S S E L 
www.vlor .be 

 

Advies over het werkdocument "Naar een Europees 
kwalificatiekader voor een leven lang leren" 

 ADVIES
 Algemene Raad

 24 november 2005

 AR/GCO/ADV/005

 



1 

Advies over het werkdocument  
“Naar een Europees kwalificatiekader voor een leven lang leren” 

Situering 

In maart 2005 verzochten de regeringsleiders van de Europese Unie om de uitwerking van 
een mogelijk toekomstig Europees Kwalificatiekader (EQF) dat de eerdere aanbevelingen 
van de ministers van onderwijs en opleiding (februari 2004 en december 2004) moet 
ondersteunen en versterken. Dit resulteerde in het tot stand komen van het werkdocument 
“Naar een Europees kwalificatiekader voor een leven lang leren” van de Europese 
Commissie. Over dit document organiseert de Commissie een grootschalige consultatie in 
de verschillende lidstaten met beleidsmakers, sociale partners, onderwijs- en 
opleidingsactoren en experts in kwalificatiesystemen. 

In zijn brief van 21 oktober 2005 nodigt de heer Frank Vandenbroucke, Vlaams minister van 
Onderwijs, Vorming en Werk ook de Vlaamse Onderwijsraad uit om een reactie te geven op 
het voorstel van de Europese Commissie. Hierbij voegde Vlaanderen aanvullende vragen 
toe met als doel een beter onderbouwd standpunt te kunnen uitwerken over deelaspecten 
van het ontwerp van EQF.  

Aangezien de Vlaamse Onderwijsraad een adviesraad is waarin verschillende organisaties 
en geledingen zetelen, werd ervoor geopteerd om vanuit dit geheel van betrokkenen één 
advies te geven. 

De Vlaamse Onderwijsraad drukt hierbij zijn uitdrukkelijke waardering uit omdat de Vlaamse 
Regering het bredere veld over deze materie consulteert en formuleert met dit advies zijn 
visie op de mogelijkheden van een mogelijk Europees kwalificatiekader. Met het oog op een 
zo breed mogelijk draagvlak en gezien het fundamentele belang van dit kader werden de 
deelraden en de Koepelcommissie betrokken bij het tot stand komen van dit advies.  

De Algemene Raad bracht dit advies uit op 24 november 2005 met eenparigheid van 
stemmen. Er waren 25 stemgerechtigde leden aanwezig. Drie leden onthielden zich. 

1 De grondgedachte van een Europees Kwalificatiekader 

De Vlor wil voorafgaandelijk stellen dat een EQF mogelijkheden creëert in het kader van een 
leven lang leren, mobiliteit van burgers en transparantie van kwalificaties. Door het huidige 
vrijblijvende karakter van EQF ontstaat een toestand waarbij de uitwisselbaarheid van 
kwalificaties tussen de verschillende lidstaten niet gegarandeerd kan worden. Mensen willen 
evenwel weten welke individuele leerweg ze nog moeten afleggen om vanuit hun huidige 
kwalificatie bijkomende kwalificaties te kunnen verwerven.  

Indien op een bepaald moment uit EQF eventuele civiele effecten zouden ontstaan voor de 
individuele burger, moet dit verlopen via een democratische besluitvorming. De open 
coördinatiemethode die vanuit Europa momenteel voor onderwijs en opleiding toegepast 
wordt, is hiervoor niet toereikend. De mogelijke effecten van EQF moeten op basis van de 
bevoegdheid van de lidstaten, respectievelijk de EU, gelegitimeerd worden. 
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Verder wordt gesteld dat door de invoering van een EQF een spanningsveld zal ontstaan 
tussen enerzijds het reguleren van kwalificaties en anderzijds de autonomie van 
onderwijsinitiatieven om programma’s aan te bieden, in te vullen en te sanctioneren.  

In functie van de toepassing van EQF in onderwijs- en opleidingssystemen wijst de Vlor op 
het gegeven dat de in het Commissiedocument opgenomen begrippen eenduidig 
gedefinieerd en bruikbaar zijn in een Europese context wat echter niet het geval is voor de 
begrippen competentie en leerresultaat. Zo is het begrip competentie op zich niet 
gedefinieerd (men geeft enkel vier mogelijkheden). Leerresultaten worden benaderd vanuit 
het niveau van een individu. De Raad benadrukt dat het de onderwijs- of opleidingsinstelling 
is die vanuit haar autonomie bepaalt of de individuele leerresultaten al of niet behaald zijn. 

De Vlor merkt ten slotte op dat door het voorliggende EQF-concept het onderscheid tussen 
kwalificatiestructuur en opleidingenstructuur vervaagt. De Vlor doet hierover nu geen 
uitspraak. Bij het tot stand komen van een nationale kwalificatiestructuur zal de Raad stelling 
nemen inzake het eventuele onderscheid tussen kwalificatie- en opleidingenstructuur. 

1.1 Zijn de belangrijkste doelstellingen en functies waaraan een EQF moet 
beantwoorden die welke in het consultatiedocument worden beschreven? (zie 
o.a. punt 4 in het Commissiedocument) 

De Vlor onderschrijft de voornaamste doelstellingen en functies van het vooropgestelde EQF 
als een belangrijk instrument voor de lidstaten, onderwijs- en opleidingsinstellingen, 
werkgevers en sectoren om enerzijds met elkaar te kunnen communiceren over de waarde 
van kwalificaties en anderzijds de positie van de lerende in het proces van levenslang leren 
te versterken.  

Tevens is hij van oordeel dat EQF een meerwaarde betekent voor de verdere ontwikkeling 
van het hoger onderwijs. Zo is er in het kader van het Bolognaproces al gewerkt aan een 
Europees kader voor hoger onderwijs. EQF biedt echter meer omdat dit Europees 
Kwalificatiekader het hoger onderwijs in een perspectief plaatst tegenover opleidingen in 
andere onderwijsniveaus en –sectoren.  

Vooral voor levenslang leren opent een EQF nieuwe perspectieven. Het situeert het 
onderwijs ook ten opzichte van opleidingen van andere aanbieders en tegenover het 
informeel en niet-formeel leren.  

Naast een reeks van voordelen voor de individuele burger, de arbeidsmarkt en economische 
sectoren en het concept van levenslang leren bevat een EQF echter ook een aantal risico’s 
in zijn uitwerking. 

Voor wat betreft de individuele burger stelt de Raad dat EQF een instrument kan zijn om 
geografische, sociale, professionele en academische mobiliteit te realiseren. EQF heeft 
immers een toegevoegde waarde op dit vlak omdat het zich richt op de valorisatie van 
verschillende mogelijke leerwegen, levenslang leren kan stimuleren, een duurzame integratie 
op de arbeidsmarkt en in de maatschappij kan bewerkstellingen en de accumulatie van 
verworven competenties kan stimuleren.  

Om de doelen en functies te realiseren is het echter noodzakelijk dat EQF een duidelijk en 
leesbaar instrument is voor elke burger en niet alleen bestemd voor experten. De Raad 
benadrukt het belang van een interface die een vlottere toegang kan waarborgen. Een EQF 
mag zich met andere woorden niet beperken tot een bureaucratisch en rigide systeem. 
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Wat betreft toegang tot vervolgopleidingen vraagt de Raad of verworven kwalificaties op een 
bepaald EQF-niveau rechten kunnen doen ontstaan voor een burger op een mogelijke instap 
in een opleiding van het aansluitend hoger EQF-niveau?  

Het voorgestelde EQF creëert duidelijk mogelijkheden op het vlak van formeel, niet-formeel 
en informeel leren. Voor veel individueel lerenden is het echter moeilijk om zelf eigen 
leernoden vast te stellen, zelf de meest aangewezen leerwegen hiertoe te selecteren en zelf 
het eigen leerproces aan te sturen. Bovendien is de lerende zelf verantwoordelijk voor een 
matching tussen de bereikte kwalificaties en een bepaalde job op de arbeidsmarkt. In een 
EQF dient daarom aandacht uit te gaan naar ondersteunende aspecten die een evenwicht 
kunnen waarborgen tussen individuele en collectieve verantwoordelijkheden. 

Op het vlak van toegang tot de arbeidsmarkt dient een EQF de mobiliteit van burgers met 
“gemiddelde” opleidingsniveaus duidelijker te stimuleren. Door de huidige Europese 
mobiliteitsinitiatieven wordt immers meer gefocust op lager- en hogergeschoolden. 

Verder is het aangewezen dat in een EQF een concept wordt opgenomen dat leidt tot 
duurzame tewerkstelling. Het is daarom belangrijk dat de descriptoren van de 
kwalificatieniveaus vertrekken vanuit een breed concept over competenties. 

Wat betreft het concept van levenslang leren stelt de Raad dat er noodzaak is aan een 
nationale kwalificatiestructuur in elke lidstaat als basis voor het wederzijds kenbaar maken 
van de gehanteerde onderwijsstructuren en kwalificaties. Een EQF, en meer expliciet een 
nationale kwalificatiestructuur, kan hierbij ook een instrument zijn om “nieuwe” en bestaande 
opleidingsinitiatieven te reguleren en te positioneren in de kwalificatiestructuur. Verder kan 
het ook een basis zijn voor wederzijdse erkenning van kwalificaties tussen verschillende 
sectoren (onderwijs, opleiding, HRM) en tussen de lidstaten. 

Een EQF moet tenslotte ook een bijdrage leveren aan het creëren van meer kansen voor de 
meest kwetsbare groepen in de samenleving (bv. ondergeschoolden en ongeschoolde 
werknemers). Daarom dient in een EQF de nodige aandacht uit te gaan naar instapniveaus 
zodat deze personen gestimuleerd kunnen worden in functie van een levenslang leren. 

1.2 Wat is er nodig om ervoor te zorgen dat het EQF in de praktijk werkt (voor 
individuen, onderwijs- en opleidingssystemen, de arbeidsmarkt)? 

De Vlor stelt dat het noodzakelijk is om een agenda en bijhorend tijdpad vast te leggen voor 
de verdere ontwikkeling van EQF in samenhang met de onderliggende instrumenten, de 
Richtlijn voor professionele kwalificaties en de kwalificatiestructuur voor het hoger onderwijs.  

Hij is verder van oordeel dat EQF op dit moment een communicatie-instrument is. Een 
koppeling maken tussen EQF en allerlei andere ontwikkelingen zou het proces kunnen 
bruskeren. Het is echter belangrijk om nu een eerste stap te zetten. 

Verder vindt hij dat verwijzingen naar mogelijke individuele leerwegen niet kunnen in een 
kwalificatiestructuur, en zeker niet in een Europees kwalificatiekader omdat dit de eigenheid 
is van de opleidingsinvulling in de verschillende lidstaten. De Raad is daarom geen 
voorstander van opname van tabel 2 in het Commissiedocument omdat dit teveel een 
vermenging geeft van input- en outputfactoren. 

Voor individuen 

Door nadruk te leggen op een leven lang leren groeit de behoefte aan een duidelijk overzicht 
waarin de verschillende kwalificaties zich tot elkaar verhouden. Ook het Europees 
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Kwalificatiekader kan verduidelijken welke verwachtingen mensen mogen hebben van het 
niveau van de bewijzen die bij het bereiken van leerresultaten worden uitgereikt.  

De Raad vraagt zich hierbij af of het niet aangewezen is dat op een door een individu 
behaalde kwalificatie een vermelding komt van het corresponderende EQF-niveau. Hierdoor 
kan in het kader van de beoogde mobiliteit de mogelijkheid gecreëerd worden dat de 
lidstaten en/of instellingen het behaalde niveau juist kunnen inschatten. De Raad wijst hierbij 
ook op het feit dat de diplomasupplementen in het hoger onderwijs zullen moeten worden 
geformuleerd in termen van leerresultaten, en dus de vakgerichte benadering zullen moeten 
verlaten.  Dit is een omvangrijke opdracht voor de instellingen hoger onderwijs. Belangrijk is 
ook dat er op termijn een terminologische eenduidigheid ontstaat tussen de lidstaten over de 
benamingen die vermeld worden op kwalificaties. 

Voor onderwijs- en opleidingssystemen 

Wat betreft de onderwijs- en opleidingssystemen vraagt de Raad zich af wat de impact zal 
zijn op de geldigheid van vroeger uitgereikte certificaten in het geval een kwalificatie op een 
bepaald ogenblik gewijzigd wordt omdat nieuwe en/of aangepaste leerresultaten als output 
gesteld worden.  

Verwijzingen naar mogelijke leerwegen kunnen niet voorkomen in een kwalificatiestructuur, 
en zeker niet in een Europees kwalificatiekader omdat dit de eigenheid is van de 
opleidingsinvulling in de verschillende lidstaten. 

Voor de arbeidsmarkt 

Het is noodzakelijk dat de rol en verantwoordelijkheden van de verschillende sectoren en 
betrokken sociale partners ten opzichte van de nationale structuur en het Europees niveau 
verduidelijkt worden. Vanuit het Commissiedocument ontstaat immers het gevoel dat de door 
de sectoren uitgereikte kwalificaties rechtstreeks gelinkt worden aan EQF.  

Een sociale dialoog op Europees en nationaal/regionaal niveau dient uit te klaren wat 
enerzijds de relatie is tussen sectoren en nationale autoriteiten en anderzijds wat de 
transversale verantwoordelijkheden zijn van verschillende autoriteiten (werk, onderwijs, 
vorming). 

Het is essentieel dat de finale verantwoordelijkheid in handen blijft van de publieke 
autoriteiten binnen de eigen lidstaat omdat een overkoepelende kwalificatiestructuur een 
publieke verantwoordelijkheid is. Daarbij verwijst de Raad naar wat onder punt 1 staat inzake 
de autonomie van de instellingen. Het is verder belangrijk dat een consultatieproces binnen 
elke lidstaat wordt opgestart waarbij alle actoren (sociale partners, onderwijs- en 
opleidingsactoren) betrokken worden. 

1.3 Welke meerwaarde biedt het EQF voor uw organisatie? 

Een nationale kwalificatiestructuur dient certificaten en titels (de “inzetbaarheden”) in termen 
van competenties te beschrijven, niet in termen van leerwegen. Zo zijn de standaarden die 
worden uitgewerkt voor de titels van beroepsbekwaamheid dergelijke gehelen van 
competenties. Een kwalificatiestructuur is echter relevant voor het hele veld van onderwijs, 
opleiding en vorming. In die zin lijkt het niet haalbaar om de relevantie van de 
kwalificatiestructuur te beperken tot het secundair en het volwassenenonderwijs.  
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1.4 Hoe kan het EQF de verticale en horizontale mobiliteit van de lerende of 
werkzoekende verbeteren? 

Zoals gesteld in pt. 1.1 stemt de Vlaamse Onderwijsraad in met het tot stand komen van een 
Europees Kwalificatiekader (EQF) waarin een reeks van gemeenschappelijke referenties 
ondersteund worden door verschillende hulpmiddelen en instrumenten zoals Europass, een 
geïntegreerd systeem voor transfer en accumulatie van credits voor levenslang leren en 
gemeenschappelijke principes en procedures die een samenwerking over verschillende 
niveaus mogelijk kan maken. EQF is in dit kader een belangrijke stap in de implementatie 
van de Lissabon-doelstellingen en de verdere realisatie van het Kopenhagenproces. Er is 
echter nood aan bijkomende ondersteunende instrumenten om een accumulatie van 
competenties in het kader van betere tewerkstelling en de erkenning van competenties in 
functie van vervolgonderwijs te kunnen realiseren. 

Het concept van wederzijdse erkenning van competenties dient ook in een 
toekomstperspectief geplaatst te worden. Naast EQF bestaat immers ook het 
kwalificatiekader voor het hoger onderwijs, de Richtlijn betreffende professionele 
kwalificaties, de ISCED1- en SEDOC2-niveaus. De Raad is ervan overtuigd dat het in de 
toekomst noodzakelijk zal zijn om een gemeenschappelijke benadering te realiseren over 
competentieniveaus die gebaseerd zijn op leerresultaten. Hierdoor zal het mogelijk worden 
om de positie van de verschillende onderwijssystemen met elkaar te vergelijken. 

In functie van de toegang tot professionele kwalificaties wordt in het Commissiedocument 
gesteld dat enkel de betrokken Richtlijn bindend is voor de lidstaten. Het creëren van een 
samenhang tussen deze Richtlijn die enkel geldt voor gereglementeerde beroepen en EQF 
is een aspect waaraan zeker aandacht dient besteed te worden en in de komende jaren 
gerealiseerd. Bovendien vertrekt deze Richtlijn vanuit een ander referentiekader dan EQF. 

2 De referentieniveaus en descriptoren 

2.1 Omschrijft de referentiestructuur in 8 niveaus de complexiteit van levenslang 
leren in Europa op een voldoende concrete manier? 

Er is nood aan een meer doorgedreven studie over de descriptoren die gehanteerd worden 
in het Commissiedocument om de referentiestructuur op een voldoende concrete manier in 
te kunnen vullen. Nu is niet duidelijk vanuit welke concepten deze tot stand zijn gekomen.  

De Raad stelt dat de descriptoren wetenschappelijk onderbouwd moeten zijn rekening 
houdend met meerdere dimensies (HRM, onderwijs, …) en niet te eenzijdig vanuit 
academische hoek worden omschreven. Er moet zeker  aandacht besteed worden aan de 
opname van sleutelcompetenties en metacompetenties als onderdeel van nationale 
kwalificaties. 

                                                
1 ISCED = de door de Unesco ontwikkelde “International Standard for the Classification of Education (ISCED-

1997) ISCED” is een louter descriptieve classificatiesystematiek om onderwijssystemen (statistisch) met elkaar 
te vergelijken. 

2 SEDOC = Système européen de diffusion des offres et demandes d'emploi enregistrées en compensation 
international (Europees systeem voor de mededeling van de voor internationale arbeidsbemiddeling 
geregistreerde aanbiedingen van en aanvragen om werk). 
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Verder vindt de Raad het belangrijk dat EQF met de daaraan gelinkte instrumenten 
mogelijkheden opent voor een bredere toegang tot het onderwijs en kansen biedt voor 
nieuwe doelgroepen. De Raad vindt daarom dat de niveaus niet mogen worden gehanteerd 
als drempels die toegang tot onderwijs zouden belemmeren. Het is niet zo dat men 
noodzakelijk alle voorafgaande niveaus moet doorlopen hebben om zinvol toegang te 
hebben tot een bepaald onderwijsniveau.  

2.2 Kunt u de kwalificaties uit uw werkveld koppelen aan de niveaus van deze 
referentiestructuur? Zo niet, wat ontbreekt aan deze structuur van 8 niveaus? 

De Raad merkt op dat niet getoetst werd of alle Vlaamse kwalificaties gekoppeld kunnen 
worden aan de niveaus van de referentiestructuur. Hij gaat er echter vanuit dat de meeste 
kwalificaties van het Vlaams onderwijs op het vlak van de grote onderverdelingen gekoppeld 
kunnen worden aan de voorgestelde EQF-niveaus. Aandacht dient echter uit te gaan naar 
specifieke onderwijsvormen zoals bv. basiseducatie die gericht zijn naar een instapniveau. 
De koppeling van alle uitgereikte kwalificaties aan het Europees Kwalificatiekader dient in 
eerste instantie plaats te vinden ten opzichte van de nationale kwalificatiestructuur. 

Om de koppeling efficiënt te kunnen realiseren is het noodzakelijk dat er meer duidelijkheid 
tot stand komt over het begrip competentie. Er wordt in feite geen definitie gegeven van het 
begrip competentie omdat men zich beperkt tot een opsomming van vier mogelijke soorten 
competenties. De Raad stelt hierbij dat het begrip competentie verschillend kan ingevuld 
worden naargelang de context. Wel kunnen 6 kenmerken of dimensies als essentieel voor 
een competentie vooropgesteld worden:3  

- competenties zijn contextgebonden; 
- competenties zijn een ondeelbaar cluster van vaardigheden, kennis, attituden, 

eigenschappen en inzichten; 
- competenties zijn veranderlijk in de tijd; 
- competenties zijn verbonden met activiteiten/taken; 
- leren en ontwikkelen zijn voorwaardelijk voor competentieverwerving; en 
- de verschillende competenties staan in een bepaalde relatie tot elkaar. 

2.3 Omschrijven de niveaudescriptoren in tabel 1 op een voldoende adequate 
manier de leerresultaten en de voortgang volgens niveaus? 

Het is van het grootste belang dat de drie verschillende componenten (kennis, vaardigheden 
en bredere competenties) meegenomen worden in de niveaubepaling.  

De Raad merkt op dat het kan voorkomen dat bij een lerende “kennis” en “vaardigheden” te 
situeren zijn op een EQF-niveau X en dat zijn of haar “beroepsgerichte competenties” zich 
situeren op een ander EQF-niveau Y. Deze mogelijkheid wordt echter niet gevat door tabel 1 
omdat alle descriptoren exclusief worden toegewezen aan één specifiek niveau. De Raad is 
echter geen voorstander om aan elk van de drie afzonderlijke componenten een bepaald 
niveau te verbinden. Tevens dienen er richtlijnen op het niveau van elke lidstaat 
geformuleerd te worden hoe de link tussen een kwalificatie en een EQF-niveau tot stand kan 
komen. 

                                                
3 Nederlandse Onderwijsraad, Competenties: van complicaties tot compromis. Over schuifjes en begrenzers, 

november 2002 
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2.4 Wat vindt u van de onderverdeling in “kennis, vaardigheden en bredere 
aspecten van competenties”? 

Zoals gesteld in pt. 2.1 dient ook aandacht uit te gaan naar de opname van 
sleutelcompetenties en metacompetenties. Er moet echter over gewaakt worden dat inhoud 
en doel van onderwijsopleidingen niet gereduceerd worden tot de vereisten die gesteld 
worden vanuit een kwalificatiestructuur waarbij zo de autonomie van onderwijssystemen 
wordt teruggedrongen. Burgerschap, persoonlijke ontwikkeling, kritische ingesteldheid, 
metacompetenties en in het algemeen de sociaal en ethische dimensie zijn immers 
essentiële onderdelen van elk onderwijsprogramma. Onderwijsprogramma’s zijn verder 
evenwichtig opgebouwd vertrekkend vanuit enerzijds de sociale en professionele 
verwachtingen en anderzijds de specifieke noden van de lerenden. 

2.5 Welke moeten de inhoud en de rol zijn van de ‘ondersteunende en indicatieve 
informatie’ over onderwijs-, opleidings- en leerstructuren en -input (zie Tabel 2 
van het Commissiedocument)? 

De Raad vindt het aangewezen dat tabel 2 van het Commissiedocument ontwikkeld wordt op 
nationaal niveau. Deze ontwikkeling moet het resultaat zijn van een nationaal overleg tussen 
de verschillende onderwijs- en opleidingspartners gericht op de realisatie van een nationale 
opleidingen- en kwalificatiestructuur. 

2.6 Hoe kunnen uw nationale en sectorale kwalificaties worden afgestemd op de 
voorgestelde EQF-niveaus en -descriptoren van leerresultaten? 

De Raad stelt dat het noodzakelijk is dat uitgeklaard wordt wat de verhouding is tussen de 
titels van beroepsbekwaamheid en de certificaten en studiebewijzen uitgereikt door 
onderwijs en de andere opleidingsverstrekkers. In dit opzicht is het belangrijk om de relatie 
tussen enerzijds de standaarden en anderzijds de specifieke eindtermen duidelijk te maken. 

De sectorale kwalificaties dienen gelinkt – en niet afgestemd - te worden aan de nationale 
kwalificatiestructuur en niet rechtstreeks aan een EQF zoals momenteel vooropgesteld wordt 
in het Commissiedocument. 

2.7 Laat het kader toe om alle categorieën van kwalificaties in Vlaanderen te 
vatten? Zo neen, wat ontbreekt er nog? 

De Raad merkt op dat door het opbouwen van niveau naar niveau in het voorgestelde EQF 
het gevaar kan ontstaan dat er een hiërarchie ontstaat tussen personen met hogere en 
lagere kwalificaties. Het Commissiedocument is bovendien niet duidelijk m.b.t. de 
accumulatie van credits die behaald worden op een bepaald niveau omdat niet ingegaan 
wordt op het gegeven of deze al of niet meegenomen worden naar een volgend niveau? 

Verder rijst de vraag of de verschillende kwalificatieniveaus één voor één moeten doorlopen 
worden. De Raad is hierbij van mening dat een sprong van een kwalificatieniveau naar een 
niet-aangrenzend niveau mogelijk moet zijn. 
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3 Nationale kwalificatiekaders 

3.1 Hoe kan een Nationale Kwalificatiestructuur voor levenslang leren volgens de 
principes van het EQF in uw land worden ontwikkeld? Of anders geformuleerd: 
hoe kunnen we het EQF gebruiken om een Vlaamse kwalificatiestructuur uit te 
werken? 

De Raad wijst op art. 127 van de Grondwet waarin vastgelegd is dat de federale overheid 
naast de bepaling van het begin en einde van de leerplicht en de pensioenregeling bevoegd 
blijft voor de minimale voorwaarden voor het uitreiken van diploma’s. 

Uitgaande van het advies van de Raad van State bij het structuurdecreet 33/808/1/VR en het 
arrest 44/2005 van het Arbitragehof van 23 februari in antwoord op de vraag om gedeeltelijke 
vernietiging van het structuurdecreet kan afgeleid worden dat de minimale voorwaarden voor 
het uitreiken van diploma’s beperkend moet gelezen worden. Bovendien wordt gesteld dat 
de voorbereidende werken uitdrukkelijk verwijzen naar Europa stellende dat de 
gelijkwaardigheid van diploma’s meer en meer door Europa zal worden geregeld. Met 
minimale voorwaarden wordt verstaan die elementen die werkelijk bepalend zijn voor de 
gelijkwaardigheid van diploma’s, met name: 

- de grote onderverdelingen in niveaus (kleuter- en lager onderwijs, secundair 
onderwijs, hoger onderwijs van het korte type, hoger onderwijs van het lange type, 
universitair onderwijs). De onderverdelingen binnen een niveau zijn dan weer 
gemeenschapsmaterie; 

- de minimale globale duur (dit is de resultante van het aantal studiejaren, het aantal 
weken per jaar en het aantal uren per week. Dit kan worden uitgedrukt in uren, jaren 
of in kredietpunten). Met globale duur wordt bedoeld dat een student een 
gelijkwaardig diploma kan behalen in voltijds of in deeltijds onderwijs. Met minimaal 
wordt bedoeld dat de gemeenschap meer kan vragen; 

- met diploma bedoelt men de einddiploma’s na de grote niveaus. 

Hieruit kan geconcludeerd worden dat er twee mogelijke pistes zijn voor het realiseren van 
een kwalificatiestructuur: 

- ofwel werkt België aan een structuur waarin de grote onderverdelingen en de 
minimale studieduur wordt weergegeven en waarbij de gemeenschappen verfijningen 
kunnen aanbrengen; 

- ofwel werken de gemeenschappen ieder op zich een kwalificatiestructuur uit die niet 
ingaat tegen de vroegere federaal vastgelegde regels. 

Bij beide pistes is het duidelijk dat de gemeenschappen bevoegd zijn voor de fijnmazigheid 
van de kwalificatiestructuur (indelingen binnen niveaus). Het blijft echter onduidelijk wat de 
impact is van de opname van “leerresultaten” als outputelement van een kwalificatieniveau 
omdat de grondwet gelijkwaardigheid ziet in termen van studieomvang.  

De Raad wijst verder op enerzijds de nood aan samenhang met Nederland voor wat betreft 
het hoger onderwijs gezien de gemeenschappelijke accreditatie van opleidingen. Aan de 
andere kant zal ook de samenhang met de Franstalige gemeenschap moeten worden 
bekeken. Dit kan gerealiseerd worden door middel van EQF. 

Wat betreft de samenhang tussen het Bolognaproces en EQF wijst de Raad erop dat 
Vlaanderen in het structuurdecreet een aanzet formuleerde voor een kwalificatiestructuur 
hoger onderwijs. Het is belangrijk om op deze gegevenheden voort te bouwen en geen totaal 
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andere opties te nemen. Het is belangrijk om in overleg met de sector eventuele verfijningen 
aan te brengen (bijv. plaats van de BaNaBa en MaNaMa’s). 

3.2 Hoe en binnen welke termijn kunnen uw nationale kwalificatiestructuren 
worden ontwikkeld naar een benadering die op leerresultaten (competenties) is 
gebaseerd?  

De ontwikkeling van een kwalificatiestructuur wordt het best voorafgegaan door een 
conceptuele fase waarin niet alleen de begrippen (competentie, kwalificatie, …) worden op 
punt gesteld zoals de beleidsnota van de minister van onderwijs en vorming stelt. Overleg 
tussen alle betrokken actoren (onderwijs- en opleidingsinstanties, sociale partners, 
overheid,…) is hierbij noodzakelijk. Aan volgende elementen dient hierbij aandacht besteed 
te worden: 

1 de kwalificatiestructuur wordt gepositioneerd ten opzichte van internationale 
ontwikkelingen. Dit garandeert de transparantie van het onderwijs- en 
opleidingenaanbod ten opzichte van de andere partners uit de Europese Unie; 

2 deze conceptuele fase klaarheid schept over de relatie tussen de kwalificatiestructuur 
en andere instrumenten voor transparantie van kwalificaties zoals de verschillende 
referentieniveaus voor de classificatie van kwalificaties, de vertaling van ECVET in 
een Vlaams studiepuntenstelsel, Europass, de domeinen waar EVC of EVK betrekking 
op heeft, ….De kwalificatiestructuur moet in elk geval toelaten dat het Vlaamse 
onderwijs in overeenstemming is met de geschetste Europese ontwikkelingen; 

3 er conceptueel een duidelijke link ontstaat tussen de kwalificatiestructuur en het 
mechanisme voor het certificerings- en diplomeringsbeleid binnen onderwijs (en 
opleiding en vorming). Het is zeker noodzakelijk dat een afgestudeerde uit een 
beroepsgerichte opleiding van het onderwijs meteen beschikt over de daarmee 
overeenstemmende titel van beroepsbekwaamheid. Een punt dat verdere overweging 
verdient, is de vraag waarmee de notie “gekwalificeerd zijn” samenvalt. 
Maatschappelijke redzaamheid veronderstelt een bredere competentie dan enkel de 
inschakeling op de arbeidsmarkt; 

4 de procedures, de gesprekspartners en de respectievelijke verantwoordelijkheden bij 
de ontwikkeling van een kwalificatiestructuur uitgeklaard worden. 

De Vlor vindt het belangrijk dat leren in het Vlaamse onderwijs maximaal kan voortbouwen 
op de competenties die de lerenden op welke manier dan ook hebben verworven. Het  
decreet op de titels van beroepsbekwaamheid geeft hiervoor een aanzet maar een EVC-
beleid in het onderwijs kan daartoe niet worden beperkt. De erkenning van competenties in 
het onderwijs kan niet worden beperkt tot de beroepsgerichte component van de opleidingen 
(waarvoor er standaarden bestaan). 

De Vlor vindt dat onderwijsinstellingen op een voor hen meest geschikt bestuursniveau een 
beleid voor de erkenning van competenties moeten kunnen ontwikkelen.  

Tenslotte wordt gesteld dat de invoering van een nationale kwalificatiestructuur met 
betrekking tot onderwijs- en opleidingssystemen deel uitmaakt van een vernieuwingsproces. 
In het kader van mede-eigenaarschap is het daarom belangrijk dat alle onderwijs- en 
opleidingsactoren betrokken worden in overleg met de sociale partners bij het opzetten van 
de noodzakelijke implementatiestrategie. 
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3.3 Dient de erkenning van leerresultaten gekoppeld te worden aan een credit 
systeem dat toelaat credits te verzamelen (credit accumulatie) en over te 
dragen (credit transfer)? 

Bij de erkenning van verworven competenties staat één vraag centraal: in welke mate 
hebben mensen competenties opgebouwd die overeenstemmen met een bepaalde 
kwalificatie (een diploma, een attest, een certificaat ...)? Deze vraag kan beantwoord worden 
wanneer een kwalificatiestructuur wordt opgezet als een allesomvattend en 
gestandaardiseerd raamwerk, waarin alle kwalificaties een plaats vinden. 

Zoals gesteld in punt 2.7 kan uit het Commissiedocument echter niet afgeleid worden of 
credits die behaald worden op een bepaald niveau al of niet meegenomen kunnen worden 
naar een volgend niveau. De Raad is echter van mening dat dit mogelijk moet gemaakt 
worden.  

De Raad wijst erop dat onderwijs nood heeft aan een goed creditstelsel. Hij pleit hierbij voor 
afstemming tussen de beide concepten achter de bestaande creditstelsels (leerresultaten 
versus studieomvang).  

4 Sectorale kwalificaties 

4.1 In welke mate kan het EQF een katalysator worden voor ontwikkelingen op 
sectoraal niveau? 

… 

4.2 Hoe kan het EQF worden gebruikt om een systematischere ontwikkeling van 
kennis, vaardigheden en competenties op sectoraal niveau na te streven?  

… 

4.3 Hoe kunnen de hoofdrolspelers op sectoraal niveau bij de ondersteuning van 
de concrete implementatie van een EQF worden betrokken? 

… 

4.4 Hoe kan de koppeling tussen sectorale ontwikkeling en nationale kwalificaties 
worden verbeterd? 

De Vlor vindt dat het onderwijsveld en de sociale partners een actieve rol moet spelen bij de 
uitwerking van een nationale kwalificatiestructuur. Het onderwijs kan op die manier vanuit 
zijn eigen pedagogische en maatschappelijke opdracht en zijn cultuur inspelen op, 
respectievelijk afschermen voor, de verwachtingen die sectoren formuleren ten aanzien van 
het onderwijs. Soms zetten sectoren immers rechtstreeks – door het bepalen van 
kwalificaties – sporen uit die niet altijd overeenstemmen met deze van het onderwijsveld. De 
Vlor stelt dan ook dat er een rechtstreeks overleg tot stand komt tussen onderwijs en de 
sectoren bij het koppelen van sectorale kwalificaties aan een Vlaamse kwalificatiestructuur.  
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De Raad beklemtoont dat het noodzakelijk is dat sectorale kwalificaties gekoppeld worden 
aan de nationale kwalificatiestructuur. Anders zouden immers bijkomende drempels kunnen 
gecreëerd worden voor leerlingen, cursisten en studenten. Via de opname in een nationale 
kwalificatiestructuur kan vervolgens een link tot stand gebracht worden met EQF. De Raad 
herhaalt bovendien, zoals gesteld in pt. 1.2, dat de overheid de finale verantwoordelijkheid 
heeft voor de koppeling met sectorale ontwikkelingen omdat een overkoepelende 
kwalificatiestructuur een publieke verantwoordelijkheid is. Het is bijgevolg noodzakelijk dat 
over deze koppeling een consultatieproces wordt opgestart waarbij alle actoren (ook 
onderwijs- en opleidingsactoren) betrokken worden. 

5 Wederzijds vertrouwen 

5.1 Hoe kan het EQF bijdragen tot het uitbouwen van wederzijds vertrouwen (bijv. 
gebaseerd op gemeenschappelijke principes voor kwaliteitsborging) tussen 
hoofdrolspelers die betrokken zijn bij levenslang leren – zowel op Europees, 
nationaal, sectoraal als lokaal niveau?  

Transparantie inzake kwalificaties dient uitgebouwd te worden op basis van wederzijds 
vertrouwen. De noodzaak voor dit wederzijds vertrouwen zal bovendien nog meer versterkt 
worden vanaf het moment dat een overdraagbaar credit systeem tot stand zal komen voor 
beroepsgericht onderwijs. De Raad is van mening dat dit wederzijds vertrouwen tussen 
lidstaten en/of instellingen kan gecreëerd worden door in eerste fase het realiseren van 
wederzijdse leermomenten en bezoeken.  

5.2 Hoe kan het EQF een referentie worden om de kwaliteit van levenslang leren op 
alle niveaus te verbeteren? 

EQF kan een referentie worden om de kwaliteit van levenslang leren te verbeteren indien 
bijkomende, ondersteunende instrumenten worden ontwikkeld die de transparantie en de 
geloofwaardigheid van de verschillende systemen kan verhogen.  

De Raad wijst erop dat EQF pas ten volle kan functioneren als het samenhangt met een 
degelijk kwaliteitszorgsysteem dat gebaseerd is op kwaliteitsstandaarden. Hierbij is een 
gelijkgerichte benadering nodig tussen ISCED, de Richtlijn en EQF. Zoniet, kan een lidstaat 
protectionistische maatregelen verantwoorden vanuit andere instrumenten. 

Alleszins moeten er voldoende waarborgen ingebouwd worden om te vermijden dat elke 
lidstaat aan een upgrading gaat doen van zijn eigen kwalificatiesysteem bij de koppeling aan 
het Europees  Kwalificatiekader. De koppeling van een nationale kwalificatiestructuur aan 
EQF gebeurt bijgevolg best niet alleen door de individuele lidstaten maar wordt best begeleid 
en ondersteund door Europese experten die enkel erop toezien dat de link van een nationale 
kwalificatie met het Europees Kwalificatiekader correct wordt uitgevoerd. Hierbij dient de 
aandacht enkel uit te gaan naar de link met EQF en de kwaliteitsborging die hieraan 
gekoppeld wordt. Blijft natuurlijk de vraag wat het profiel van deze experten dient te zijn en 
op basis van welke criteria de koppeling kan bewaakt worden.  



 12

5.3 Wat vindt u van de principes van kwaliteitszorg in het Commissiedocument (zie 
punt 6.1)? 

De Vlor benadrukt het belang van volwaardige kwaliteitszorg en kwaliteitsbewaking voor 
beroepsgerichte opleidingen, binnen en buiten onderwijs. 4 De Vlor is hierbij van mening dat 
kwaliteitszorg en kwaliteitsbewaking ingebed moeten zijn in nationale en regionale 
realiteiten. In die zin is het wijs dat geopteerd wordt voor een set van indicatoren die 
aanzetten tot meta- en zelfevaluatie. 

De Vlor is tenslotte 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.  

 

 

 

 

Jacques Perquy  Ann Demeulemeester 
administrateur-generaal voorzitter 

                                                
4 zie ook het Vlor-advies van 18/5/2004 over de Aanbevelingen over kwaliteitsbewaking en EVC in Europees 

beroepsgericht onderwijs 


