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Advies over de gelijkwaardigheiderkenning van  
buitenlandse diploma’s in het hoger onderwijs in Vlaanderen 

1 Situering 

Een van de centrale doelstellingen van het Bolognaproces is een eenvoudige, efficiënte en 
billijke erkenning van buitenlandse diploma’s. Reeds in 1999 namen de Europese ministers 
zich voor om een systeem van makkelijk leesbare en vergelijkbare diploma’s uit te werken. 
Bedoeling was de arbeidsmarktinzetbaarheid van de Europese burgers en de internationale 
concurrentiekracht van het Europese hoger onderwijs te promoten. 

In het Berlijncommuniqué van 19 september 2003 vermeldden de ministers voor de 
allereerste keer uitdrukkelijk de Lisbon Recognition Convention1. De Lissabon 
erkenningsconventie van 11 april 1997 is een internationaal verdrag dat werd afgesloten 
tijdens een diplomatieke conferentie met de Raad van Europa en de UNESCO. De conventie 
stelt dat een diploma dat in een van de ondertekenende landen toegang geeft tot hoger 
onderwijs, ook in de andere ondertekenende landen toegang moet geven onder dezelfde 
voorwaarden als die voor de eigen studenten (bijvoorbeeld slagen voor een 
toelatingsexamen), tenzij er een substantieel verschil aangetoond kan worden. In het 
Berlijncommuniqué onderstreepten de ministers het belang van deze conventie en pleitten 
ze voor een ratificatie door alle Bolognalanden. 

In het Bergencommuniqué van 20 mei 2005 drongen de ministers er bij die landen die de 
Lissabon erkenningsconventie nog niet geratificeerd hadden, op aan dit zo snel mogelijk te 
doen. Ze namen zich voor om de principes van de conventie ten volle te implementeren en 
daar waar nodig in de nationale regelgeving op te nemen. Ze gingen voorts het engagement 
aan om tegen de volgende ministeriële conferentie een nationaal actieplan te hebben ter 
verbetering van de erkenningsprocedures voor buitenlandse diploma’s. Ze spraken tenslotte 
voor de allereerste keer uitdrukkelijk hun steun uit voor de subsidiaire teksten van de 
Lissabon erkenningsconventie. In het Londencommuniqué van 18 mei 2007 herhaalden ze 
de vraag om de Lissabon erkenningsconventie te ratificeren. 

België heeft de Lissabon erkenningsconventie ondertekend op 7 maart 2005 en geratificeerd 
op 22 juli 2009. De Lissabon erkenningsconventie is in België werking getreden op 1 
september 2009. De Raad Hoger Onderwijs heeft in het verleden reeds herhaalde malen 
aangedrongen op een betere implementatie van de principes van de Lissabon 
erkenningsconventie in Vlaanderen, bijvoorbeeld in zijn Advies over het Leuvencommuniqué 
en de implementatie ervan (9 juni 2009). Vlaanderen is een van de voortrekkers van het 
Bolognaproces. Het is jammer dat het minder goed scoort op erkenning van diploma’s.  

Het werkveld wijst erop dat de huidige erkenningsprocedure aan hervorming toe is. Zo vormt 
de erkenning van buitenlandse diploma’s sinds 2003 een vast onderdeel van het jaarverslag 
van de Vlaamse ombudsdienst. Jaarlijks ontvangt de Vlaamse ombudspersoon dus één of 
meer klachten die betrekking hebben op de erkenning van buitenlandse diploma’s.  

                                                 
1  Convention on the Recognition of Qualifications concerning Higher Education in the European 

Region. 11 april 1997. 
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In het nieuwe regeerakkoord lezen we alvast het voornemen om de procedure voor de 
gelijkwaardigheiderkenning van buitenlandse diploma’s te versnellen en toegankelijker te 
maken.2 

De Raad Hoger Onderwijs stelt in dit advies op eigen initiatief een aantal hervormingen voor 
in de geest van de Lissabon erkenningsconventie. Dit advies werd voorbereid door de 
werkgroep Internationale tendensen hogeronderwijsbeleid, voorgezeten door Stephan 
Neetens. De werkgroep gebruikte hierbij als leidraad het rapport over de 
gelijkwaardigheiderkenning van buitenlandse diploma’s3 van de Vlaamse Bolognaexperten. 
Enkele auteurs van dit rapport maken ook deel uit van de Vlor-werkgroep. De Raad Hoger 
Onderwijs besprak dit advies op 13 oktober 2009 en keurde het eenparig goed in 
aanwezigheid van 20 stemgerechtigde leden. 

2 Huidige erkenningsprocedure in Vlaanderen4 

2.1 Volledige erkenning van buitenlandse diploma’s 

2.1.1 Professionele erkenning van een buitenlands diploma 

In de procedure voor professionele erkenning van een buitenlands diploma wordt nagegaan 
of een Europese richtlijn voor toegang tot gereglementeerde beroepen van toepassing is. 
Indien dit zo is, krijgt de houder van het buitenlandse diploma toegang tot het desbetreffende 
beroep. De termijn voor professionele erkenning bedraagt maximum 3 weken. De procedure 
is kosteloos. 

2.1.2 Academische erkenning van een buitenlands diploma 

Met een academische erkenning bedoelt men in eerste instantie de erkenning in functie van 
toelating tot Vlaamse opleidingen, maar het spreekt voor zich dat dit soort van erkenning ook 
een civiel effect genereert. De Vlaamse Regering en de Vlaamse hogeronderwijsinstellingen 
delen deze erkenningsbevoegdheid. De volledige erkenning van een Vlaams 
hogeronderwijsdiploma heeft de vorm van een ministerieel gelijkwaardigheidbesluit. 

Vlaamse hogeronderwijsinstellingen zijn niet bevoegd om buitenlandse diploma’s in het 
algemeen en ten aanzien van derden, volledig te erkennen. Zij kunnen dit enkel doen voor 
opleidingen die ze zelf inrichten: de instellingen kunnen een buitenlands diploma 
evenwaardig verklaren met de binnenlandse diploma’s die vereist zijn om toegang te krijgen 
tot een bepaalde opleiding. 

De Vlaamse hogeronderwijsregelgeving bevat vooralsnog geen bepalingen over de 
procedure of criteria die de instellingen hierbij moeten volgen. Dit maakt integraal deel uit 
van hun bestuursautonomie.  

                                                 
2  Een daadkrachtig Vlaanderen in beslissende tijden. Voor een vernieuwde, duurzame en 

warme samenleving. Regeerakkoord 9 juli 2009, p.25. 
3  Expertenwerkgroep ingesteld door de Vlaamse Bolognaexperten, Gelijkwaardigheiderkenning 

van buitenlandse diploma’s in het hoger onderwijs in Vlaanderen. Hoe kan men billijke 
behandeling verzekeren? juni 2008. 

4  Voor een volledig overzicht, zie Gelijkwaardigheiderkenning van buitenlandse diploma’s in het 
hoger onderwijs in Vlaanderen. Hoe kan men billijke behandeling verzekeren? Rapport van de 
expertenwerkgroep ingesteld door de Vlaamse Bolognaexperten. juni 2008. 
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2.1.2.1 Procedureverloop 

Een aanvrager dient zijn erkenningsaanvraag in bij NARIC-Vlaanderen.5 Deze vraagt op zijn 
beurt het advies van drie Vlaamse hogeronderwijsinstellingen over de academische waarde 
van het buitenlandse diploma, behalve voor de diploma’s basisarts en geneesheer-specialist 
en voor de opleidingen die slechts aan één instelling aangeboden worden. De instellingen 
hebben 40 dagen om hun gemotiveerd advies in te dienen. NARIC-Vlaanderen hanteert als 
uitgangspunt dat de adviezen van de instellingen maximaal gevolgd worden en dat de 
inbreng van de overheid zo minimaal mogelijk is. 

Indien al twee soortgelijke aanvragen onderzocht zijn, kan NARIC-Vlaanderen een derde 
aanvraag overeenkomstig afhandelen, zonder voorafgaand advies aan 
hogeronderwijsinstellingen. Het heeft hiertoe een precedentendatabank opgesteld die online 
kan geraadpleegd worden. Voorwaarde is wel dat de essentiële onderdelen van het 
opleidingsprogramma ongewijzigd blijven. 

Herzieningen en beroepsprocedure zijn mogelijk. Er is een aparte procedure voor de 
artsenopleiding voorzien.  

2.1.2.2 Beoordelingscriteria 

Bij de vergelijking en de waardering van buitenlandse opleidingen en diploma’s worden, 
zowel door de overheid in haar uiteindelijke beslissing als door de hogeronderwijsinstellingen 
in hun advies, hoofdzakelijk de volgende beoordelingscriteria in aanmerking genomen: 

- de kenmerken en de structuur van het buitenlandse onderwijssysteem; 
- het niveau van de instelling; 
- het niveau van de opleiding; 
- de essentiële onderdelen van de opleiding, inclusief stages en scripties; 
- de studieomvang; 
- de toegang tot de opleiding; 
- de relevante beroepservaring. 

2.1.2.3 Termijn 

De termijn voor de afhandeling van de aanvraag begint te lopen vanaf het ogenblik dat het 
ingediende aanvraagdossier volledig is. Sinds 2006 bedraagt hij maximum drie maanden. Op 
dit ogenblik worden het merendeel van de erkenningsaanvragen volgens NARIC-Vlaanderen 
binnen de twee maanden afgewerkt. 

2.1.2.4 Kostprijs 

Erkenningsaanvragen worden door NARIC-Vlaanderen gratis behandeld. Aan de 
samenstelling van het aanvraagdossier kunnen wel kosten verbonden zijn waar de 
aanvrager zelf voor moet instaan: (beëdigde) vertaling van documenten, (gelegaliseerde) 
kopieën, enz. 

2.2 Gedeeltelijke erkenning van buitenlandse diploma’s 

Indien volledige erkenning van een buitenlands diploma niet verleend wordt omdat er 
essentiële onderdelen ontbreken in het curriculum van de buitenlandse opleiding, kan er 
                                                 
5  http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/Naric. 
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gedeeltelijke erkenning verleend worden. Dit gebeurt met een gelijkwaardigheidverklaring 
met een bepaalde opleiding waarbij het aantal studiejaren wordt vermeld waarvoor er sprake 
is van gelijkwaardigheid. Voorwaarde hiervoor is dat het niveau en de omvang van de 
buitenlandse opleiding minstens gelijk is aan die van de Vlaamse opleiding. In de praktijk 
beperkt NARIC-Vlaanderen zich doorgaans tot gelijkwaardigheidverklaring op het niveau van 
bachelor of master, zonder vermelding van een specifiek aantal studiejaren. 

De Vlaamse Regering maakt regelmatig gebruik van deze specifieke mogelijkheid tot 
gedeeltelijke erkenning van buitenlandse diploma’s. Daarnaast verwijst ook NARIC-
Vlaanderen aanvragers van wie het buitenlands diploma niet erkend wordt vaak door naar de 
Vlaamse hogeronderwijsinstellingen voor gedeeltelijke erkenning.  

Indien een buitenlands diploma niet erkend wordt door de Vlaamse Regering, moet de 
houder op eigen initiatief een van de Vlaamse hogeronderwijsinstellingen raadplegen met 
het oog op gedeeltelijke erkenning. In de praktijk komt dit neer op het verlenen van 
vrijstellingen en studieduurverkorting in de opleiding die leidt tot het diploma waarvan initieel 
erkenning van volledige gelijkwaardigheid nagestreefd werd. De hogeronderwijsinstellingen 
duiden de opleidingsonderdelen en credits aan die de aanvrager nog moet volgen. Bij hun 
beoordeling kunnen instellingen rekening houden met EVK’s en EVC’s die de aanvrager 
mogelijks verworven heeft. Slaagt de aanvrager in de aangewezen examens, dan behaalt hij 
onmiddellijk het Vlaamse diploma. 

Aangezien deze procedure in de praktijk neerkomt op het verlenen van vrijstellingen en 
studieduurverkorting, moeten hogeronderwijsinstellingen zich houden aan de bepalingen 
inzake het verlenen van vrijstellingen opgenomen in het flexibiliseringsdecreet.  

3 Recente ontwikkelingen 

3.1 Verdrag met Nederland 

Nederland en Vlaanderen gaan elkaars diploma´s en graden automatisch erkennen. Dit zijn 
de Nederlandse en Vlaamse onderwijsministers in de marge van de Leuvenconferentie (april 
2009) overeengekomen. 

De Raad Hoger Onderwijs verwacht nu dat de Vlaamse Regering op korte termijn beslist 
over de vaststelling van de gelijkwaardigheid van de bachelors, masters en doctors. Samen 
met Nederland moet vervolgens een lijst gemaakt worden van de gelijke of verwante 
opleidingen en graden, eventueel gedetailleerd tot op het niveau afstudeerrichting en met 
een koppeling aan de kwalificaties. Deze lijst moet ook geregeld bijgewerkt worden. 

Dergelijk besluit van de Vlaamse Regering betekent nog niet dat de gelijkwaardigheid van de 
diploma's in alle opzichten is verzekerd. Er kunnen nog aanvullende eisen worden gesteld. 
Dit geldt in het bijzonder bij de toegang tot door de overheid gereglementeerde beroepen en 
kan gaan over de specifieke inhoud van de opleiding of over de vereiste praktijkervaring. 

Een verdrag tussen Vlaanderen en Nederland moet leiden tot een gezamenlijke lijst van 
geaccrediteerde Nederlandse en Vlaamse opleidingen en graden. Bijgevolg zouden de door 
de NVAO (Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie) geaccrediteerde opleidingen 
automatisch erkend zijn en worden de aanvragen tot erkenning overbodig. De Raad Hoger 
Onderwijs verwacht dat de nieuwe onderwijsminister dringend werk maakt van dit verdrag.  
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3.2 Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming 

Met het zogenaamde kwaliteitsdecreet6 werd een nieuw agentschap opgericht voor de 
verschillende aspecten van onderwijskwaliteit: kwaliteitscontrole, aanbodsturing, 
kwaliteitsmeting, EVC en andere verwante beleidsaspecten. De overheid is van plan ook de 
erkenning van diploma’s door dit agentschap te laten uitvoeren. 

3.3 Meer uitgebouwde samenwerking  

De huidige procedure voor erkenning van buitenlandse diploma’s en de Lissabon 
erkenningsconventie gaan beiden uit van een individuele erkenning. Op die manier kan voor 
iedereen een billijke beoordeling gegarandeerd worden. De Raad Hoger Onderwijs merkt op 
dat binnen het Bolognaproces het perspectief bestaat om deze individuele erkenning 
overbodig te maken. Samenwerking inzake kwaliteitszorg en accreditatie, naar het voorbeeld 
van Vlaanderen en Nederland, moeten automatische erkenning op termijn mogelijk maken. 
Het is hierbij belangrijk dat de voorwaarden uit de regelgeving geoperationaliseerd worden 
door de overheid (onverminderd alle regelgeving voor de toegang tot het beroep). Voor 
landen buiten de Bolognagroep blijft een individuele erkenning wel nog noodzakelijk.  

4 Lissabon erkenningsconventie 

De Lissabon erkenningsconventie zorgde zowel voor inhoudelijke als formele wijzigingen 
aan het erkenningsproces: 

- Op inhoudelijk vlak ligt de nadruk niet langerop de vaststelling van de equivalentie 
van diploma’s en opleidingen, zoals in vroegere internationale verdragen, maar wel 
op de erkenning van de globale gelijkwaardigheid van kwalificaties. De oude aanpak 
of traditionele equivalentie-aanpak ging gepaard met een gedetailleerde vergelijking 
van curricula en lijsten van studiemateriaal, de nieuwe methode maakt met een 
bredere vergelijking. Deze paradigmawisseling komt ook tot uiting in de titel van het 
internationaal verdrag. “Recognition” niet “equivalence” is het centrale begrip; 

- Formeel gezien wordt er in vergelijking met vroegere internationale verdragen veel 
meer de nadruk gelegd op de procedures en de criteria van het erkenningsproces. 
Deze moeten correcte beslissingen garanderen. 

Concreet omvat de Lissabon erkenningsconventie 11 basisprincipes: 

1 Iedereen die in het bezit is van een kwalificatie, heeft het recht om adequate toegang 
aan te vragen tot de evaluatie ervan met het oog op erkenning; 

2 Bij het recht op toegang tot evaluatie en bij de evaluatie zelf, is elke vorm van 
discriminatie verboden; 

3 Volledige erkenning wordt enkel geweigerd indien er substantiële verschillen bestaan 
tussen de kwalificatie waarvan erkenning gevraagd wordt en de corresponderende, 
binnenlandse kwalificatie; 

4 Indien een kwalificatie niet volledig erkend kan worden, moet er nagegaan worden of 
gedeeltelijke erkenning, onder welke vorm dan ook, mogelijk is; 

5 De procedures en criteria die gehanteerd worden in de evaluatie en erkenning van 
kwalificaties moeten transparant, coherent en betrouwbaar zijn; 

6 Erkenningsbeslissingen moeten gemaakt worden op basis van gepaste informatie. 
                                                 
6  Decreet betreffende de kwaliteit in onderwijs. Tekst aangenomen door de plenaire vergadering 

op 30 april 2009. 
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7 De bewijslast om aan te tonen dat een kwalificatie niet als volledig gelijkwaardig 
erkend kan worden met een corresponderende, binnenlandse kwalificatie ligt bij de 
voor erkenning bevoegde instantie; 

8 Erkenningsbeslissingen moeten binnen een redelijke termijn genomen worden; 
9 Indien een kwalificatie niet erkend wordt, moeten de redenen hiervoor uitdrukkelijk 

meegedeeld worden aan de aanvrager. Ook moet hem meegedeeld worden welke 
mogelijke acties hij kan ondernemen om op een later tijdstip erkenning te verwerven.  

10 Indien erkenning geweigerd wordt of indien er geen beslissing genomen wordt, moet 
een aanvrager hoger beroep kunnen instellen. Dit hoger beroep moet binnen een 
redelijke termijn afgehandeld worden. 

11 Er moeten aangepaste procedures ontwikkeld worden voor de evaluatie en erkenning 
van de kwalificaties van vluchtelingen, staatlozen, ontheemden en personen die zich 
in een situatie vergelijkbaar met die van een vluchteling bevinden, zelfs in geval zij 
hun kwalificaties niet kunnen bewijzen met schriftelijke elementen. 

5 Vergelijking van de Vlaamse erkenningsregelgeving en -praktijk met de 
basisprincipes van de Lissabon erkenningsconventie7 

1. Adequate toegang: iedere houder van buitenlandse hogeronderwijskwalificaties kan 
bij verschillende instanties terecht voor erkenning (NARIC-Vlaanderen en/of de 
Vlaamse hogeronderwijsinstellingen). 

2. Verbod van discriminatie: het Vlaamse onderwijs wordt gevat door het nieuwe gelijke 
kansendecreet (2 juli 2008). 

3. Niet-erkenning op grond van substantiële verschillen: 
- Dit basisprincipe staat niet ingeschreven in de huidige erkenningsregelgeving: 

noch in die betreffende de volledige erkenning door de Vlaamse Regering, 
noch in die over de gedeeltelijke erkenning door de Vlaamse 
hogeronderwijsinstellingen (EVK’s). Volledige erkenning door de Vlaamse 
hogeronderwijsinstellingen zelf in functie van verdere studie is zelfs volledig 
ongereglementeerd. 

- Afwezigheid in de regelgeving betekent echter niet dat het basisprincipe niet in 
de erkenningspraktijk wordt toegepast. De huidige ervaring van NARIC-
Vlaanderen lijkt echter te zijn dat de adviezen die het van de instellingen 
ontvangt nog steeds doordrongen zijn van de traditionele equivalentie-aanpak.  

4. Gedeeltelijke erkenning gebeurt niet automatisch na een negatieve beslissing inzake 
volledige erkenning. Er is dus geen directe herkenning en erkenning van de 
competenties waar de aanvrager als houder van een buitenlandse 
hogeronderwijskwalificatie wel over beschikt. Voor gedeeltelijke erkenning moet de 
aanvrager zich op eigen initiatief aanmelden bij een hogeronderwijsinstelling die een 
corresponderende, binnenlandse opleiding aanbiedt. Bij deze instelling moet 
vervolgens opnieuw een volledige toelatingsprocedure doorlopen worden, inclusief de 
beoordeling of er vrijstellingen mogelijk zijn op grond van EVK’s. 

5. Transparantie, coherentie en betrouwbaarheid van de procedure: de bestaande 
procedures in Vlaanderen lijken op zich transparant. De vraag is of ze in hun 

                                                 
7  Voor een uitgebreide vergelijking van de huidige Vlaamse procedures met de LRC: 

Gelijkwaardigheidserkenning van buitenlandse diploma’s in het hoger onderwijs in 
Vlaanderen. Hoe kan men billijke behandeling verzekeren? Rapport van de 
expertenwerkgroep ingesteld door de Vlaamse Bolognaexperten. juni 2008. 

 6



samenhang dat ook nog zijn. Het is vooralsnog onduidelijk of in de verschillende 
procedures vergelijkbare standaarden en criteria worden gehanteerd. 

6. Informatieverschaffing: in Vlaanderen is het de verantwoordelijkheid van de 
aanvrager om de nodige informatie aan te reiken. 

7. Bewijslast: de Vlaamse regelgeving inzake erkenning van buitenlandse kwalificaties 
bevat geen expliciete bepalingen inzake de bewijslast. In de praktijk lijkt de bewijslast 
inderdaad bij de bevoegde instanties te liggen. 

8. Redelijke termijn: de Vlaamse Regering neemt zich voor deze te verkorten. 
9. Motivatieplicht: NARIC-Vlaanderen motiveert positieve en negatieve beslissingen. 

Hogeronderwijsinstellingen lijken in de praktijk niet allen aan deze plicht te voldoen. 
Als ze er wel aan voldoen, lijkt dit enkel bij negatieve beslissingen te zijn en vaker bij 
beslissingen inzake toelating dan over de verlening van vrijstellingen.  

10. Hoger beroep: tegen volledige erkenningsweigeringen van de Vlaamse overheid en 
van de Vlaamse hogeronderwijsinstellingen is hoger beroep mogelijk bij de Raad van 
State. Omwille van een gerechtelijke achterstand van gemiddeld vier jaar, kan van 
een effectief hoger beroep binnen een redelijke termijn echter geen sprake zijn. 
Tegen gedeeltelijke erkenningsweigeringen van de Vlaamse 
hogeronderwijsinstellingen is hoger beroep mogelijk via de interne beroepsprocedure 
en vervolgens bij de Raad voor Betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen. 
De beroepstermijnen zijn kort. De vraag kan gesteld worden of dit onderscheid in 
beroepsprocedures in overeenstemming is met de vereiste van transparante en 
coherente procedures van het internationaal verdrag. Het lijkt meer aangewezen om 
voor alle vormen van erkenning van buitenlandse hogeronderwijskwalificaties een 
uniforme beroepsprocedure op te leggen. 

11. Vluchtelingen, ontheemden en personen die zich in een situatie vergelijkbaar met die 
van een vluchteling bevinden:  
- De Vlaamse overheid hanteert bij de volledige erkenningsprocedure een 

aangepaste werkwijze voor politieke vluchtelingen en kandidaat-polititieke 
vluchtelingen. Er kan een verkennend gesprek met een hogeronderwijs-
instelling georganiseerd worden en in dat kader kan er gevraagd worden om 
een proef af te leggen of een interview te ondergaan. Deze mogelijkheid is 
echter niet expliciet opgenomen in de Vlaamse regelgeving ter zake. 

- Wat volledige erkenning door Vlaamse hogeronderwijsinstellingen betreft, 
beschikken deze op grond van het flexibiliseringsdecreet over de mogelijkheid 
om personen die niet aan de decretale toelatingsvoorwaarden voor 
bacheloropleidingen voldoen, toch toe te laten omwille van humanitaire 
redenen of na de toetsing van hun algemeen niveau. Alle instellingen hebben 
hiervoor aangepaste procedures voor politieke vluchtelingen en kandidaat-
politieke vluchtelingen. Vreemd genoeg voorziet het flexibiliseringsdecreet wel 
in een vergelijkbare bepaling voor de toelating tot het doctoraat, maar niet 
voor de toelating tot de masteropleidingen. Op dit laatste vlak is de Vlaamse 
hogeronderwijsregelgeving dus niet in overeenstemming met de Lissabon 
erkenningsconventie. 

- Wat de gedeeltelijke erkenning door Vlaamse hogeronderwijsinstellingen 
betreft, beschikken deze op grond van het flexibiliseringsdecreet over de 
mogelijkheid om het onderzoek met het oog op het verlenen van vrijstellingen 
op grond van EVK’s te laten verlopen via een bekwaamheidsonderzoek uit de 
EVC-procedure. Instellingen kunnen van deze bepaling gebruik maken om 
aangepaste procedures te voorzien voor politieke vluchtelingen en kandidaat-
politieke vluchtelingen. 
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6 Hervormingsvoorstellen 

6.1 Principes  

Een hervorming van de bestaande regelgeving en praktijk inzake de volledige en 
gedeeltelijke erkenning van buitenlandse hogeronderwijskwalificaties moet gedreven worden 
door de volgende principes: 

- voor elkeen een billijke beoordeling (“fair assessment”) garanderen. Dit betekent 
dat de basisprincipes van de Lissabon erkenningsconventie in Vlaamse regelgeving 
gegoten moeten worden en in de dagdagelijkse praktijk geïmplementeerd. Centraal 
bij deze basisprincipes staat de stelregel dat erkenning enkel geweigerd wordt 
ingeval van substantiële verschillen. 

- Kwaliteit waarborgen en bevorderen. Dit slaat zowel op de kwaliteit van het 
erkenningsproces en de erkenningsbeslissingen als op de kwaliteit van het Vlaamse 
hoger onderwijs, de toegang ertoe, de verstrekking ervan en de uitstroom; 

- Mobiliteit bevorderen. Erkenningsprocedures moeten zo georganiseerd zijn dat ze 
personen die in Vlaanderen over buitenlandse hogeronderwijskwalificaties 
beschikken, aanzetten tot het valoriseren ervan via verdere studie of op de 
arbeidsmarkt. Erkenningsprocedures moeten zo ingericht zijn dat ze zo’n personen 
belonen met zo ruim mogelijke erkenning, die efficiënt en kwalitatief verloopt. Zo 
verliest Vlaanderen geen aanwezig talent en wordt het tegelijk aantrekkelijker voor 
buitenlands talent; 

- De transparantie en de samenhang van het erkenningsproces bevorderen. Dit 
betekent in de mate van het mogelijke “one stop shop”-oplossingen, 
afhandeltermijnen die zo goed als altijd gehaald worden en een consequente 
afstemming van de procedures voor volledige en gedeeltelijke erkenning zodat er 
geen nieuwe aanvraag voor gedeeltelijke erkenning meer moet worden ingediend na 
een negatieve beslissing voor volledige erkenning; 

- Maximale rechtszekerheid bieden voor de aanvrager.  

6.2 Een vernieuwde inhoudelijke aanpak 

Bij de beoordeling van buitenlandse hogeronderwijskwalificaties moet het al dan niet 
aanwezig zijn van substantiële verschillen het fundamentele evaluatie- en 
beslissingscriterium vormen. Dit principe werd ook gehanteerd in de Lissabon 
erkenningsconventie en moet ook uitdrukkelijk in regelgeving voor de erkenning van 
buitenlandse hogeronderwijskwalificaties ingeschreven worden.  

Het criterium van het substantieel verschil is op de eerste plaats een benaderingswijze. Het 
betekent dat er in het eindoordeel over erkenning ruimte wordt gelaten voor afweging, 
deliberatie en compensatie. De vraag stelt zich hoe dit criterium in de praktijk 
geoperationaliseerd moet worden. 

Een outputgerichte aanpak biedt hier de meeste kansen. Deze benadering focust op de 
resultaten en de producten van een opleiding, op datgene wat een afgestudeerde op het 
einde van zijn opleiding moet kennen en kunnen. Het al dan niet aanwezig zijn van 
substantiële verschillen gebeurt dan via de vergelijking van de learning outcomes van de 
buitenlandse hogeronderwijskwalificaties met de Vlaamse kwalificaties. Idealiter zijn hiervoor 
zowel de binnen- als buitenlandse kwalificaties uitgedrukt in learning outcomes. De 
binnenlandse kwalificaties werken hier momenteel aan. Wat de buitenlandse kwalificaties 
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betreft, kan ook uit de beschikbare informatie afgeleid worden of de aan de Vlaamse 
kwalificatie verbonden learning outcomes via de buitenlandse kwalificatie behaald zijn.  

De raad stelt voor om een goede praktijkgids op te stellen met voorbeelden van wat een 
beoordeling van substantiële verschillen op grond van learning outcomes concreet betekent.  

6.3 Een overkoepelende regeling 

Er is nood aan een overkoepelende regeling inzake de erkenning van buitenlandse 
hogeronderwijskwalificaties. Deze moet betrekking hebben op alle aspecten van erkenning 
(volledige, gedeeltelijke, academische en professionele erkenning). De raad stelt voor om 
het basisprincipe van het substantiële verschil decretaal te verankeren en de organisatie en 
procedure via een besluit te regelen.  

Het besluit van de Vlaamse Regering moet minimumbepalingen vastleggen betreffende: 

- de bevoegde instanties voor erkenning; 
-  de principes van erkenning; 
- de procedures voor erkenning; 
- de beoordelingscriteria voor erkenning; 
- de motivatieverplichting; 
- de beroepsprocedure; 
- de rechten en plichten van de verschillende betrokken partijen en 
- bijzondere voorzieningen voor speciale gevallen (bv. politieke vluchtelingen en 

kandidaat-politieke vluchtelingen, gezamenlijke diploma’s, kwalificaties van 
transnational education, enz). 

Deze regelgeving bestaat al voor een groot stuk. Ze moet alleen nog gespecificeerd en 
gecoördineerd worden. Van belang is de creatie van een overkoepelende normatieve 
regeling die de door de Lissabon erkenningsconventie gevraagde transparante, coherente 
en betrouwbare procedures en criteria garandeert. De procedures en criteria opgenomen in 
de overkoepelende reglementering moeten voor elke aanvrager gelden, ongeacht de 
oorsprong van zijn hogeronderwijskwalificatie. 

6.4 Organisatie en procedure 

6.4.1 One stop shop 

De Vlor pleit voor de implemenatie van het one-stop-shop-concept: slechts één 
aanmeldingspunt voor de aanvragers van de procedure voor volledige en gedeeltelijke 
erkenning van een buitenlands diploma. Dit moet leiden tot een efficiënte procedure die de 
aanvrager begeleidt naar de voor hem meest aangewezen oplossing. 

Een persoon die volledige erkenning zoekt van zijn hogeronderwijskwalificatie zal dus via 
één aanmelding te weten komen of de kwalificatie volledig dan wel gedeeltelijk erkend wordt, 
en indien het laatste het geval is, welke opleidingsonderdelen/credits hij nog dient te af te 
leggen om het Vlaamse diploma te verwerven. Een persoon mag er echter nog steeds voor 
kiezen om rechtstreeks naar een instelling te stappen om zich in te schrijven voor een 
Vlaamse opleiding en zijn buitenlandse kwalificatie als EVK te laten beoordelen. Het staat 
hem dus vrij om onmiddellijk te kiezen voor een procedure van gedeeltelijke erkenning via 
een hoger onderwijsinstelling. 
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6.4.2 Algemeen geldende erkenningsbeslissing 

Ongeacht het aantal bevoegde instanties en de praktische organisatie van de 
erkenningsprocedure, moet een beslissing tot volledige erkenning gelden in heel Vlaanderen 
en in alle instellingen hoger onderwijs. 

6.4.3 Redelijke termijn 

De Vlor stelt voor om in de regelgeving te voorzien dat de termijn voor de academische 
erkenningsprocedure maximaal twee maanden mag zijn. De overheid kan die termijn 
overschrijden met bijvoorbeeld 30 dagen indien ze dit motiveert. Slaagt de overheid er niet in 
de eenmaal verlengde termijn te respecteren, dan staat dit gelijk met een positieve 
erkenningsbeslissing. Alles moet echter in het werk gesteld worden om de voorziene 
termijnen te respecteren. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de uitbouw van een 
volledig elektronische procedure en de opname van desbetreffende kwantitatieve indicatoren 
in de beheersovereenkomst van NARIC-Vlaanderen. Ook voor de Vlaamse 
hogeronderwijsinstellingen zouden redelijke behandelingstermijnen in de Vlaamse 
regelgeving opgenomen moeten worden. 

6.4.4 Kostprijs 

De Vlor pleit ervoor de procedure kosteloos te houden voor de aanvrager. Op die manier kan 
de laagdrempeligheid beter gegarandeerd worden. Anderzijds is het wel zo dat de 
inspanningen die instellingen leveren voor de erkenning van buitenlandse diploma’s, moeten 
vergoed worden door de overheid.  

Zo moeten de opleidingsexperten compensaties krijgen die hen toelaten de nodige tijd te 
investeren in hun adviesverlening. Er kan ook overwogen worden om individuele 
opleidingsexperts, of hun departement instelling, een vergoeding toe te kennen, bijvoorbeeld 
een vast bedrag per erkenningsdossier. Dergelijke compensatie- en/of 
vergoedingsregelingen kunnen opleidingsexperten aanmoedigen om beter onderbouwde 
adviezen uit te brengen. Het zou de bevoegde instantie ook toelaten om meer van hen te 
vragen en er een strakkere opvolging van te organiseren.  

Het is evenwel de minister die de finale verantwoordelijkheid draagt voor de 
erkenningsbeslissing. Dit houdt onder andere ook de juridische verantwoordelijkheid in. Een 
opleidingsexpert die te goeder trouw een advies verstrekt zou nooit burgerrechtelijk 
aansprakelijk mogen kunnen gehouden worden voor de eventuele schade die een 
erkenningzoekende oploopt door een weigering van erkenning die achteraf door een 
administratieve rechter als onrechtmatig wordt beoordeeld.   

6.4.5 Mogelijkheid van toetsing 

In de overkoepelende reglementering moet in de erkenningsprocedure, naast de traditionele 
credential evaluation, ook de mogelijkheid voorzien worden van een toetsing van het niveau 
van de aanvrager. Dit kan via een test, proef of examen. 

6.4.6 Vier erkenningsbeslissingen 

De Vlor stelt 4 mogelijke erkenningsbeslissingen voor: 

- De buitenlandse kwalificatie is gelijkwaardig aan een welbepaalde Vlaamse 
kwalificatie; 
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- De aanvrager moet nog bijkomende (omschreven) inspanningen leveren voor het 
behalen van de Vlaamse kwalificatie; 

- Een niveaugelijkwaardigheid (bijvoorbeeld “masterniveau” zonder specificatie van het 
studiegebied); 

- Een verklaring dat een buitenlandse kwalificatie gelijkwaardig is aan een Vlaamse 
kwalificatie in een welbepaald studiedomein, zonder dat ze gelijkwaardig is aan een 
van de welbepaalde opleidingen die in Vlaanderen in dat studiedomein 
georganiseerd worden.  

Deze laatste mogelijkheid bestaat vandaag nog niet. Ze zou een uitkomst kunnen bieden 
voor dossiers die vandaag onoplosbaar blijken omdat sommige buitenlandse opleidingen en 
kwalificaties geen of geen precies Vlaams equivalent hebben. De concrete invulling van 
opleidingen kan tussen Vlaanderen en het buitenland ook vaak fundamenteel verschillen op 
vlakken die voor de uiteindelijke waarde van een kwalificatie van weinig tot geen belang zijn. 

6.4.7 Gedeelde bewijslast 

In de overkoepelende reglementering moet uitdrukkelijk opgenomen worden dat de 
bewijslast bij de bevoegde instanties ligt. Het is wel de bedoeling dat de aanvrager meewerkt 
aan de bewijslast. In die zin gaat het om gedeelde bewijslast. 

6.4.8 Kwaliteit van de adviezen 

Het is belangrijk dat de adviezen die erkenningsbeslissingen onderbouwen van de hoogste 
kwaliteit zijn. Hiervoor is het belangrijk dat de adviesvragende overheid op transparante wijze 
de criteria specifieert waaraan deze adviezen moeten beantwoorden, alsook duidelijke 
instructies meegeeft.  

De kwaliteit van deze adviezen kan ook nog bevorderd worden door een goede-
praktijkengids, vormingsessies en ervaringsuitwisseling voor opleidingsexperten die 
buitenlandse hogeronderwijskwalificaties beoordelen, compensaties voor hun geïnvesteerde 
tijd die aan adviesverlening (bv. een vrijstellingsregeling), enz. 

Goede adviezen houden vooral een kwaliteitsvolle motivatie in. Dergelijke motivatie is 
noodzakelijk en essentieel.  

6.4.9 Bi-diplomering en joint-degrees 

In de overkoepelende reglementering moet uitdrukkelijk aandacht worden besteed aan de 
erkenning van gezamenlijke en/of dubbele diploma’s. 

6.4.10 Beroepsinstantie 

In de overkoepelende reglementering moet een centrale beroepsinstantie voorzien worden, 
bevoegd voor alle vormen van erkenning (volledig, gedeeltelijk, academisch, professioneel, 
georganiseerd door de Vlaamse overheid, de Vlaamse hogeronderwijsinstellingen of de 
interuniversitaire commissie gelijkwaardigheid diploma arts van de Vlir). Deze instantie is bij 
voorkeur de Raad voor de betwistingen inzake studievoortgangbeslissingen. Deze is nu 
reeds bevoegd voor betwistingen inzake de toekenning van vrijstellingen en de toekenning 
van bewijzen van bekwaamheid. Inhoudelijk is de beoordeling van de volledige erkenning 
van buitenlandse hogeronderwijskwalificaties gelijkaardig. De Raad werkt bovendien snel en 
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efficiënt. Op die manier wordt de redelijke termijn van de effectieve beroepsmogelijkheid 
gegarandeerd zoals gevraagd in de Lissabon erkenningsconventie.  

De termijn voor het aanteken van beroep moet voldoende zijn voor de aanvrager om 
gegrond juridische advies in te winnen. 

6.4.11 Centrale organisatie 

De Raad Hoger Onderwijs is voorstander van een centrale organisatie, zoals dit nu gebeurt 
door NARIC-Vlaanderen. Dit werkt een uniforme behandeling en een grotere 
rechtszekerheid in de hand. Op die manier is ook de objectiviteit meer gegarandeerd en 
wordt voorkomen dat studenten bij de verschillende instellingen “shoppen”.  

De erkenning van diploma’s is sinds het kwaliteitsdecreet aan het Agentschap voor 
Kwaliteitszorg toevertrouwd (3.2). Dit agentschap is ook bevoegd voor kwalificaties. De Vlor 
stelt een bevoegdheidsverdeling voor: het agentschap maakt de vergelijking tussen het 
dossier en de domeinspecifieke leerresultaten en de instellingen stellen de substantiële 
verschillen vast. Het agentschap kan de aanvrager dan verwittigen van ofwel de volledige 
erkenning, ofwel de substantiële verschillen Om deze procedure uit te werken is er nog een 
uitvoeringsbesluit nodig. De raad is bereid dit uitvoeringsbesluit te adviseren. 

6.4.12 Middelen 

Om de kwaliteit van de erkenningsprocedures te verhogen moet de overheid de nodige 
middelen voorzien. Dergelijke, bij voorkeur kostendekkende investeringen passen helemaal 
in de competentieagenda van de Vlaamse Regering.  

 

 

 

 

 

Isabelle De Ridder      Harry Martens 
secretaris       voorzitter 
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