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Mijnheer de minister 

De coronacrisis duurt al sinds maart van dit jaar. Sindsdien bereidt u de dringendste 

regelgevende maatregelen om deze crisis in het hoger onderwijs het hoofd te bieden, voor 

met een beperkte delegatie van het hoger onderwijs. De Vlor heeft begrip voor de moeilijke 

omstandigheden waarin het beleid op kortetermijnmaatregelen moet nemen om een 

kwaliteitsvolle organisatie van het hoger onderwijs te garanderen. Dat de gebruikelijke 

procedures daarbij niet gevolgd kunnen worden, is binnen de uitzonderlijke omstandigheden 

te verantwoorden. Toch mag daarbij de meerwaarde van de betrokkenheid van alle 

onderwijspartners niet uit het oog verloren worden. Hun participatie borgt gedragen en breed 

gekaderde oplossingen en maatregelen voor het hogeronderwijsveld. 

De regelgeving die u vandaag uitwerkt op basis van de recente resolutie van de Commissie 

Onderwijs van het Vlaams Parlement (Resolutie over maatregelen om de gevolgen van de 

coronacrisis voor studievoortgang in het hoger onderwijs op te vangen en te monitoren, 27 

mei 2020) is een voorbeeld van niet-afgetoetste regelgeving. De Vlor gaat niet in op de inhoud 

van de resolutie, maar de reacties daarop nopen de Vlor ertoe u eraan te herinneren dat 

overlegd beleid aanleiding geeft tot meer genuanceerde regelgeving die voor alle partijen 

aanvaardbaar is, en betere antwoorden biedt op de gestelde problematiek. De veelzijdige 

samenstelling van de Vlor brengt een ruime expertise en de gemeenschappelijke 

bekommernissen naar boven. Dat zorgt ervoor dat maatregelen goed gekaderd zijn in het 

algemene beleid en voldoende rekening houden met de verzuchtingen en bezorgdheden van 

alle partners. 

 

 

 

De heer Ben Weyts 

viceminister-president van de Vlaamse Regering 

Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en 

Vlaamse Rand 

Kreupelenstraat 2 

1000 Brussel 

 

 

VRAAG NAAR HET BETREKKEN VAN STAKEHOLDERS BIJ REGELGEVING HOGER ONDERWIJS BETREFT 



De Vlor is steeds bereid om advies te verlenen en om ook in deze crisistijd een bijdrage te 

leveren aan wijs beleid en kwaliteitsvolle antwoorden te bieden op algemene en specifieke 

vragen. 

Met vriendelijke groeten 

 

 

 

Isabelle De Ridder    

waarnemend administrateur-generaal 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


