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Vlaamse Onderwijsraad Raad Hoger Onderwijs 
Leuvenseplein 4 29 augustus 2003 
1000 Brussel RHO/RBE/ADV/001 
 

 
Advies over het voorontwerp van decreet betreffende de flexibilisering 

van het hoger onderwijs 

1 Situering 

Op 22 juli 2003 vraagt de minister van Onderwijs advies aan de Vlor over het voorontwerp 
van decreet betreffende de flexibilisering van het hoger onderwijs.  
 
In verschillende vroegere adviezen en visieteksten heeft de Raad Hoger Onderwijs al gepleit 
voor flexibilisering van het hoger onderwijs. Op 13 mei 2003 formuleerde de raad op eigen 
initiatief een Advies over flexibilisering in het hoger onderwijs (RHO/RBE/ADV/006) met 
daarin een concreet voorstel voor de invoering van een creditsysteem. Dit advies over het 
voorliggende voorontwerp van decreet moet dan ook in samenhang met het vorige advies 
worden gelezen. Dat vorige advies fungeert voor de raad overigens als toetssteen bij het 
beoordelen van het voorontwerp van decreet.  
 
De Raad Hoger Onderwijs vergadert op 29 augustus 2003 en keurt dit advies goed in 
aanwezigheid van 19 leden. 

2 Advies 

2.1 Algemene reactie 

De Raad Hoger Onderwijs stelt met tevredenheid vast dat het voorontwerp van decreet in 
grote lijnen overeenstemt met de voorstellen die de raad verwoordde in zijn advies van 13 
mei 2003. De raad had zelf de klemtoon gelegd op flexibilisering van de onderwijsorganisatie 
en pleitte voor overheidsinitiatief ter zake. Het ontwerpdecreet is een antwoord hierop. 
In zijn advies formuleerde de raad toen volgende opdrachten en aandachtspunten voor de 
overheid: 
 
1. De overheid is verantwoordelijk voor het decretale kader dat instellingen in staat stelt om 
hun onderwijsorganisatie te flexibiliseren. De invoering van een creditsysteem is daarvan het 
fundament. De overheid zal het concept van het studiejaar als basis om de studievoortgang 
te organiseren moeten vervangen door het creditconcept. De overheid moet via regelgeving 
een minimaal kader ontwerpen op basis waarvan de instellingen stappen kunnen zetten naar 
de door hen zelf gewenste flexibilisering. Dat kader moet zeker de volgende elementen 
voorschrijven: 

- De opleiding is opgebouwd uit een aantal opleidingsonderdelen van minimum 3 
studiepunten. 

- De instellingen werken minstens één normtraject uit. Instellingen kunnen opteren 
voor meerdere normtrajecten (bijv. deeltijdse trajecten, duale trajecten). 

- Een normtraject van 60 studiepunten bestaat uit maximaal 12 opleidingsonderdelen.  



 

 2 

- De instellingen delen het academiejaar in minstens twee periodes in. 
- Per periode schrijven studenten in voor bepaalde opleidingsonderdelen. 
- Bij de inschrijving geven de studenten het aantal studiepunten op waarvoor zij 

inschrijven.  
- De omvang (minimum- en eventueel maximum aantal studiepunten) van het 

studieprogramma waarvoor een student een inschrijving kan nemen, ligt vast. 
- Een student die zich inschrijft voor een bepaald opleidingsonderdeel, heeft recht op 

twee examenkansen binnen een periode van 1 jaar. 
- Een student kan zich binnen een bepaalde periode ook uitschrijven voor het examen 

van een opleidingsonderdeel waarvoor hij ingeschreven is. 
- Een student die 10/20 behaalt voor een opleidingsonderdeel verwerft de ermee 

verbonden credits. 
- Nadat de student examen aflegde over een pakket van minimum 45 studiepunten, 

beraadslaagt de examencommissie over eventuele compensaties.  
- Een student die na twee examens de beoogde credits niet verworven heeft, kan zich 

opnieuw inschrijven voor dat opleidingsonderdeel (met twee examenkansen).  
- Een student heeft minimaal recht op twee inschrijvingen voor hetzelfde 

opleidingsonderdeel (en dus 4 examenkansen). 
 
2. De overheid verplicht de instellingen om in hun onderwijs- en examenregeling de concrete 
modaliteiten vast te leggen van de manier waarop zij aan deze flexibilisering gestalte geven. 
Om de rechtszekerheid van de studenten én de transparantie te bewaken, bepaalt de 
overheid best zelf de algemene voorwaarden voor het verwerven van credits en een diploma 
(minimumnorm, compensatiemogelijkheid, enz.) Studenten moeten eenduidig weten 
waarvoor bepaalde credits staan. Een beroepsprocedure kan deze rechtszekerheid 
bevorderen. 
 
3. Belangrijk in deze context is ook het inzicht dat de invoering van een creditsysteem 
gepaard moet gaan met een wijziging van de stelsels van studiefinanciering en kinderbijslag. 
De bestaande stelsels zijn immers geënt op het voltijds jaarsysteem. De overheid zal 
alternatieven moeten ontwikkelen, bijv. op basis van het aantal studiepunten waarvoor de 
student een inschrijving neemt. 
 
4. De overheid zal initiatieven moeten nemen om EVC en EVK gestalte te geven: een 
decretaal kader, financiering, kwaliteitszorg.  
 
5. De Raad Hoger Onderwijs wijst op de financiële middelen die instellingen nodig zullen 
hebben om een flexibel onderwijssysteem in te voeren. Een flexibel hoger onderwijs 
veronderstelt de organisatie van leertrajectbegeleiding en een aangepast systeem voor 
voortgangsbewaking. Opleidingsonderdelen kunnen meermaals per jaar worden 
geprogrammeerd. Er is bijkomende administratieve omkadering vereist. Dit alles vraagt 
bijkomende middelen. De enveloppen zijn bevroren tot en met 2006. De overheid kondigt 
voor daarna een nieuw financieringsstelsel aan. Het huidige stelsel heeft de indeling van de 
opleidingen in studiejaren als uitgangspunt en belemmert de invoering van een 
creditsysteem en van flexibele leerwegen.  
 
Met dit ontwerpdecreet komt de overheid gedeeltelijk aan deze oproep tegemoet. 
 
De Raad Hoger Onderwijs kan zich vinden in de manier waarop het creditsysteem gestalte 
krijgt in het ontwerpdecreet. Dat heeft de kenmerken van het creditsysteem waar ook de 



 

3 

raad voor opteerde. In de concrete uitwerking zijn er wel enkele verschillen tussen het 
voorontwerp en het Vlor-voorstel. (Zie verder.) De raad vraagt daar dan ook de nodige 
aandacht voor. 
 
De grote zorg van de Raad Hoger Onderwijs blijft de noodzaak leertrajectbegeleiding uit te 
bouwen en de administratieve omkadering (studentvolgsysteem) van het stelsel. Dat zijn 
twee essentiële randvoorwaarden om flexibilisering te doen slagen. De instellingen hebben 
daartoe echter niet de nodige financiële middelen. Het ontwerpdecreet geeft de instellingen 
wel autonomie om te bepalen in welke mate zij hun opleidingen flexibiliseren en in welk 
tempo zij dat doen. De instellingen zullen aarzelend stappen moeten zetten omwille van de 
onduidelijkheid over het financiële kader waarin zij in de toekomst (na 2006) zullen werken. 
De context van “blind varen” is niet bevorderlijk om een zo gewenste onderwijsinnovatie te 
implementeren. 

2.2 Puntsgewijze reactie 

1. De Raad Hoger Onderwijs vraagt dat de formulering van enkele definities aangepast wordt 
(artikel II.1): 

- Kwalificatie (is meer dan een document) 
- Opleidingsonderdeel (een afgebakend geheel van … en evaluatieactiviteiten … 

waarvan de leerstof het voorwerp uitmaakt van een examen; examen wordt best 
afzonderlijk gedefinieerd) 

- Vrijstelling (te complexe omschrijving die verwarring creëert) 
- EVC en EVK (erkenning van verworven competenties en erkenning van verworven 

kwalificaties; doorheen de tekst is het gebruik van deze begrippen niet consequent) 
- Studiegeld (een student kan ook voor een gedeelte van een opleidingsonderdeel 

vrijstelling hebben en dus maar voor het resterend gedeelte inschrijven) 
- Studietraject (er staat foutief ‘modelcontract’ i.p.v. ‘modeltraject’) 

Ook vraagt de raad dat het decreet een definitie geeft van: 
- credit 
- normstudent 

 
2. Het voorontwerp van decreet  werkt de versnippering van opleidingsprogramma’s tegen 
door twee regels: 

- De studieomvang van een opleidingsonderdeel bedraagt minstens drie studiepunten. 
- Een totaal opleidingsprogramma kan per volume van 60 studiepunten maximaal 12 

opleidingsonderdelen omvatten. 
Volgens de Raad Hoger Onderwijs kan er worden overwogen de minimumnorm van 3 
studiepunten te schrappen. Daardoor kan  een soms ongewenste clustering van bepaalde 
leerstofdelen worden vermeden. Voor het tegengaan van de versnippering volstaat de 
beperking van het aantal opleidingsonderdelen. 
 
3. In zijn advies van 13 mei heeft de Raad Hoger Onderwijs een belangrijker rol 
uitgeschreven voor de examencommissie dan in het voorontwerp van decreet gebeurt. 
Volgens dat voorontwerp verwerft een student automatisch een creditattest per 
opleidingsonderdeel waarvoor hij geslaagd is, zonder tussenkomst van de 
examencommissie (art. III.15)  Volgens de raad kent de examencommissie al dan niet op 
basis van een compensatiemechanisme de credits en de diploma’s toe. De 
examencommissie heeft daarenboven ook een belangrijke adviserende taak, met het oog op 
het bewaken van de studievoortgang en het bevorderen van de coherentie van de leerwegen 
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die de studenten volgen. De raad pleitte er dan ook voor dat de examencommissie 
regelmatig vergadert. Volgens het ontwerpdecreet kunnen opleidingen zich echter beperken 
tot twee deliberaties: één op het einde van de opleiding en één op het einde van het eerste 
academiejaar. De raad gelooft dat het in het belang van de studenten is dat de instellingen 
gebruik maken van de mogelijkheid om meer tussentijdse deliberaties te organiseren.  
Studenten krijgen dan vlugger informatie over de opleidingsonderdelen waarvoor ze niet 
gedelibereerd werden en waarvoor ze best opnieuw inschrijven. 
 
4. Het ontwerpdecreet beschrijft een procedure voor de erkenning van verworven 
competenties. De Raad Hoger Onderwijs beklemtoont hierbij twee richtinggevende principes.  

- rechtszekerheid voor de studenten 
- appreciatiebevoegdheid van de instellingen bij het toekennen van vrijstellingen. 

In het licht hiervan stelt zich de vraag of het assessment en de erkenning van competenties 
niet beter centraal worden georganiseerd: op Vlaams niveau of op niveau van de 
associaties. De raad vindt dat de instellingen alleszins zelf verantwoordelijk zijn voor het 
verlenen van vrijstellingen en het afleveren van creditattesten. Associaties zijn een geschikt 
forum om hierover afspraken te maken. De procedures zullen daardoor worden 
gestroomlijnd en ongewenste concurrentie tussen instellingen kan worden vermeden. Het is 
daarom ook goed dat de associaties afspraken hieromtrent aan de overheid moeten 
voorleggen en dat de overheid een periodieke externe evaluatie organiseert.   De rechten 
van de studenten worden ook beschermd door de voorgestelde beroepsprocedure. De raad 
treedt de suggestie uit de Memorie van Toelichting bij voor een centrale beroepscommissie 
met vertegenwoordigers van verschillende instellingen, eventueel op associatieniveau. 
 
Het instellingsbestuur kan aan de studenten die een beroep willen doen op een procedure 
van EVC en EVK, een bijkomend bedrag vragen van 150 euro. (Artikel III.8) Twee derde van 
dit bedrag wordt terugbetaald indien de student zich effectief inschrijft aan de instelling. De 
Raad Hoger Onderwijs vraagt zich af of dit niet een vorm van ongewenste ‘klantenbinding’ is. 
De raad wijst er wel op dat de kosten van een assessmentprocedure voor de instellingen 
groter zijn. Anderzijds is het de bekommernis van de raad dat de kosten voor de studenten 
niet te hoog zijn. Het stelsel van EVC moet bijdragen tot het aantrekken van nieuwe 
doelgroepen en zo tot de democratisering van het hoger onderwijs. De raad is alleszins van 
mening dat de kosten van het stelsel niet volledig op de rug van de instellingen noch van de 
studenten mogen vallen. De overheid zal dus extra middelen moeten voorzien.  
 
De begeleiding van de betrokken studenten wordt overigens nog onvoldoende gewaarborgd. 
In zijn eerder advies over erkenning van verworven competenties (17 juni 2003, 
AR/RHE/ADV/015) had de Vlor beklemtoond dat onderwijs verworven competenties op twee 
verschillende manieren kan benutten: als een begeleidingsinstrument bij de toeleiding naar 
onderwijs of om leertrajecten substantieel te verkorten. Het ontwerpdecreet regelt alleen de 
tweede functie. De Raad Hoger Onderwijs vindt dan ook dat de invoering van EVC en EVK 
in het hoger onderwijs nog onvoldoende geregeld is met dit voorontwerp van decreet. 
 
5. De Raad Hoger Onderwijs wijst erop dat de consequenties van het nieuwe stelsel voor de 
financiering van de instellingen verder moeten worden bestudeerd en dat aanpassingen aan 
het hogescholendecreet en het universiteitendecreet nodig zullen zijn. Met de invoering van 
het nieuwe stelsel verdwijnt de notie ‘financierbare student’. Toch zal men studenten moeten 
blijven ‘tellen’ omdat het aantal studenten de basis blijft voor het berekenen van o.a. de 
toelagen voor sociale voorzieningen. In afwachting van het nieuwe financieringsstelsel zijn 
bewarende maatregelen wenselijk.  



 

5 

 
6. De Raad Hoger Onderwijs heeft in zijn vorig advies gewezen op het gevaar dat een 
creditsysteem zou leiden tot studieduurverlenging. De Memorie van Toelichting spreekt in 
deze context over de gedeelde verantwoordelijkheid van overheid, instellingen en studenten 
voor het bewaken van de studievoortgang, het studierendement en de coherentie van het 
onderwijs. De overheid kan hiertoe voorzien in incentives voor studenten en instellingen.  
 
7. De Vlaamse regering legt, na gezamenlijk advies van de VLIR en de VLHORA, de 
procedure en de objectieve criteria met betrekking tot vrijstelling van studiepunten die in een 
andere opleiding en/of instelling verworven zijn vast (artikel III.16). Is de Raad Hoger 
Onderwijs niet de aangewezen plaats voor VLIR en VLHORA om hierover te overleggen  
met betrokkenheid van andere relevante partners?  
 
8. Er is verwarring over het vast en variabel gedeelte van het inschrijvingsgeld (artikel III.8). 
Het is onduidelijk hoe de instellingen §1 en §2 van artikel 74 van het te wijzigen 
structuurdecreet moeten interpreteren. 
 
9. De Raad Hoger Onderwijs signaleert nog volgende vragen en onduidelijkheden in het 
voorontwerp van decreet: 

- Is de artistieke toelatingsproef een voorwaarde voor een inschrijving met een 
attestcontract in het kunstonderwijs? 

- Hoeveel bedraagt het inschrijvingsgeld voor de academische lerarenopleiding? 
- Art.III.8 (studiegeld) en art.III.9 (examengeld) vermelden twee verschillende 

referentiedata voor de jaarlijkse aanpassing aan de evolutie van de index (2003 en 
2004). 

- Kunnen instellingsbesturen ook een hoger inschrijvingsgeld vragen voor de 
bachelorsopleidingen die volgen op een andere bachelorsopleiding?  

- Wat wordt bedoeld met het “profiel van de opleiding” dat moet worden vermeld in een 
creditattest? 

- In art.III.8§7 (bijkomend verdrag voor EVC en EVK) moet verwezen worden naar 
art.82§5 i.p.v.art.82§4. 

- Geeft art.III.5§3 (een volgende inschrijving weigeren) geen aanleiding tot verwarring? 
- Art.III.10 (onderwijs- en examenreglement) stelt dat art.77,  1° en 2° vervangen 

worden. 2° moet blijven staan. 
- Moet aan art.III.14 (studievoortgang) niet toegevoegd worden dat ook onverminderd 

de voorschriften  ter zake van EVC en EVK, niemand geslaagd kan worden verklaard 
…? 

- Betekent art.III.5§5 (toelating tot inschrijving voor een opleiding of 
opleidingsonderdeel dat volledig in een andere taal wordt aangeboden)  dat 
talenopleidingen toelatingsproeven kunnen organiseren?  

- Moet art.III.10 (onderwijs- en examenreglement) niet expliciet vermelden dat een 
vrijstelling ook  een deel van een opleidingsonderdeel kan betreffen? 

- Is het duidelijk wat in art.III.16§7 bedoeld is met ‘de centrale databank’? 
 
 
 
Rik Belmans       Guy Aelterman 
secretaris       voorzitter 
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