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Vlaamse Onderwijsraad Raad Hoger Onderwijs 
Leuvenseplein 4 29 augustus 2003 
1000 Brussel RHO/RBE/ADV/002 
 

 
Advies over het voorontwerp van decreet betreffende de 

rechtspositieregeling van de student, de participatie in het hoger 
onderwijs en de begeleiding van de herstructurering van het hoger 

onderwijs in Vlaanderen 

1 Situering 

Op 22 juli 2003 vraagt de minister van Onderwijs advies aan de Vlor over het voorontwerp 
van decreet betreffende de rechtspositieregeling van de student, de participatie in het hoger 
onderwijs en de begeleiding van de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen. 
 
Dit aanvullingsdecreet bij het structuurdecreet beoogt volgende zaken te regelen: 

- de rechtspositieregeling van de student in het hoger onderwijs; 
- de participatie van studenten; 
- de uitwerking van een Vlaams onderhandelingscomité voor het hoger onderwijs; 
- de mogelijke integratie van (voortgezette) HOSP-opleidingen; 
- technische wijzigingen aan het structuur-, universiteiten- en hogescholendecreet. 

 
Dit advies van de Raad Hoger Onderwijs focust op de rechtspositieregeling en de participatie 
van studenten én de technische wijzigingen. Over de uitwerking van een Vlaams 
onderhandelingscomité voor het hoger onderwijs spreekt de raad zich niet uit. Over deel III 
van dit voorontwerp van decreet, de mogelijke integratie van (voortgezette) HOSP-
opleidingen, formuleert de Vlor een apart advies. 
 
De Raad Hoger Onderwijs vergadert op 29 augustus 2003 en keurt dit advies goed in 
aanwezigheid van 19 leden. 

2 Advies 

2.1 Opmerking vooraf 

De Raad Hoger Onderwijs wijst erop dat de minister bijzonder weinig tijd gaf (in volle 
vakantieperiode) om dit advies voor te bereiden. Een belangrijk decreet over participatie in 
het hoger onderwijs verdient betere inspraak!  

2.2 Advies 

1. De Raad Hoger Onderwijs waardeert de beschrijving van de rechtspositie van de student 
in dit voorontwerp van decreet als een transparante basis voor de rechtsbescherming van de 
student. De rechtspositieregeling moet zo worden uitgewerkt dat die zeer duidelijk de 
algemene, wederzijdse rechten en plichten van bestuur en student omvat (cf. Memorie van 
Toelichting). De raad vindt dat de typering van de inschrijving van een student als een 
toetredingsovereenkomst niet mag betekenen dat studenten eenzijdig beschouwd worden 
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als gebruikers van een openbare dienst, als consumenten van onderwijs, aangeboden door 
de instellingen. De raad beklemtoont dat studenten een essentiële partner zijn binnen de 
instelling. Dit standpunt is bepalend voor de manier waarop studentenparticipatie gestalte 
krijgt binnen de instellingen. Het betekent alleszins dat participatie meer is dan het 
voorbehouden van een aantal zitjes en het opstellen van een aantal rechten. Het is het 
aanvaarden dat elke doelstelling, elke beslissing, elk orgaan en elke beleidsdaad moet 
doordrongen zijn van het besef dat dit beleid niet enkel zijn impact zal hebben op de 
studenten, maar ook namens o.a. de studenten is genomen. 
 
2. Bij examenbetwistingen wordt de mogelijkheid tot intern beroep aangevuld met een 
beroep bij een Raad voor examenbeslissingen. De Raad Hoger Onderwijs onderschrijft de 
oprichting van dit centrale beroepscollege. Daardoor kan vermeden worden dat studenten 
zich (te) vlug tot een rechtbank wenden. De raad vindt de samenstelling van de commissie 
en de omschrijving van haar bevoegdheid en van de beroepsprocedure goed.  
 
3. Volgens de titel regelt het voorontwerp van decreet o.a. de participatie in het hoger 
onderwijs. De Raad Hoger Onderwijs stelt vast dat het voorontwerp wel de participatie van 
studenten regelt, maar dat, met uitzondering van de artikels over de uitwerking van een 
Vlaams onderhandelingscomité voor het hoger onderwijs,  de participatie van het personeel  
niet aan de orde komt. De Raad betreurt deze leemte.  
 
In zijn visietekst over samenwerkingsinitiatieven in het hoger onderwijs (19 februari 2002, 
RHO/RBE/DOC/037c) pleitte de Raad Hoger Onderwijs voor volwaardige participatie van 
studenten en personeel in de vorm van medebestuur. Dat betekent mee beslissen en 
verantwoordelijk zijn.  Een goede werking van de studentenraad is daarbij een fundament.  
De raad is daarom tevreden dat het ontwerpdecreet studentenparticipatie regelt op het 
niveau van de instellingen en associaties.  Waar beslissingen ook op het niveau van 
faculteiten of departementen worden genomen, vindt de raad het zinvol, om ook daar 
studentenraden op te richten.1 Deze hebben een groot drempelverlagend effect voor 
studentenvertegenwoordigers omdat die zich rechtstreeks betrokken voelen bij de problemen 
van hun opleiding. Zij kunnen daar ervaring opdoen waardoor ze voorbereid worden om door 
te stromen naar andere niveaus. Dit zorgt ervoor dat het ganse systeem een basis heeft.  In 
de faculteits- of departementsraad zetelen ook studentenvertegenwoordigers. Hun werk kan 
democratisch onderbouwd worden door een studentenraad, die meteen de goede 
communicatie met het centrale beleidsniveau verzorgt. Dit alles bevordert de stabiliteit en 
continuïteit van de studentenparticipatie. 
 
In een associatie zullen er medezeggenschapsorganen komen op verschillende domeinen 
en op verschillende niveaus: 

- op het niveau van de departementen/faculteiten; 
- op het niveau van de hogescholen en universiteiten; 
- op het niveau van de associatie. 

Overlappingen worden best vermeden. Inspraak gebeurt best dicht bij de plaats waar de 
beslissingen vallen.  
 
De Raad Hoger Onderwijs suggereert om de vertegenwoordigers voor de centrale 
studentenraad te verkiezen via een getrapt systeem. Dat draagt bij tot een betere 
                                                
1 De studenten uit de Raad Hoger Onderwijs vragen dat het decreet de oprichting van studentenraden  op het niveau van 

faculteiten (universiteiten) of departementen (hogescholen) zou voorschrijven.  
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informatiedoorstroming. De raad vindt de 10% norm voor deelname van studenten aan 
verkiezingen op dit moment niet zinvol (art. II.32 §2 en 3). Daardoor zal studentenparticipatie 
niet worden bevorderd. De betreffende paragrafen, die overigens onduidelijk zijn, worden 
dan ook best geschrapt.  
 
De Raad Hoger Onderwijs signaleert dat er tegenstellingen bestaan tussen de tekst van dit 
ontwerpdecreet en artikels uit het hogescholendecreet wat betreft de bevoegdheid van de 
studentenraad en vertegenwoordiging van studenten in de bestuursorganen in autonome 
hogescholen. 
 
Het voorontwerp van decreet stelt dat de studentenraad uit eigen beweging een schriftelijk 
advies  kan uitbrengen over “alle aangelegenheden die studenten aanbelangen” (art. II.36). 
De Raad Hoger Onderwijs vraagt dat het decreet omschrijft welke terreinen hier minimaal 
mee bedoeld zijn.  De begrippen “beraadslaging” en “raadpleging” (art. II.37 en II.39)  
worden best gedefinieerd. De raad vraagt dat het informatierecht van de studentenraad ook 
ingeschreven wordt in het decreet. 
 
In de Evaluatie van de werking van de medezeggenschapsorganen en 
onderhandelingscomités in de hogescholen van de Vlaamse Gemeenschap (maart 2000) 
worden verschillende verklaringen opgesomd voor het ondermaats functioneren van de 
studentenraad in meerdere hogescholen. De conclusies van dat onderzoek blijven belangrijk 
en de aanbevelingen verdienen bijzondere aandacht. De Raad Hoger Onderwijs beklemtoont 
de noodzaak tot vorming van studentenvertegenwoordigers. Die is essentieel opdat die hun 
taak naar behoren kunnen vervullen. De instellingen moeten ook daar de nodige middelen 
voor voorzien. De studentenraad moet principieel autonoom kunnen beslissen over de 
aanwending van de toegekende middelen (art. II.47). 
 
Medezeggenschap is afhankelijk van bestuursstructuur én bestuurscultuur. Het goed 
functioneren van medezeggenschap dient dan ook niet alleen te worden gezocht in de 
structurele maatregelen, maar ook in de cultuur van medezeggenschap. Essentieel is dat 
studenten en personeel ervaren “au sérieux” te worden genomen. Dit kan alleen als bij de 
leden van medezeggenschapsorganen het beïnvloedingsbesef aanwezig is: het bewustzijn 
dat zij daadwerkelijk invloed hebben op het besluitvormingsproces en dat er rekening wordt 
gehouden met de gegeven adviezen.  
 
De Raad Hoger Onderwijs waardeert dat de instellingen zelf een grote autonomie krijgen om 
te bepalen hoe zij studentenparticipatie gestalte geven. Uiteraard moeten de studenten van 
de betreffende instelling betrokken worden bij het vormgeven van die participatie. Het is 
belangrijk dat instellingen een draagvlak creëren waarin studenten en personeel worden 
betrokken bij te nemen beslissingen. Medezeggenschap dient zo te worden uitgeoefend als 
in de decreten bedoeld is.  
  
4. De Raad Hoger Onderwijs neemt akte van de wijzigingsbepalingen die in deel IV van dit 
decreet zijn opgenomen.  
Belangrijke aanpassingen aan het structuurdecreet betreffen de accreditatie van opleidingen 
van twee cycli en de opdracht van de Erkenningscommissie. De raad stelt vast dat de 
Erkenningscommissie advies uitbrengt over de macrodoelmatigheid van opleidingen na 
raadpleging van de Vlaamse Interuniversitaire Raad en de Vlaamse Hogescholenraad. In 
zijn advies over de samenstelling en de werking van de Erkenningscommmissie (13 mei 
2003, RHO/RBE/ADV/003) had de Raad Hoger Onderwijs argumenten opgesomd voor het 
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behoud van zijn adviesbevoegdheid. De Vlor en zijn rechtsvoorgangers (Vaste Raad, Hoge 
Raden) zijn trouwens altijd betrokken geweest bij het adviseren over programmaties en 
structuuraanpassingen. 
 
5. De Raad Hoger Onderwijs wijst nog op volgende onduidelijkheden of fouten in het 
voorontwerp: 

- Moet art. II.38 ook niet worden vermeld in art. II.34? 
- In art. IV.15, voorlaatste regel moet er sprake zijn van de hogeschool i.p.v. de 

universiteit. 
- De volgorde van art. IV.15 en art. IV.16 is onlogisch.   

 
 
 
 
Rik Belmans       Guy Aelterman 
secretaris       voorzitter 
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