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Standpunt over de implementatie van het Kopenhagenproces in de 
Vlaamse context 

1 Ondersteuning en begeleiding van het leertraject 

De voorstellen van de Unie en binnen de Vlaamse context gaan uit van meer flexibele en 
accumuleerbare leertrajecten. De Unie pleit daarom voor ondersteuning en begeleiding van 
de leertrajecten, in het leerplichtonderwijs, in het hoger onderwijs en in het levenslang leren. 
De Vlor herinnert aan het technisch memorandum waarin gepleit werd voor meer 
mogelijkheden voor ondersteuning van de studenten en cursisten. 

De Vlor ziet ondersteuning van het leertraject en –proces als een van kernprocessen van het 
onderwijs.   

2 T.a.v. Europass 

De onderwijsraad zou het een goede zaak vinden als het onderwijs in Vlaanderen zou 
inspelen op de mogelijkheden en kansen die Europass biedt. Het diplomasupplement wordt 
nu al automatisch gegeven aan alle afgestudeerden uit het hoger onderwijs. Het 
certificaatsupplement zou evenzeer een automatisme moeten worden. De Vlor wijst er op dat 
de Vlaamse overheid heel wat initiatieven neemt op het vlak van certificering maar dat deze 
niet kaderen in een globaal concept. We verwijzen naar de titel van beroepsbekwaamheid, 
het leerbewijs, de gelijkwaardigheid van studiebewijzen in modulaire opleidingen, enz. Ook 
binnen de sectoren zijn er heel wat initiatieven op het vlak van certificering. De Vlor vraagt de 
Vlaamse overheid om een samenhangend en coherent beleid uit te werken op het vlak van 
certificering. De implementatie van Europass is er een onderdeel van. 

De Vlor stelt zich tot slot de vraag of er niet opnieuw moet worden nagedacht over de 
registratie en het centrale beheer van uitgereikte studiebewijzen. Ze zijn cruciaal voor de 
loopbaan van een individu maar kunnen bij verlies soms moeilijk opnieuw worden 
teruggevonden (fusie van onderwijsinstellingen, afbouw, garantie voor de echtheid ervan, 
enz.) 

3 Een kwalificatiestructuur én een opleidingenstructuur 

De Vlor vindt dat in de Vlaamse context een kwalificatiestructuur nodig is die dan een 
vertaling krijgt in een opleidingenstructuur. 

- De kwalificatiestructuur omvat de certificeringen en de doelen en competenties (op 
een bepaald beheersingsniveau) die eraan beantwoorden. Dit is 
leerwegonafhankelijk. De Vlor vindt dat in de Vlaamse context de inhoudelijke 
referenties die gelden voor onderwijs (eindtermen, ontwikkelingsdoelen), normerend 
zijn voor certificering. Onderwijs heeft hierin een regierol. 

- De opleidingenstructuur neemt de structuur van de opleidingsstelsels mee. De 
opleidingenstructuur kan differentiëren naargelang van de verschillende 
opleidingenstelsels. 
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4 Kwaliteitszorg en kwaliteitsbewaking 

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

De Vlor is 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. Dit laat toe te komen tot wederzijds vertrouwen tussen 
beroepsopleidingssystemen van de verschillende lidstaten zonder dat afbreuk wordt gedaan 
aan de eigen onderwijskundige traditie. Binnen de Vlaamse context vindt de Vlor dat een 
debat nodig is over de ontwikkeling van datzelfde wederzijds vertrouwen tussen onderwijs en 
andere opleidingenverstrekkers. Transparante en gecommuniceerde stelsels van 
kwaliteitszorg zijn noodzakelijk. De kwaliteitszorg en –borging kunnen verschillen afhankelijk 
van de gehanteerde opleidingenstructuur. De verschillende verantwoordelijkheden inzake 
kwaliteitszorg en –bewaking in het onderwijs moeten hierbij gerespecteerd worden.   

De Vlor is van mening dat kwaliteitszorg in het beroepsgericht onderwijs de brede aspecten 
van het beroepsgericht onderwijs mee in rekening moet nemen. Een kwaliteitszorgsysteem 
dat enkel betrekking zou hebben op het beroepsgerichte gedeelte is niet wenselijk. In het 
Vlaamse beroepsonderwijs spelen breed pedagogische doelstellingen een even belangrijke 
rol.  De Vlor is daarom voorstander van één stelsel voor kwaliteitszorg en –bewaking voor 
het geheel van een onderwijssector.  Een afzonderlijk stelsel waarin de kwaliteitsbewaking 
zou worden gealigneerd op andere beroepsopleidingen buiten onderwijs en losgemaakt uit 
de reguliere systemen is zeker uit den boze. 

5 Overlegde vernieuwingsprocessen 

De Vlor vindt dat de verschillende betrokkenen bij onderwijs en vorming zich moeten 
beraden over de manier waarop Vlaanderen zal omgaan met de Europese impulsen op het 
vlak van transparantie van kwalificaties.  Het is cruciaal dat de onderwijspartners actief en 
rechtstreeks kunnen deelnemen aan dat debat. De leden van de Vlor waarderen heel erg de 
inspanningen van het departement Onderwijs tijdens het voorbije werkjaar om over 
belangrijke dossiers te overleggen, voorafgaand aan de besprekingen op het Europese 
forum. We hebben ook gemerkt dat deze inbreng zijn betekenis heeft gehad in de 
besluitvorming. 

De Vlor zal in de toekomst deze dossiers zeker verder opvolgen en vindt een goede 
afstemming en samenwerking met het departement Onderwijs erg belangrijk. De Vlor wenst 
zowel ten aanzien van de Europese als ten aanzien van de Vlaamse besluitvorming zijn rol 
te kunnen spelen.   

 

 

Jacques Perquy Ann Demeulemeester 
administrateur-generaal voorzitter 
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