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Advies over de herwerkte tekst van EQF 

1 Situering 

1.1 Achtergrond 

De Europese Commissie organiseerde tijdens het najaar van 2005 een grootschalige 
consultatie over het werkdocument "Naar een Europees kwalificatiekader voor een leven 
lang leren". Het European Qualifications Framework (EQF) bestaat uit acht referentieniveaus 
gebaseerd op leerresultaten. Beleidsmakers, sociale partners, onderwijs- en 
opleidingsactoren en experts in kwalificatiesystemen uit alle lidstaten konden hun visie geven 
op een aantal vragen vanwege de Commissie. 

De Vlaamse Onderwijsraad en de verschillende organisaties die er deel van uitmaken, 
brachten op 24 november 2005 een gezamenlijk advies uit over EQF. 

Op 5 september 2006 publiceerde de Europese Commissie een (herwerkt) voorstel van 
aanbeveling van het Europees Parlement en van de Raad over het instellen van een 
Europees kwalificatiekader voor een leven lang leren. Dit voorstel van aanbeveling is het 
gevolg van het consultatieproces, dat besloten werd met de conferentie "The European 
Qualifications Framework (EQF): from Consultation to Recommendation" op 27 en 28 
februari in Boedapest. 

Dit voorstel staat op de agenda van de Raad van ministers van onderwijs op 14 november 
2006 in Brussel en zal in het kader van de medebeslissingsprocedure ook behandeld worden 
door het Europees Parlement. Het is de bedoeling dat de aanbeveling in het voorjaar 2007 
definitief zou worden goedgekeurd. 

De algemene raad van de Vlor keurde dit advies goed met eenparigheid van stemmen op 9 
november 2006. 

1.2 De adviesvraag 

De Commissie Onderwijs en Vorming van het Vlaams Parlement is momenteel gevat door 
een subsidiariteittest vanuit het Comité van de Regio’s over deze mededeling. 

Het Comité van de Regio's is bevoegd adviezen te formuleren inzake een aantal 
beleidsterreinen van de Europese Gemeenschap. Dit gebeurt ofwel op vraag van de Raad, 
de Europese Commissie of het Europees Parlement, ofwel op eigen initiatief. 

Een belangrijk aspect van deze adviezen is de bewaking van het subsidiariteitsbeginsel, met 
name of er een goed evenwicht bestaat tussen de bevoegdheden van de lidstaten/regio’s en 
deze van de Europese Unie. Het Comité van de Regio’s betrekt hierbij de lokale en regionale 
overheden. Het Vlaamse parlement speelt hierin een voortrekkersrol. 

In het kader van de voorbereiding van een standpunt dat de Commissie Onderwijs en 
Vorming voorbereidt, vraagt de commissie het advies van de Vlor over dat document. 

Het vast bureau besliste dat de Vlor zou terugvallen op het advies van vorig jaar én 
daarnaast een aantal bijkomende bezorgdheden zou formuleren t.a.v. de nieuwe tekst. Het 
advies van vorig jaar gaat als bijlage bij dit advies. 
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2 Het advies van 24 november 2005 

De Vlaamse Onderwijsraad was in zijn advies over een Europees kwalificatiekader een 
voorstander van de ontwikkeling van zo’n overkoepelende structuur voor alle kwalificaties 
(volledig advies als bijlage). Het EQF stelt lidstaten, onderwijs- en opleidingsinstellingen, 
werkgevers en sectoren in staat met elkaar te communiceren over de waarde van 
kwalificaties. Het kader kan ook de positie van de lerende in het proces van levenslang leren 
versterken. 

De raad gaf wel een aantal kenmerken en voorwaarden weer waaraan zo’n 
kwalificatiestructuur moet voldoen. 

- Als er in de toekomst civiele effecten uit het EQF zouden ontstaan, dan moeten die 
volgens democratische besluitvormingsprocedures tot stand komen en de 
bevoegdheden van de lidstaten respecteren. 

- Elke burger moet een duidelijke en begrijpelijke toelichting krijgen over de 
mogelijkheden van het EQF. 

- De verdere ontwikkeling van het EQF moet in een tijdspad vastgelegd worden, in 
samenhang met de onderliggende instrumenten (zoals Europass), de Richtlijn voor 
professionele kwalificaties en de kwalificatiestructuur hoger onderwijs. 

- De beschrijving van de kenmerken van de verschillende EQF-niveaus moet gebeuren 
vanuit een wetenschappelijke en onderwijskundige benadering van competenties, 
maar zonder dat te versmallen tot een eenzijdig academische invalshoek. 

- Sectorale kwalificaties horen eerst een plaats te krijgen in een nationale 
kwalificatiestructuur en niet meteen in het EQF. 

- Alle onderwijs- en opleidingsactoren en de sociale partners moeten betrokken zijn bij 
het opzetten en invoeren van een Vlaamse kwalificatiestructuur. De Vlor vindt 
bovendien dat zo’n kwalificatiestructuur zich moet onderscheiden van een Vlaamse 
opleidingenstructuur. 

3 Bedenkingen bij de nieuwe versie van EQF 

3.1 Subsidiariteit 

De Onderwijsraad stelt vast dat het Europees raamwerk voor kwalificaties een 
vertaalinstrument is waardoor lidstaten elkaars kwalificaties beter kunnen duiden en 
plaatsen. EQF creëert daardoor mogelijkheden in het kader van een leven lang leren, 
mobiliteit van burgers en transparantie van kwalificaties. EQF garandeert op zich niet de 
uitwisselbaarheid van kwalificaties tussen de verschillende lidstaten. In die zin schendt EQF 
in zijn huidige vorm niet de bevoegdheden van de lidstaten die zelf verantwoordelijk blijven 
voor hun kwalificatiestructuren, voor de organisatie van hun opleidings- en vormingstelsel en 
voor het kerncurriculum dat er bij hoort. 

De Vlor wijst er wel op dat de notie van kwalificatiestructuren gebaseerd op leerresultaten 
teruggaat op een Angelsaksische benadering van onderwijs. Deze ontwikkelingen zijn nuttig 
en waardevol op voorwaarde dat ze niet leiden tot een functionalistische reductie van 
onderwijs- en vormingsprocessen alleen. Het is voor de Vlor heel wezenlijk dat de brede 
missie van onderwijs en de specifieke karakteristieken van het Vlaams onderwijs binnen 
deze ontwikkelingen gevrijwaard blijven. Daarom zijn democratische 
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besluitvormingsprocessen over de inpassing van het Vlaams onderwijs in internationale 
ontwikkelingen noodzakelijk. 

Heel wat burgers zullen druk uitoefenen om aan EQF minstens “informele” rechten toe te 
kennen. Indien op een bepaald moment uit EQF eventuele civiele effecten zouden ontstaan 
voor de individuele burger, moet dit verlopen via een democratische besluitvorming. De open 
coördinatiemethode die vanuit Europa momenteel voor onderwijs en opleiding toegepast 
wordt, is hiervoor niet toereikend. De mogelijke effecten van EQF moeten op basis van de 
bevoegdheid van de lidstaten, respectievelijk de EU, onderworpen zijn aan democratische 
besluitvormingsprocessen. 

Verder zal er door de invoering van een EQF een spanningsveld ontstaan tussen enerzijds 
het reguleren van kwalificaties en anderzijds de autonomie van onderwijsinitiatieven om 
programma’s aan te bieden, in te vullen en te sanctioneren. In functie van de toepassing van 
EQF in onderwijs- en opleidingssystemen wijst de Vlor op het gegeven dat de in het 
Commissiedocument opgenomen begrippen eenduidig gedefinieerd en bruikbaar zijn in een 
Europese context wat echter niet het geval is voor de begrippen competentie en leerresultaat 
(zie punt 4.3.2.). 

3.2 Enkele belangrijke verbeteringen 

De Vlaamse Onderwijsraad erkent dat er in het huidige voorstel van aanbeveling een aantal 
positieve elementen zijn opgenomen, die stroken met zijn advies van 24 november: 

- het uitzuiveren van de derde kolom in tabel 1; 
- het verdwijnen van tabel 2 waarin EQF werd gelinkt aan onderwijsniveaus en –

sectoren; 
- de aandacht voor het structureel informeren van de burger; 
- de poging tot het formuleren van duidelijke definities (met uitzondering van 

“competentie”, zie hieronder). 

3.3 Overblijvende knelpunten 

3.3.1 Toepassingsgebied 

Op p. 10 van het voorstel lezen we: "The eight levels cover the entire span of qualifications 
from those achieved at the end of compulsory education and training to those awarded at the 
highest level of academic and professional education and training". Het is onduidelijk wat hier 
juist bedoeld wordt met "einde van de leerplicht". Het lijkt ons duidelijk dat kwalificaties ook 
vroeger kunnen worden verworven en dat het EQF alle verworven kwalificaties moet 
omvatten. Zoniet komt EQF niet tegemoet aan de, volgens de Vlor, terechte zorg dat EQF 
voldoende opstapmogelijkheden moet bieden voor laaggeschoolden naar levenslang leren 
en naar de arbeidsmarkt. 

We blijven bezorgd over de relatie tussen sectorale (Europese) kwalificaties en de nationale 
kwalificatiestructuren. De ontwikkeling van Europese sectorale kwalificaties, die direct 
gekoppeld zijn het EQF, zouden een soort "voldongen feit" kunnen betekenen voor de 
ontwikkeling van een NQF. De Vlor vindt dat een afstemming tussen een nationale 
kwalificatiestructuur en Europese sectorale kwalificaties noodzakelijk is. Daarom zal een 
nationale kwalificatiestructuur steeds het voorwerp moeten zijn van democratische 
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besluitvormingsprocessen die de subsidiariteit tussen het Europese en het nationale niveau 
respecteren. 

3.3.2 Inhoudelijk 

De Onderwijsraad verwondert zich over de manier waarop EQF wordt voorgesteld in de 
adviesvraag van het Parlement. Men heeft het over een “raamwerk voor certificaties van 
opleidingen”. Dit is niet het opzet van EQF. In het kwalificatiekader is het niet de bedoeling 
om de studiebewijzen van opleidingen als dusdanig te ordenen. Het gaat om “kwalificaties” 
die verwijzen naar een reële inzetbaarheid op de arbeidsmarkt of naar vereisten voor 
doorstroming in vervolgopleidingen en naar de complexiteit van de competenties die 
noodzakelijk zijn om adequaat te functioneren. 

Er is in het document geen vermelding meer van een opleidingenstructuur. We merkten dat 
ook al op bij het initiële voorstel. Toch blijft de Onderwijsraad bezorgd over de wijze waarop 
een kwalificatiestructuur wordt vertaald naar het onderwijsveld en de linken tussen 
kwalificatiestructuur en de organisatie van het onderwijs. De Onderwijsraad is daarom van 
oordeel dat nauw overleg tussen de vertegenwoordigers van het maatschappelijk veld 
enerzijds (werkgevers, werknemers en voor bepaalde segmenten van de 
kwalificatiestructuur misschien ook andere maatschappelijke groepen) en de wereld van 
onderwijs en vorming anderzijds de ontwikkeling van kwalificatie- en opleidingenstructuren 
moet schragen. 

De definitie van competentie in het voorstel wekt verwondering. Daar waar de begrippenlijst 
“competentie” breed omschrijft, wordt dit in het eigenlijke kwalificatieraamwerk verengd tot 
graden van verantwoordelijkheid en autonomie. Deze zijn belangrijk maar niet de enige 
wezenlijke generieke competenties bij opleidingen en beroepsuitoefening. 

De Vlor kan ermee instemmen dat “autonomie en verantwoordelijkheid” het meest wezenlijke 
onderscheidend element zijn om onderscheid te maken tussen verschillende 
kwalificatieniveaus. Maar de enge omschrijving in de tabel mag echter helemaal niet 
uitsluiten dat in nationale kwalificatiestructuren andere essentiële competenties zoals 
kritische reflectie, opkomen voor een eigen mening of ethisch handelen naar voren worden 
geschoven als vereisten om kwalificaties te behalen. 

3.3.3 Koppeling aan kwaliteitszorgsystemen 

In de bijlage 2 worden verschillende aspecten van kwaliteitszorg opgesomd die het 
wederzijds vertrouwen tussen actoren moeten versterken. Dit is een logische en positieve 
ontwikkeling maar de Vlor verwondert er zich toch over dat hier geen band wordt gelegd met 
het common quality assurance framework (CQAF) en met het kwaliteitszorgkader voor hoger 
onderwijs. Het zou wenselijk zijn te streven naar transparantie en zo weinig mogelijk 
verschillende referentiekaders naast een te hanteren. 

De Onderwijsraad onderstreept het belang van kwaliteitszorgsystemen die de basis vormen 
voor een objectieve en reële inschaling van kwalificaties. Een kwalificatieraamwerk op 
Europees niveau kan maar functioneren als lidstaten elkaar kunnen vertrouwen in de reële 
waarde die aan een kwalificatie wordt gegeven. De druk op kwalificaties om een hoger 
niveau in te schalen om de eigen burgers betere kansen te geven op de globale 
arbeidsmarkt, zou soms erg groot kunnen zijn. 
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3.3.4 Tijdspad 

We stellen ons de vraag of een nationale kwalificatiestructuur voor alle kwalificaties in 
Vlaanderen tegen 2009 te realiseren valt? We vernemen trouwens dat op het niveau van het 
politieke overleg over EQF de limiet al zou verschoven zijn naar 2011. Overleg met alle 
actoren zal hier noodzakelijk zijn. Ook overleg over de Vlaamse en federale bevoegdheden 
zal hierbij nodig zijn. 

Bij de oprichting van een nationaal EQF agentschap vragen we een duidelijke participatie 
van de verschillende stakeholders. Wat zal de positie van de strategische adviesraden zijn in 
deze nieuwe structuur? 

We vragen ook aandacht voor de rol en de functie van de Europese stuurgroep. 

Het voorgestelde EQF heeft heel duidelijk relaties met verschillende andere ontwikkelde 
instrumenten (Europass, het Europees referentiekader voor talen, de richtlijn voor 
gereglementeerde beroepen, de erkenning van EVK en EVC…). Bij de ontwikkeling van een 
Vlaamse link met het EQF zal de relatie met die instrumenten moeten verduidelijkt worden. 
Europass bv. vraagt een certificaatsupplement waarop duidelijk het EQF en het NQF niveau 
wordt vermeld. 

 

 

 

 

Mia Douterlungne Ann Demeulemeester 
administrateur-generaal voorzitter 


