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Advies over het voorontwerp van decreet tot instelling van een aantal 
maatregelen tot herstructurering en flexibilisering van het hoger 

onderwijs in Vlaanderen 

1 Situering en procedure 

Op 21 oktober 2005 vroeg de minister van werk, onderwijs en vorming de Vlor om advies 
over het voorontwerp van decreet tot instelling van een aantal maatregelen tot 
herstructurering en flexibilisering van het hoger onderwijs in Vlaanderen. Het betreft een 
reparatiedecreet dat een aantal dringende aanpassingen aan het structuurdecreet en het 
flexibiliseringsdecreet aanbrengt.  

De Raad voor het Hoger Onderwijs beoordeelde de voorstellen op hun onderwijskundige 
meerwaarde. Over louter technische aanpassingen of zaken die betrekking hebben op het 
personeelsstatuut brengt de raad geen advies uit. De raad stemt in met de artikelen 
waarover niets wordt gezegd in het advies.  

De raad hoger onderwijs bracht onderstaand advies uit op 8 november 2005. De raad bracht 
dit advies uit met eenparigheid van stemmen in aanwezigheid van 18 stemgerechtigde 
leden. Voor enkele punten geeft het advies aan dat er geen consensus kon worden bereikt. 
In dit geval worden beide standpunten geacteerd.  

2 Advies 

De raad stelt vast dat op verschillende plaatsen verwezen wordt naar de 
erkenningscommissie. Deze commissie was opgericht als een adviesorgaan. De raad stelt 
vast dat de commissie intussen heel wat meer bevoegdheden heeft gekregen. De vraag rijst 
naar een transparante regeling van de bevoegdheden, de samenstelling en de procedures 
die deze commissie hanteert.  

De studentengeleding wijst in het algemeen op het feit dat instellingen erg veel vrijheid 
krijgen in de invulling van hun EVC- en EVK-procedures. Het decreet dereguleert nog verder 
op dit vlak. Zij zijn van oordeel dat de transparantie en de rechtszekerheid van de studenten 
hieronder lijden. De andere leden van de raad zijn van oordeel dat deze flexibiliteit 
noodzakelijk is. Zij wijzen op de coördinerende rol die associaties opnemen, naar het overleg 
over EVC en EVK op de Vlor en op de beroepsmogelijkheden.  
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I. Wijzigingen aan het structuurdecreet 

1 Omschrijving van de notie “onderwijsbevoegdheid” (art. 3 en art. 31) 

De raad stemt in met deze bepalingen aangezien ze een ongewenste proliferatie van 
opleidingen voorkomt. Een proliferatie zou haaks staan op de wens van de minister te komen 
tot een transparanter en rationeler aanbod binnen het hoger onderwijs.  

2 Aanpassingen benamingen van opleidingen (art. 6 en art. 23) 

De raad steunt de voorgestelde deregulering maar dringt erop aan dat de 
erkenningscommissie waakt over een transparant en overzichtelijk aanbod. Zeker voor de 
studenten is het wenselijk dat de benamingen van opleidingen duidelijk aangeven waar de 
opleiding voor staat. Naamswijzigingen die niet inhoudelijk zijn onderbouwd moeten worden 
tegengegaan.  

3 Benamingen van studiegebieden (art. 7, art. 9, art. 10, art. 11, art. 12, art. 13) 

De raad drukt zijn zorg uit over de naamswijziging van het studiegebied “lichamelijke 
opvoeding, revalidatiewetenschappen en kinesitherapie” omdat dit gevolgen zou kunnen 
hebben voor de samenwerking die gegroeid is tussen universiteiten en hogescholen voor dit 
aanbod. Een naamswijziging zou kunnen suggereren dat het om andere opleidingen gaat. 
Daarom moeten beide opleidingen dezelfde naam dragen. 

4 Kwalificaties toegevoegd aan de graad van doctor (art. 8) 

Deze maatregel past in het opzet van deregulering. De raad gaat akkoord met deze 
maatregel. De kwalificaties kunnen best worden beoordeeld binnen het betrokken 
wetenschapsdomein. Dit artikel biedt ook een oplossing voor doctoraten binnen 
geacademiseerde opleidingen. 

5 Onderwijsaanbod in het buitenland (art. 14) 

De raad wijst erop dat het organiseren van dergelijke opleidingen de maatschappelijke 
opdracht van hoger onderwijsinstellingen om in Vlaanderen kwaliteitsvol onderwijs te 
organiseren niet mag belemmeren. De raad vindt dat samenwerking tussen Vlaamse 
instellingen en buitenlandse instellingen meer perspectieven biedt dan opleidingen te 
exporteren zonder rekening te houden met lokale en regionale specifieke contexten.  

De Raad vindt het evident dat de opleidingen in Vlaanderen of elders voldoen aan dezelfde 
kwaliteitsstandaarden. In die zin is het niet logisch dat ze afzonderlijk geaccrediteerd worden 
(art. 14, 1°). 

De Vlor vindt ook dat dringend moet worden uitgeklaard onder welke voorwaarden 
samenwerking met instellingen uit de Franstalige gemeenschap kan vorm krijgen. Het is 
eigenaardig dat dit artikel een aanbod in Franstalig België uitsluit.  
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De Vlor verwijst ook naar de “Guidelines for quality provision in cross-border higher 
education” uitgewerkt door de OESO en het secretariaat van Unesco. Vermits dit slechts 
“soft law” is, zou het wenselijk zijn deze waardevolle inzichten om te zetten in Vlaamse 
wetgeving.  

6 Externe beoordeling van opleidingen die leiden tot een gezamenlijk diploma 
(art. 17, 1°) 

De raad gaat akkoord met deze aanpassing die ertoe strekt om dubbele visitaties te 
vermijden. De raad dringt er wel op aan dat de buitenlandse accreditaties valied zijn.  

7 Accreditatie van opleidingen in het hoger onderwijs voor sociale promotie (art. 
18, art. 60, 61 en 62)  

De raad verzet zich niet tegen de accreditatie en de overdracht van opleidingen maar vraagt 
wel verduidelijking over de voorwaarden waaronder dit moet gebeuren. Kan een HOSP-
opleiding door om het even welke hogeschool worden opgenomen of moet de opleiding 
passen in de onderwijsbevoegdheid die de hogeschool al heeft ? In de eerste optie zou dit 
ertoe leiden dat de hogeschool haar onderwijsbevoegdheid uitbreidt en ook nog andere 
opleidingen kan programmeren. Hoe worden de HOSP-opleidingen ingepast in de 
onderwijsbevoegdheid van de hogeschool ? Er is immers een verschil tussen bestaande 
categorieën waarin het HOSP is ingedeeld en de studiegebieden in het hoger onderwijs. Kan 
een hogeschool een opleiding overnemen die gelegen is buiten het territorium dat 
omschreven is ?  

Bij de overgang van personeelsleden moet voldoende aandacht zijn voor de financiële en 
statutaire implicaties daarvan zowel in hoofde van de personeelsleden als in hoofde van de 
instellingen (CVO, hogescholen).  

8 Procedure voor de erkenning van nieuwe opleidingen van ambtshalve 
geregistreerde opleidingen (art. 22) 

De raad drukt hierbij zijn zorg uit voor de krappe timing die het decreet oplegt. Het valt te 
vrezen dat deze niet realistisch is.  

9 Toelatingsproef voor buitenlandse artsen en tandartsen (art. 24) 

De raad vindt dit een positieve aanzet die aan deze artsen en tandartsen de kans biedt om 
hun diploma beter te laten honoreren in onze samenleving. De raad wijst evenwel op het feit 
dat er nood is aan soepeler en minder bureaucratische procedures voor de erkenning van 
alle buitenlandse diploma’s hoger onderwijs. De ontwikkeling van een Europees raamwerk 
voor kwalificaties enerzijds en de recente Europese richtlijn over de erkenning van 
professionele kwalificaties kunnen hiervoor een kader bieden. 
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10 Raadpleging onderwijs- en examenreglement (art. 25) 

De raad is van oordeel dat de instellingen de studenten bij hun inschrijving een hard copy 
van het onderwijs- en examenreglement moet ter beschikking stellen. De student moet het 
reglement dat in wezen een contract is, kennen of kunnen kennen. Er moet een bewijs zijn 
dat de student het reglement heeft ontvangen. Over de vorm waaronder dit gebeurt, doet de 
raad geen uitspraak.  

Het is ook aangewezen dat het reglement bekend is voor het begin van de 
inschrijvingsperiode in de instelling.  

11 Samenstelling examencommissie (art. 26, 1° en art. 46) 

Op dit punt kon de raad geen consensus bereiken. Sommige leden steunen deze maatregel. 
Zij vinden dat overleg met studenten over deliberatiecriteria een betere manier is om de 
objectiviteit en transparantie van deliberaties te garanderen.  

Anderen zijn van oordeel dat minstens de helft van de examinatoren aan de deliberaties 
moet deelnemen wegens het grote belang ervan voor de betrokken studenten.  

De raad stelt vast dat de notie “representativiteit” niet is omschreven.  

12 Behoud van deelcijfers (art. 26, 2°) 

In de tekst wordt het woord “tentamen” gebruikt zonder dat dit omschreven wordt. Het zou 
wenselijk zijn dit toe te voegen aan de definities zoals omschreven in art. 3. De raad wijst er 
in elk geval op dat de term “tentamen” verkeerdelijk de indruk wekt dat het enkel om 
proefexamens gaat.  

De raad is van oordeel dat deze bepaling enkel een betekenis heeft in het kader van EVC en 
EVK-procedures. Het zal immers zelden gebeuren dat de betrokkene het hele 
opleidingsonderdeel beheerst. De raad dringt er ook op aan dat het behoud van deelcijfers 
enkel betekenis heeft binnen de instelling.  

Het artikel mag geen aanleiding geven tot deelvrijstellingen na examens. De notie 
“deelvrijstellingen” past immers niet in het competentiegerichte denken over (hoger) 
onderwijs en gaat in tegen het concept van geïntegreerde opleidingsonderdelen.  

13 EVK (art. 27 en art. 28) 

De raad vindt het een verbetering dat het decreet een principieel onderscheid maakt tussen 
een EVC en een EVK-procedure.  

Er kan wel discussie ontstaan over de notie “EVK” aangezien in een portfolio ter 
ondersteuning van een EVC-procedure ook “stukken” zullen aanwezig zijn. De raad vindt dat 
EVC vooral betrekking heeft op informele leersituaties terwijl EVK werkt met formele 
opleidingstrajecten.  
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14 Toelatingsvoorwaarden voor een Erasmus mundus masteropleiding (art. 32) 

Sommige leden zijn van oordeel dat deze maatregel getuigt van overregulering door de 
overheid. Zij zijn van oordeel dat de instellingen voor hoger onderwijs ook zonder deze 
regeling kunnen selecteren. Andere leden verwerpen de idee dat instellingen de instroom 
zouden kunnen reguleren. Een derde groep gaat akkoord met dit artikel.  
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II. Wijzigingen aan het decreet rechtspositie van de student, de participatie, 
de integratie van bepaalde HOSP-opleidingen en de begeleiding van de 

herstructurering 

1 Samenstelling van de raad voor betwistingen van de studievoortgangsbeslis-
singen (art. 36) 

De raad wijst op de toegenomen taakbelasting van de raad en op het feit dat de meeste 
betwistingen ontstaan tijdens de vakantieperiode. De nieuwe samenstelling biedt hierop een 
antwoord en kan ertoe bijdragen dat de studenten steeds binnen een redelijke termijn een 
rechtsgeldige beslissing krijgen.  
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III. Wijzigingen aan het flexibiliseringsdecreet 

1 Definities (art. 37) 

Dit artikel stelt een EVK op dezelfde hoogte als een creditbewijs of een bewijs van 
bekwaamheid. De raad vindt dit een zinvolle aanvulling.  

Sommige leden van de raad zijn van oordeel dat er naast het modeltraject enkel 
geïndividualiseerde trajecten worden aangeboden. Zij vinden het niet haalbaar dat de 
instellingen de opleidingen in twee verschillende modeltrajecten moeten aanbieden.  

Andere leden vinden twee substantieel verschillende trajecten noodzakelijk. Indien alle 
trajecten die geen (voltijds) modeltraject zijn onder de individuele trajecten vallen, heeft dit 
onder meer nadelige gevolgen voor de studiefinanciering en andere sociale voordelen (bijv. 
kinderbijslag) van deze studenten.  

De raad wijst ook op het feit dat de notie “deeltijds” ook in de regelgeving buiten onderwijs 
gebruikt wordt. Dit geldt onder meer voor de regelgeving van het Vlaams fonds en voor de 
toekenning van speciale onderwijsleermiddelen.  

De notie “volgtijdelijkheid”is belangrijk vanuit onderwijskundig standpunt en beoogt een kader 
te bieden voor samenhangende en tegelijk flexibele leertrajecten. Aan de andere kant, kan 
dit leiden tot een verkapt jaarsysteem. Credit- en examencontracten zouden gebruikt kunnen 
worden als oneigenlijke uitwegen. De raad vindt dat de student de mogelijkheid moet krijgen 
zich in te schrijven voor een bepaald opleidingsonderdeel vooraleer hij geslaagd is voor een 
bepaald voorafgaan opleidingsonderdeel. Hij kan niet slagen in het volgende 
opleidingsonderdeel vooraleer hij geslaagd is in het vorige opleidingsonderdeel. Zoniet, 
wordt het onmogelijk om een schakelprogramma te combineren met enkele andere 
opleidingsonderdelen. 

2 Afwijkende toelatingsvoorwaarden (art. 38) 

Het is voor de studenten zeker transparanter als alle relevante bepalingen zijn opgenomen in 
de onderwijsregeling. De nieuwe procedure vermijdt administratieve last enerzijds en 
garandeert transparantie op associatieniveau. Daarom steunen sommige leden deze 
maatregel. Zij vinden dat de afwijkende toelatingsvoorwaarden voor alle studenten duidelijk 
moeten worden gemaakt.  

Andere leden zijn van oordeel dat dit een uiting is van overregulering. De decreetgever moet 
niet opleggen hoe de associaties zich moeten organiseren. Daar waar de Vlaamse regering 
vroeger enkel bekrachtigde, worden nu criteria opgelegd.  

3 EVK in relatie tot schakelprogramma’s (art. 39) 

Dit is een versterking van de EVK procedures in relatie tot schakelprogramma’s. De raad is 
echter van oordeel dat een vrijstelling voor schakelprogramma’s ook moet kunnen op basis 
van een bekwaamheidsonderzoek naar EVC.  
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4 Toelatingsvoorwaarden BaNaBa’s en MaNaMa’s (art. 40, art. 41) 

Sommige leden zijn van oordeel dat deze maatregel getuigt van overregulering door de 
overheid. Zij zijn van oordeel dat de instellingen voor hoger onderwijs ook zonder deze 
regeling kunnen selecteren.  

Andere leden verwerpen de idee dat instellingen de instroom zouden kunnen reguleren. Zij 
pleiten voor een vrije toegang voor iedereen die aan de algemene toelatingsvoorwaarden 
voldoet. Zij vrezen voor een elitaire benadering van deze opleidingen.  

Een derde groep in de raad gaat akkoord met dit artikel. De toegang tot BaNaBa’s en 
MaNaMa’s kan een specifieke voorkennis vereisten. Bovendien moeten middelen effectief 
worden aangewend. Ook vanuit overwegingen van kwaliteit kan het wenselijk zijn om 
bijkomende eisen te stellen aan deze opleidingen.  

5 Uitsluiting van opleidingsonderdelen voor credit- of examencontract (art. 43) 

De raad vreest dat dit artikel een mogelijkheid biedt voor een terugschroeven van de 
flexibilisering. Zij vinden dat dit probleem niet mag gebruikt worden om de geest van het 
flexibiliseringsdecreet onderuit te halen. Als in elke opleiding opleidingsonderdelen worden 
uitgesloten van een credit- of examencontract, sluit dit uit dat studenten die studeren met 
zo’n contract een diploma halen. Zij moeten minstens een keer een diplomacontract sluiten. 
Zij vrezen dat deze bepalingen eveneens een weerslag hebben op het statuut van de 
student.  

6 “Voltijds” en “deeltijds” studietraject (art. 44) 

Het is vanzelfsprekend dat in het flexibiliseringskader de deeltijds en voltijds studeren aan 
betekenis verloren hebben.  

Sommige leden van de raad zijn van oordeel dat er naast het modeltraject enkel 
geïndividualiseerde trajecten worden aangeboden. Zij vinden het niet haalbaar dat de 
instellingen de opleidingen in twee verschillende modeltrajecten moeten aanbieden.  

Andere leden vinden twee substantieel verschillende trajecten noodzakelijk. Indien alle 
trajecten die geen (voltijds) modeltraject zijn onder de individuele trajecten vallen, heeft dit 
onder meer nadelige gevolgen voor de studiefinanciering en andere sociale voordelen (bijv. 
kinderbijslag) van deze studenten.  

De raad wijst ook op het feit dat de notie “deeltijds” ook regelgeving buiten onderwijs gebruikt 
wordt. Dit geldt onder meer voor de regelgeving van het Vlaams fonds en voor de toekenning 
van speciale onderwijsleermiddelen.  
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7 Examenkansen (art. 45) 

Sommige leden zijn van oordeel dat studenten steeds twee kansen moeten krijgen. Zoniet, 
kan een student die geen tweede beoordeling kon krijgen zijn jokerbeurs verliezen.  

Het is onduidelijk of de woorden “tijdens hetzelfde academiejaar” waarvan sprake in art. 45, 
2° (wijziging aan art. 29, § 2 van het flexibiliseringsdecreet) twee keer geschrapt worden of 
slechts een keer. Daardoor zou het artikel een andere betekenis kunnen krijgen.  

8 Bekwaamheidsonderzoek EVC en EVK (art. 47 en art. 51) 

De raad vindt het eigenaardig dat een bekwaamheidsonderzoek naar EVK’s nog mogelijk is. 
Dit lijkt een contradictio in terminis.  

Door de schrapping van de verwijzing naar EVC en EVK kan ook voor andere beoordelingen 
een bekwaamheidsonderzoek worden uitgevoerd. Sommige vrezen dat dit ook zou kunnen 
voor beslissingen over de toelating tot bepaalde opleidingen.  

9 Bewijs van bekwaamheid (art. 48)  

De raad vindt niet dat het bewijs van bekwaamheid de methodologie moet beschrijven die 
gebruikt is bij het onderzoek naar de bekwaamheid. Dit mag in elk geval geen aanleiding 
geven tot overdreven detaillering of bureaucratie. Ook verwijzingen naar standaarden 
worden best beperkt tot zeer algemene categorieën.  

10 Deregulering van de kwaliteitsborging (art. 50) 

De raad gaat akkoord met de bepaling en vindt dit een goede werkwijze. Het moet wel gaan 
om een meta-evaluatie en geen bijkomende kwaliteitscontrole in de instellingen zelf. De raad 
vraagt wel om te verduidelijken welke instantie deze meta-evaluatie zal uitvoeren.  

11 Studievoortgangsbewaking (art. 54) 

De memorie van toelichting verwijst hier naar een “engagement” van de student. De raad 
vindt dat dit te onduidelijk is : bedoelt men dat de student zich voor die credits inschrijft ? dat 
hij slaagt voor die opleidingsonderdelen ?  

12 Bijdragen voor EVC en EVK (art. 57) 

De raad wijst wel op het feit dat ook EVK-procedures een meerkost met zich brengen voor 
de instellingen. De raad vraagt om te verduidelijken wat de repercussies zijn van EVC en 
EVK-procedures en verleende vrijstellingen voor de studiefinanciering van de student, voor 
de berekening van de studiebelasting en voor de inschrijvingsgelden. Schrijven studenten 
met vrijstellingen na een EVC of EVK procedure in voor het hele opleidingsonderdeel of voor 
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een gedeelte daarvan ? Welke impact hebben de vrijstellingen op de studiefinanciering van 
de student ? De raad wijst erop dat de huidige mechanismen aanleiding geven tot veel 
onduidelijkheid en administratief moeilijk te beheersen processen.  

De raad wijst erop dat de tekst “betreffende EVK’s dat verloopt op stukken” in art. 57, § 1 
verwarrend is en beter wordt geschrapt.  

De raad wijst erop dat er voor de kosten van EVC en EVK-procedures geen sociale 
correcties worden gehanteerd zoals dat met de inschrijvingsgelden wel het geval is. Dit moet 
meegenomen worden in een debat ten gronde over studiefinanciering. De raad is 
voorstander van transparante systemen.  

 

 

 

 

Roos Herpelinck Johan Veeckman 
secretaris voorzitter 


