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Advies over de flexibilisering van het Vlaamse hoger onderwijs 

1 Situering 

Ontegensprekelijk heeft het flexibiliseringsdecreet het hoger onderwijs grondig veranderd, 
niet alleen organisatorisch, maar ook wat het denken over onderwijs betreft: het conceptuele 
denken over studievoortgang en studiejaren moest grondig wijzigen. Instellingen en 
associaties hebben, zij het met verschillende snelheden, het decreet vertaald naar de 
dagelijkse praktijk. Vandaag worden de eerste gevolgen zichtbaar. De Raad Hoger 
Onderwijs is van mening dat reflectie over de gevolgen van deze implementatie en debat 
over de modaliteiten ervan noodzakelijk blijven. De raad brengt daarom dit advies op eigen 
initiatief uit. Hij signaleert hierin knelpunten die met de implementatie van flexibilisering 
gepaard gaan en die de aandacht van de overheid verdienen.  

Het voorbereidende werk voor dit advies gebeurde via een probleemverkenning1 die in 
december 2007 gepubliceerd werd. De Raad Hoger Onderwijs besprak dit advies op de 
raadsvergadering van 15 januari 2008 en keurde het eenparig goed. Er waren 16 leden 
aanwezig.  

2 Evaluatie  

Het flexibiliseringsdecreet had als doelstellingen de mogelijkheden met betrekking tot 
bredere toegang tot hoger onderwijs, mobiliteit, differentiëring en levenslang leren met 
erkenning van verworven competenties te vergroten. Hiertoe werd de onderwijsorganisatie 
flexibeler en was het de bedoeling flexibele leeromgevingen en curricula in het leven te 
roepen. De Raad Hoger Onderwijs schaart zich nog steeds achter deze doelstellingen en is 
van mening dat flexibilisering een nuttig en noodzakelijk instrument is om deze doelstellingen 
te verwezenlijken. Om het rendement van zo een ingrijpende onderwijsvernieuwing als 
flexibilisering te optimaliseren, zijn echter zowel een grondige evaluatie als voortdurende 
monitoring met de mogelijkheid tot directe bijsturingen noodzakelijk.  

De Vlaamse overheid heeft een beleidsevaluatie in het vooruitzicht gesteld. De Raad Hoger 
Onderwijs vraagt dat de overheid werk maakt van deze evaluatie, zonder dat dit evenwel 
bijkomende planlast voor de instellingen betekent. Indien de overheid de ontwikkelingen 
inzake de databank hoger onderwijs wil afwachten, dan kan de Raad Hoger Onderwijs zich 
hierin vinden. De raad verwacht immers dat deze databank voor het einde van dit 
academiejaar operationeel zal zijn. Hij vraagt in elk geval de evaluatie op korte termijn uit te 
voeren en een precieze timing in het vooruitzicht te stellen.  

Een grondige, goed onderbouwde, wetenschappelijke evaluatie kan inzicht verstrekken of de 
doelstellingen van het flexibiliseringsdecreet gehaald werden en of hieraan (nefaste) 
neveneffecten gekoppeld zijn. Hebben de zogenaamde nieuwe doelgroepen, herintreders of 
zij-instromers de weg naar het hoger onderwijs gevonden? Het aantal eerstejaarsstudenten 
stijgt. Na de hogescholen vorig jaar zien nu ook de universiteiten het aantal nieuwe 
inschrijvingen stijgen. De groei verschilt per instelling maar de trend is zo goed als 

                                                 
1 Vlaamse Onderwijsraad. Raad Hoger Onderwijs (2007). De meerwaarde en gevolgen van de flexibilisering 

van het Vlaamse hoger onderwijs. Antwerpen - Apeldoorn: Garant.  
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algemeen. Dat kan er op wijzen dat meer doelgroepstudenten de weg naar hogeschool en 
universiteit vinden. Maar het zou ook kunnen dat een deel van die nieuwe studenten 
bijvoorbeeld hoogopgeleiden zijn die zich voor een aantal opleidingsonderdelen inschrijven 
om bijkomende kwalificaties of credits te behalen. Of het groter aantal inschrijvingen 
inderdaad een tweede democratiseringsgolf betekent, moet degelijk onderbouwd 
wetenschappelijk onderzoek duidelijk maken. Een correcte gegevensverzameling is hiervoor 
de eerste vereiste (zie verder).  

Verder is het belangrijk na te gaan of flexibilisering inderdaad mobiliteit stimuleert, zoals het 
flexibiliseringsdecreet ook vooropgesteld had. Mobiliteit van studenten en docenten levert 
immers een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van het hoger onderwijs. Het gaat hierbij 
niet enkel om internationale mobiliteit maar ook om mobiliteit binnen het Vlaamse hoger 
onderwijs. Om dit te bekijken zijn correcte cijfergegevens over inkomende en uitgaande 
mobiliteit en mobiliteit binnen de Vlaamse BaMa-structuur vereist. 

Naast de evaluatie van deze primaire doelstellingen, is het eveneens noodzakelijk de 
gevolgen van de implementatie van flexibilisering op te volgen. Het is belangrijk om op basis 
van de beperkte gegevens die nu reeds voorhanden zijn, knelpunten te detecteren en bij te 
sturen waar nodig. De raad geeft in dit advies elementen aan waarvan hij denkt dat ze best 
van nabij opgevolgd worden en meegenomen in de nakende beleidsevaluatie.  

3 Algemene opmerkingen 

3.1 Gegevensverzameling 

Flexibilisering maakt de administratie van studentengegevens heel wat complexer: studenten 
worden mobieler, volgen individuele trajecten, onderbreken hun studies, sprokkelen credits. 
Om de studievoortgang van deze studenten te volgen, is een degelijk, transparant en 
gebruiksvriendelijk studentvolgsysteem noodzakelijk. De opvolging van studenten gebeurt in 
de eerste plaats in de instelling zelf. Instellingen hebben daarom aangepaste systemen 
ontwikkeld, of zijn er volop mee bezig. Hiermee zijn grote bedragen en inspanningen 
gemoeid. Een grotere uniformiteit en coördinatie tussen de systemen lijkt aangewezen, 
afstemming met de centrale databank is onontbeerlijk. Hier is een taak voor de overheid 
weggelegd: behalve een optimaal, overkoepelend studentvolgsysteem ontwikkelen dat 
compatibel is met de systemen op instellingsniveau, moet zij ook een maximale afstemming 
tussen de instellingsapplicaties stimuleren.  

Het overkoepelende studentvolgsysteem moet dynamisch zijn, gestandaardiseerd en met 
een open architectuur. Deze databank moet een vlotte en veilige toegang aan de instellingen 
verlenen, integratie of ten minste afstemming met het hogeronderwijsregister realiseren en 
werken met een unieke identificatie van de leerling/student. Het is belangrijk dat de deze 
databank een inzicht verschaft in de studieloopbaan van de student.  

Deze centrale databank moet informatie-uitwisseling met de instellingen mogelijk maken 
over leerkrediet, behaalde diploma’s, credits en bekwaamheidsbewijzen. Bovendien moet zij 
ook de gegevens leveren voor het nieuwe financieringsmodel, studiefinanciering, financiering 
van  studentenvoorzieningen en beperkte statistische analyses. Op middellange termijn moet 
immers ook bekeken worden wat de invloed van flexibilisering is op de instroom, doorstroom 
en uitstroom in het hoger onderwijs. Beïnvloedt flexibilisering het studiekeuzeproces, de 
diversiteit in de populatie, de slaagkansen, de studieduur en de kansen op de arbeidsmarkt? 
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Inhoudelijk moet hierbij nagedacht worden over de integratie/registratie van een aantal socio-
economische of socioculturele indicatoren en over de definities van de gebruikte concepten. 
De Vlaamse Onderwijsraad heeft hieraan al een belangrijke bijdrage geleverd met betrekking 
tot studenten met een functiebeperking2. De raad beveelt de overheid aan zijn inzichten en 
adviezen hierover in concrete beleidsacties om te zetten. De Raad Hoger Onderwijs denkt 
ook nog na over de noodzaak, wenselijkheid en eventuele modaliteiten van 
doelgroepenregistratie in het hoger onderwijs. Hij zal de overheid over zijn standpunt op de 
hoogte brengen.  

3.2 Profilering 

Instellingen gaan elk op hun eigen manier met flexibilisering om. Zij kunnen zich op die 
manier ook profileren. Dit kan op het gebied van instroom-, doorstroom- of 
vrijstellingenbeleid zijn. Uit het rapport EVC in het hoger onderwijs in Vlaanderen: stand van 
zaken3, blijkt dat instellingen die inspanningen leveren voor zij-instromers en hierin als het 
ware een traditie hebben opgebouwd, ook het meeste zij-instromers aantrekken. Gerichte 
inspanningen en profilering lonen dus in zekere zin. De raad is van mening dat de 
beleidsevaluatie de verschillen tussen instellingen in kaart moet brengen en er rekening mee 
moet houden. Zo kan nagegaan worden welke factoren het rendement van flexibilisering in 
de hand werken of belemmeren. De Raad Hoger Onderwijs betreurt dat het 
financieringsdecreet geen stimuleringsmechanismen voor zij-instromers ingebouwd kreeg. 
Inspanningen die instellingen geleverd hebben in het kader van flexibilisering, worden op die 
manier onvoldoende beloond.  

3.3 Informatie-uitwisseling 

Zowel het instellingsbeleid, docenten, studenten als hun ouders zoeken nog hun positie in 
het hertekende hogeronderwijslandschap. In het kader van de toenemende juridisering van 
het hoger onderwijs is het voor de student belangrijk om goed geïnformeerd te zijn. 
Studenten en instellingen hebben hierin een specifieke verantwoordelijkheid. Maar ook 
CLB’s en studieadvies voor leerlingen van het secundair onderwijs moeten het vernieuwde 
hoger onderwijs grondig kennen en correcte informatie kunnen geven. Vooral 
doelgroepstudenten, die het decreet zou aanzetten tot een verhoogde deelname aan het 
hoger onderwijs, hebben nood aan duidelijke informatie. Zij zijn echter moeilijk bereikbaar. 

Aan de behoeftes van ouders wordt wel eens voorbijgegaan. Voor ouders is het hoger 
onderwijs dermate veranderd dat zij niet meer op hun eigen kennis van het 
hogeronderwijslandschap kunnen vertrouwen. Er is duidelijk nood aan correcte informatie-
uitwisseling.  

Ook de overheid speelt een rol in het verstrekken van informatie. Belangrijk is na te gaan 
welke thema’s de overheid kan belichten en welke informatie de instellingen het best zelf 
kunnen verstrekken. De overheid heeft in elk geval een informatieopdracht met betrekking tot 
EVC/EVK en de Raad voor studievoortgangsbeslissingen. In het kader van mobiliteit heeft 

                                                 
2 Vlaamse Onderwijsraad. Raad Hoger Onderwijs. 

- 14 november 2006. Advies over de registratie van studenten met een functiebeperking voor 
overheidsfinanciering. 

- 12 juni 2007. Advies over de registratie van studenten met een functiebeperking. 
3  Vlaamse Onderwijsraad. Raad Hoger Onderwijs. Rapport EVC in het hoger onderwijs in Vlaanderen: stand 

van zaken. 12 juni 2007. 
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de overheid een rol in het bekendmaken van het Vlaamse hoger onderwijs in het buitenland 
en moet zij de Vlaamse student informeren over de studiemogelijkheden in het buitenland.  

4 Pedagogisch-didactische implicaties van flexibilisering 

Volgens de Vlaamse Onderwijsraad biedt inclusief hoger onderwijs nog steeds de beste 
garantie voor het realiseren van een democratisch hoger onderwijs4. De Raad Hoger 
Onderwijs vraagt de overheid dan ook inclusief hoger onderwijs decretaal te verankeren in 
het basisdecreet. De meeste instellingen hoger onderwijs voorzien een specifiek 
diversiteitsbeleid. Hierbij worden acties per doelgroep opgezet. Dit is nodig om de 
ondervertegenwoordiging van een aantal doelgroepen goed te maken. Het gevaar voor 
stigmatisering en extra belasting is bij veel van de acties reëel. Daarom is het belangrijk dat 
er acties worden ontwikkeld die openstaan voor alle studenten die er nood aan hebben. Het 
is uiteindelijk de bedoeling om acties te ontwikkelen die alle studenten ten goede komen. 
Gelijke onderwijskansen dienen geïntegreerd te worden in het onderwijs- en 
examenreglement. Een duidelijke beschrijving van de basis- of begincompetenties, coaching 
van studenten, de responsabilisering van de student en professionalisering van de docent 
zijn eveneens belangrijk.  

4.1 Studietrajectbegeleiding 

Flexibele leerwegen brengen meer keuzemoeilijkheden met zich mee omdat er gewoonweg 
meer scharniermomenten zijn. Ook de mogelijkheden van individuele trajecten zijn 
uitgebreid. Het is belangrijk dat deze keuzes begeleid worden door iemand die het overzicht 
en de studieduur bewaakt. Studietrajectbegeleiding wordt vaak met een kansenbeleid 
geassocieerd maar is in se nuttig voor alle studenten. Studietrajectbegeleiding speelt een rol 
op veel verschillende vlakken: zowel in het instroom-, doorstroom- als het diversiteitsbeleid.  

Het belang van deze studietrajectbegeleiding wordt vandaag nog onderschat. Het is aan de 
overheid om hier middelen voor vrij te maken en aan de instellingen om 
studietrajectbegeleiding adequaat te implementeren. Dit betekent de taken en doelstellingen 
van de studietrajectbegeleiding scherper aflijnen, een intern draagvlak hiervoor creëren, een 
duidelijke plaats voorzien in het organigram, gekoppeld aan een transparant statuut en een 
continue professionalisering.  

4.2 Diversiteitsbeleid 

Of flexibilisering zal bijdragen aan de democratisering van het hoger onderwijs, zullen 
verdere analyses moeten uitmaken. Duidelijk is wel dat de overheid in de eerste plaats werk 
moet maken van het definiëren van doelgroepen. In het financieringsdecreet wordt de 
doelgroep “beursstudent” naar voren geschoven, maar het is niet zo dat beursstudenten de 
facto vertraging oplopen in hun studieproces. Onderzoek naar doelgroependefiniëring en hun 
moeilijkheden bij studiekeuze en studiesucces blijft noodzakelijk. Het onderzoek dat reeds 
gebeurt, is versnipperd. Bundeling is belangrijk. Het werkveld is duidelijk vragende partij voor 
een platform waar het informatie kan uitwisselen en ervaringen delen. 

                                                 
4  Vlaamse Onderwijsraad. Raad Hoger Onderwijs. Advies over de realisatie van inclusief hoger onderwijs. 13 

juni 2006. 
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De vraag is of registratie van doelgroepen nog kan uitgesteld worden. Vandaag de dag zijn 
cijfers niet vergelijkbaar omdat de registratie versnipperd en weinig overzichtelijk is. Een 
goede analyse van de in- en doorstroom van een instelling geeft de mogelijkheid om op 
basis van correcte cijfergegevens conclusies te trekken en bij te sturen.  

4.3 Instroombeleid 

Tot het instroombeleid behoren alle informatie, advies en begeleiding die een instelling biedt 
zodat studenten gefundeerd inschrijven. Centraal staat de ondersteuning van het 
studiekeuzeproces. Onderzoek toont immers aan dat een succesvol studiekeuzeproces de 
student meer kans op slagen biedt in het hoger onderwijs5. Studenten en hun ouders hebben 
hiervoor nood aan correcte, eerlijke en makkelijk toegankelijke informatie. 
Instroombegeleiding heeft ook het voordeel dat men sneller de minder gunstige startpositie 
van sommige studenten opspoort en vaststelt, met concrete remediëringsacties tot gevolg. 
Een goed overdachte intakeprocedure kan daartoe bijdragen. Hierin kunnen vaardigheden, 
studiekeuze en risicofactoren, gekoppeld aan eventuele remediëring en/of faciliteiten aan 
bod komen. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren aan de hand van een gesprek en/of software 
waarmee de student kan nagaan of zijn of haar competenties overeenstemmen met de 
vereisten van de opleiding. Dit gebeurt best na de inschrijving. Instroombeleid en -
coördinatie gebeuren best door de studietrajectbegeleider. 

Om een goed studiekeuzeproces te realiseren, werken secundair en hoger onderwijs het 
best samen. De overheid moet dit, waar nodig, ondersteunen. De raad vraagt zich af 
waarom de overheid bijvoorbeeld de resultaten van het SOHO-project in Mechelen niet ter 
beschikking stelt. Andere scholen en instellingen hoger onderwijs kunnen ongetwijfeld leren 
uit de ervaringen van de betrokken pilootscholen. Een regionale samenwerking tussen de 
CLB’s en de diensten studieadvies van de instellingen hoger onderwijs dringt zich eveneens 
op.  

Het hoger onderwijs werkt reeds aan informatieverspreiding via allerhande initiatieven 
(websites, brochures, direct mailings, sid-ins, inleefdagen, meeloopdagen, open 
lesweken,...). Wat betreft de zij-instromers, heeft het Vlor-project EVK/HOSP de 
aanvullingstrajecten voor afgestudeerden van het HOSP die een bachelordiploma wensen te 
behalen aan de hogeschool, meer bekendheid gegeven.  

4.4 Doorstroombeleid 

De inspanningen van overheid en instellingen moeten erop gericht zijn de doorstroom te 
maximaliseren. Het blijft een echter gegeven dat heel wat studenten het hoger onderwijs 
(vroegtijdig) verlaten zonder diploma. Vaak gebeurt dit al in het eerste jaar. Het is vooralsnog 
onduidelijk of flexibilisering hiervoor een oplossing biedt. Het verdwijnen van de klascohesie 
en meer keuzemomenten zijn alvast elementen die deze drop-out nog kunnen versterken. 
Het hoger onderwijs wordt organisatorisch alsmaar moeilijker. Het is nog niet duidelijk hoe 
kwetsbare studenten hiermee zullen omgaan, maar het is noodzakelijk dat dit opgevolgd 
wordt. Een degelijke studietrajectbegeleiding kan soelaas bieden om het doorstroomproces 
pro-actief te begeleiden. Belangrijk is om via een onderzoek na te gaan of flexibilisering ook 
het studierendement verhogen. 

                                                 
5 OBPWO 98.11 Lacante, M., De Metsenaere, M. & Van Esbroeck, R. (1998). Drop-out in het eerste jaar hoger 

onderwijs: oorzaken, motieven en toekomstperspectieven bij het stopzetten van de studies. Uitbouw van een 
voorspellingsmodel, van een preventie- en remediëringsplan. Looptijd: 01-03-1999 – 31-05-2001. 
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4.4.1 Heroriëntering 

Remediëring blijft belangrijk in het hoger onderwijs. Flexibilisering kan echter een vangnet 
bieden waar remediëring faalt: via heroriëntering kan men een minder goede studiekeuze 
eventueel rechtzetten omdat het mogelijk wordt ook nog voor het tweede semester in te 
schrijven, of het studiecontract te wijzigen. Heroriëntering veronderstelt wel degelijke, 
neutrale en volledige informatie over de verschillende opleidingen, die gemakkelijk en vrij 
toegankelijk is voor de student; bijvoorbeeld via het hogeronderwijsregister, dat een 
referentiesite kan worden. Er dient ook nagedacht te worden over de mogelijkheden om 
diensten voor studieadvies te laten samenwerken. Dit kan eventueel regionaal. Het 
heroriënteringsbeleid van een instelling zou men ook kunnen opnemen in de interne en 
externe kwaliteitszorg.  

De Vlaamse Onderwijsraad pleitte in zijn advies over het financieringsdecreet hoger 
onderwijs6 voor een systeem waarbij men een evenwicht nastreeft tussen de voordelen voor 
de uitsturende en voor de ontvangende instelling. Heroriëntering moet hierbij ruim gezien 
worden: niet enkel tussen instellingen maar ook heroriëntering naar een andere opleiding 
binnen dezelfde instelling en naar het “hoger beroepsonderwijs” dat in het vooruitzicht 
gesteld wordt. 

4.4.2 Studieduurverlenging 

Om het effect te kennen van flexibilisering op studieduurverlenging is het voorlopig nog te 
vroeg, maar het is een aspect dat duidelijk opvolging verdient. Eerst moet nagedacht worden 
over een definitie van studieduurverlenging. Vanaf wanneer heeft een student zijn of haar 
studies “verlengd”?  

Wellicht moet een onderscheid gemaakt worden tussen studieduurverlenging, waarbij een 
student meer studiepunten moet opnemen dan voorzien in het voltijdse traject, en 
studievertraging. Flexibele leerwegen laten de student bijvoorbeeld toe werken en studeren 
te combineren of de studies te onderbreken. Deze elementen vertragen mogelijks de studies, 
maar kunnen ook leiden tot het elders verwerven van relevante competenties. 
Studieduurverlenging is ook niet altijd negatief. Mogelijks laat flexibilisering toe dat zwakkere 
studenten langer over hun studies doen, maar uiteindelijk wel uitstromen met een diploma 
hoger onderwijs.  

Een aantal aspecten van flexibilisering werkt studieduurverlenging duidelijk in de hand:  

- studenten nemen datgene waarvoor ze niet geslaagd zijn mee naar het volgende 
academiejaar;  

- uitstelgedrag;  
- studenten die niet over de nodige intrinsieke capaciteiten beschikken om hoger 

onderwijs aan te vatten, blijven toch in het hoger onderwijs en sprokkelen hier en 
daar credits;  

- studenten proberen de verloren tijd goed te maken door een extra zwaar 
vakkenpakket samen te stellen, wat mislukking mogelijks in de hand werkt; 

- de manier waarop de creditaccumulatie georganiseerd is moet als een mogelijke 
oorzaak voor studieduurverlenging meegenomen worden. Elementen als 
volgtijdelijkheid en de invoering van een zuiver creditaccumulatiesysteem zonder 

                                                 
6  Vlaamse Onderwijsraad. Raad Hoger Onderwijs. Advies over het voorontwerp van decreet betreffende de 

financiering van de werking van de hogescholen en de universiteiten in Vlaanderen  (12 juni 2007). 
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deliberatie- en compensatiemogelijkheden kunnen studieduurverlenging in de hand 
werken.  

Kritische succesfactoren die studieduurverlenging tegengaan zijn:  

- de studeerbaarheid van het onderwijsprogramma; 
- de begeleiding van de student tijdens de studie (vakinhoudelijke ondersteuning; 

mentoraat studieadvies, taalondersteuning, psychosociale training);  
- de kwaliteit van de leeromgeving en de leermiddelen;  
- de sociale context van de student.  

Een goede bewaking van de studiedruk kan studieduurverlenging ook helpen tegengaan. 
Instrumenten om de studiedruk te meten blijken, zonder wetenschappelijke basis en niet 
altijd even betrouwbaar. Het is belangrijk dat hier werk van gemaakt wordt. Samenwerking bij 
de ontwikkeling van dergelijke instrumenten lijkt onontbeerlijk. Daarnaast is het eveneens 
belangrijk om na te gaan of het leerkrediet een valabel instrument is om studievoortgang te 
stimuleren en studieduurverlenging tegen te gaan. De Raad Hoger Onderwijs verwacht van 
de overheid dat zij het aspect studieduurverlenging van dichtbij opvolgt.  

4.5 Uitstroombeleid 

Belangrijk is dat de overheid nadenkt over hoe om te gaan met de niet-gekwalificeerde 
uitstroom van het hoger onderwijs. Al te vaak verlaten studenten het hoger onderwijs zonder 
diploma. Hoe kunnen dergelijke studenten behaalde credits op de arbeidsmarkt valoriseren? 
Welk opleidingsprogramma wordt hier tegenover gezet? Kan het “hoger beroepsonderwijs” 
een oplossing bieden?  

In het kader van flexibilisering en heroriëntering spelen ook de bindende en niet-bindende 
adviezen een rol. Voorlopig heeft men weinig inzicht in hoe instellingen met beide omgaan bij 
heroriëntering. Dit is ook een element dat in de beleidsevaluatie aan bod moet komen.  

5 Knelpunten in het flexibel studievoortgangssysteem 

5.1 Vrijstellingenbeleid 

Vrijstellingen winnen aan belang in het flexibiliseringsdecreet. Via EVC en EVK kan de 
studievoortgang immers versneld worden. Een vrijstelling betekent dat de student geen 
examen moet afleggen over een bepaald opleidingsonderdeel of een deel ervan 
(flexibiliseringsdecreet, artikel 2, 27°). Dit vrijgestelde opleidingsonderdeel resulteert dan ook 
niet in een creditbewijs. De vraag is hoe instellingen hiermee omgaan. Het is belangrijk dit 
element mee te nemen in de beleidsevaluatie. Eventueel moet nagedacht worden om de 
NARIC-procedures en EVC-procedures beter te stroomlijnen.  

Het vermoeden rijst dat meer vrijstellingen aangevraagd en toegekend worden. Dit wordt 
best nagegaan. In het Vlor-rapport Stand van zaken EVC in Vlaanderen7

 werden cijfermatige 
gegevens opgenomen over het aantal en de omvang van de ingediende EVC-dossiers. Het 
verdient aanbeveling een dergelijke oefening ook voor EVK te doen. Een werkgroep van de 
raad werkt momenteel aan een update van dit rapport.  

                                                 
7  Vlaamse Onderwijsraad. Rapport stand van zaken EVC in Vlaanderen. Goedgekeurd voor publicatie door de 

Raad Hoger Onderwijs op 12 juni 2007. 
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De raad signaleert eveneens dat er zich nogal wat problemen stellen met deelvrijstellingen. 
Ook dit moet verder onderzocht worden.  

Momenteel ontbreken kwantitatieve en kwalitatieve gegevens over vrijstellingen. De Vlaamse 
overheid heeft een evaluatie, uiterlijk voor 2009, in het vooruitzicht gesteld. Het is belangrijk 
dat de doelstellingen en methodologie van bevraging goed overlegd worden. Het nieuwe 
financieringssysteem dreigt negatief te zijn voor vrijstellingen en vooral het afschaffen van 
deelvrijstellingen kan de flexibilisering mogelijks afremmen.  

5.2 Creditaccumulatie 

Vlaanderen heeft voorlopig een gematigd creditaccumulatiestelsel. De decreetgever geeft in 
het nieuwe financieringsdecreet de indruk te willen evolueren naar een zuiver 
creditaccumulatiesysteem (cf. het niet financieren van gedelibereerde studiepunten). Hieraan 
zijn een aantal valkuilen verbonden. De individuele docent draagt in een 
creditaccumulatiesysteem een grotere verantwoordelijkheid en zal zijn evaluatie veel beter 
moeten onderbouwen en normering moeten afstemmen. In heel wat instellingen wordt er nog 
nauwelijks gedelibereerd omdat het niveau van de tekorten op voorhand vastgelegd is.  

Het evenwicht dat in het flexibiliseringsdecreet bereikt werd, was geen gemakkelijke 
oefening. De evolutie naar een zuiver creditaccumulatiestelsel moet daarom nauwkeurig 
afgewogen worden en met de nodige omzichtigheid benaderd. De afschaffing van de 
deliberatie- en compensatieregeling ontneemt studenten een zekere mate van bescherming 
en kan mogelijks leiden tot studieduurverlenging.  

Indien de decreetgever inderdaad wil evolueren naar een zuiver creditaccumulatiesysteem, 
dan moet hij nadenken over een mogelijke uitbreiding van de territoriale en temporale 
geldigheid van het creditbewijs, een uitbreiding van de herkansingsmogelijkheden voor 
examens en het recht op inschrijving, een verruiming van de keuzemogelijkheden en een 
versoepeling van de volgtijdelijkheid. Zoniet loopt hij het risico om studieduurverlenging en -
vertraging in de hand te werken, 

5.3 Contracten in een onderwijscontext 

De decretale context omtrent de “contractualisering” van het hoger onderwijs is complex en 
evaluatie dringt zich hier ook op. Instellingen gaan duidelijk op zeer uiteenlopende en 
inhoudelijk gedifferentieerde manieren om met verschillende bepalingen, bijvoorbeeld wat de 
mogelijkheid tot wijziging van de inhoud van een contract, het type contract of een opleiding 
betreft. Ook het tijdstip van contractswijziging verschilt van instelling tot instelling.  

Een specifieke problematiek betreft de examencontracten. De raad onderstreept hun 
maatschappelijk nut, maar merkt eveneens op dat er tal van zowel juridische als 
administratieve problemen mee verbonden zijn. Instellingen benadrukken de administratieve 
last die het kleine aantal afgesloten examencontracten voor hen met zich meebrengen. 
Vanuit juridisch standpunt wordt de complexiteit gesignaleerd en het gebrek aan 
transparantie. Waarschijnlijk kan men de mogelijkheden tot misbruik beperken door 
bijvoorbeeld examencontracten nog enkel voor te behouden voor werkstudenten en 
studenten zonder andere inschrijvingsmogelijkheid, of door contractverandering naar een 
examencontract binnen een academiejaar onmogelijk te maken.  
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6 Sociale gevolgen van flexibilisering 

De Raad Hoger Onderwijs pleit voor een afstemming van de definitie van de student tussen 
de verschillende rechtsdomeinen. Voorlopig wordt “student” in de verschillende 
rechtsdomeinen anders gedefinieerd. De verschillen hebben betrekking op het soort 
contract, aantal studiepunten, studievoortgang, ... De federale wetgeving is op dat vlak 
onvoldoende aan het flexibiliseringsdecreet aangepast. Het gebrek aan afstemming tussen 
het Vlaamse en federale niveau staat de werkelijke democratisering van het hoger onderwijs 
in de weg. De communicatie ter zake tussen de federale, Vlaamse instanties en het werkveld 
(sociale partners, academici, studenten, personeel) verloopt niet altijd optimaal, terwijl ze 
eigenlijk essentieel is. De raad is van mening dat het debat over het sociaal statuut van de 
student dringend gevoerd moet worden. Hij bereidt hierover een advies op eigen initiatief 
voor.  

7 Middelen 

Flexibilisering gaat gepaard met een zeer grote administratieve en organisatorische 
belasting. Instellingen leveren hiervoor zware inspanningen. Flexibilisering verhoogt de 
werkdruk van het administratief personeel en van docenten. Vaak wordt aan de nieuwe rol 
en de zwaardere taakbelasting van de docent voorbijgegaan. Hij of zij zal ook moeten leren 
omgaan met diversiteit. Bovendien moet de docent op de hoogte zijn van de decretale 
ontwikkelingen en het veranderde hogeronderwijslandschap. Het verdient aanbeveling het 
aspect “werkdruk” mee te nemen in de beleidsevaluatie. De overheid moet met name 
nagaan welke factoren instellingen verhinderd hebben om de werkdruk te verlichten, 
ondanks de maatregelen van CAO II Hoger Onderwijs.  

Flexibilisering werd in het Vlaamse hoger onderwijs zonder extra middelen 
geïmplementeerd. Nochtans brengt flexibilisering voor de instelling een pak kosten met zich 
mee. Bijvoorbeeld de implementatie van studietrajectbegeleiding, professionalisering van 
begeleiders en docenten en het voorzien van de juiste informatiebronnen vragen om extra 
mensen en middelen.   

Ook de organisatie van het opleidingenaanbod wordt complexer. Idealiter wordt elk vak elk 
semester opnieuw aangeboden. Personen die werken en studeren combineren, vragen 
andere vormen en momenten (avond, weekend, vakantie) van ondersteuning. Opnieuw zijn 
daar bijkomende investeringen voor nodig. Het is belangrijk na te gaan welke inspanningen 
de instellingen nu al leveren en welke hinderpalen zij ervaren. Dit kan – naar het voorbeeld 
van de kostenanalyse van het visitatie- en accreditatieproces – met een externe audit 
waaraan de instellingen een bijdrage leveren.  

De raad is van mening dat het nieuwe financieringsdecreet de flexibilisering van het hoger 
onderwijs onvoldoende ondersteunt. Ook dit aspect moet deel uitmaken van de nakende 
beleidsevaluatie.  

8 Conclusie 

De Raad Hoger Onderwijs vraagt dat de overheid werk maakt van een goed onderbouwde 
wetenschappelijke evaluatie van flexibilisering. Een degelijke en correcte 
gegevensverzameling is hiervoor noodzakelijk. Het is belangrijk dat inzicht verworven wordt 
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in het traject dat studenten afleggen. Enkel op die manier kan nagegaan worden of 
flexibilisering inderdaad de meerwaarde realiseert die vooropgesteld wordt:  

- Vinden doelgroepstudenten inderdaad de weg naar het hoger onderwijs?  
- Biedt flexibilisering een oplossing voor drop-out?  
- Verhoogt flexibilisering het studierendement? 

Daarnaast vraagt de raad dat de overheid flexibilisering zou monitoren en bijsturen waar 
nodig. Zo worden vragen gesteld bij het huidige vrijstellingenbeleid, de houdbaarheid van 
examencontracten, de administratieve en organisatorische (over)last en de werkdruk. 
Belangrijk is ook na te gaan flexibilisering leidt tot studieduurverlenging; een begrip dat op 
zich nog gedefinieerd moet worden?  

De raad vraagt eveneens dat: 

- afstemming gezocht wordt in de definitie van student tussen de federale en Vlaamse 
wetgeving en tussen de verschillende beleidsdomeinen onderling. De Vlor neemt 
hierin zelf ook een initiatief;  

- de overheid werk maakt van de decretale verankering van inclusief hoger onderwijs;  
- de overheid de samenwerking tussen secundair en hoger onderwijs met betrekking 

tot het studiekeuzeproces zou ondersteunen.  

De Raad Hoger Onderwijs benadrukt dat flexibilisering zonder extra middelen gerealiseerd 
werd, terwijl de implementatie wel degelijk een grote kost met zich meebrengt. Met name 
studietrajectbegeleiding blijkt noodzakelijk. De raad vraagt dat de overheid hier een 
adequate financiering tegenover stelt. Flexibilisering beoogt meer studenten in het hoger 
onderwijs. Dit vergt echter een enorme reorganisatie. De overheid gaat ervan uit dat de 
instellingen die zelf financieren. Bovendien wordt via het nieuwe financieringsdecreet de 
financiële beloning voor instellingen uitgesteld. De raad is van mening dat het 
financieringsmechanisme uitgetekend in het nieuwe financieringsdecreet het 
flexibiliseringsdecreet onvoldoende ondersteunt en mogelijks afremt. De raad verwijst hierbij 
naar zijn advies over het voorontwerp van decreet betreffende de financiering van de 
werking van de hogescholen en de universiteiten in Vlaanderen (advies van 12 juni 2007). 

De Raad Hoger Onderwijs merkt op dat na de organisatorische ommezwaai die flexibilisering 
teweeggebracht heeft, opnieuw aandacht besteed moet worden aan de kern van onderwijs: 
de onderwijsprocessen. Het nadenken over onderwijs en het stimuleren van inhoudelijke 
onderwijsvernieuwing moet een constant aandachtspunt voor de overheid blijven.  
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