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Advies over het voorontwerp van decreet tot bekrachtiging  
van het reglement van de Nederlands-Vlaamse 

Accreditatieorganisatie tot bepaling van de bestuursbeginselen die 
van toepassing zijn bij de besluitvorming inzake accreditatie en 

toets nieuwe opleiding ten aanzien van de 
hogeronderwijsopleidingen in de Vlaamse Gemeenschap  

1 Situering 

Op 5 juli 2005 verzocht de heer F. Vandenbroucke, Vlaams minister van Werk, Onderwijs en 
Vorming, de Vlaamse Onderwijsraad om advies uit te brengen over het bovenvermelde 
voorontwerp van decreet. De Raad Hoger Onderwijs besprak dit advies in zijn vergadering 
van 14 juli 2005. Hij keurde dit advies goed in aanwezigheid van 13 stemgerechtigde leden. 

2 Toelichting bij het voorontwerp van decreet 

Op 3 september 2003 in Den Haag ondertekenden de Vlaamse en de Nederlandse minister 
bevoegd voor hoger onderwijs het verdrag over de accreditatie van opleidingen in het 
Vlaamse en Nederlandse hoger onderwijs (bekrachtigd bij decreet van 2 april 2004). Dit 
verdrag roept de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) in het leven.  

De NVAO wordt belast met de taak om zowel de Nederlandse als Vlaamse opleidingen in 
het hoger onderwijs te accrediteren (bij wijze van sluitstuk van het bestaande visitatiestelsel) 
en om bij aanvragen voor nieuwe opleidingen te toetsen of de nodige basiskwaliteit 
aanwezigheid zal (kunnen) zijn (de zogenaamde “toets nieuwe opleidingen”). 

Enerzijds worden de bevoegdheid en werking van de NVAO geregeld door rechtsnormen in 
de internationale rechtsorde, waaronder het accreditatieverdrag zelf, door bepaalde 
operationele beoordelingsregels van de NVAO (de accreditatiekaders en de 
toetsingskaders), en door bepaalde werkingsregels die de NVAO zelf heeft vastgelegd. 
Anderzijds kunnen de nationale regelgevers via hun eigen regelgeving accenten leggen in 
sommige aspecten van de organisatie en werking van de NVAO. Vlaanderen heeft die eigen 
accenten verankerd in het structuurdecreet (4 april 2003). Op een beperkt aantal punten 
wordt regelgevende bevoegdheid gedelegeerd aan de NVAO, op voorwaarde dat het Vlaams 
Parlement of de Vlaamse Regering de regelingen die de NVAO heeft uitgewerkt, bekrachtigt. 
Zo bepaalt artikel 9quinquies van het structuurdecreet (4 april 2003) dat  

“het Accreditatieorgaan in een reglement volgende bestuursbeginselen op 
exhaustieve wijze vastlegt: 

1° de bestuursbeginselen die van toepassing zijn op de totstandkoming en de 
uitvoering van de beslissingen en reglementen die betrekking hebben op instellingen 
voor hoger onderwijs in de Vlaamse Gemeenschap. Ten minste worden beginselen 
opgenomen inzake onafhankelijkheid en onpartijdigheid, zorgvuldigheid en 
redelijkheid, formele motivering, openbaarheid, en rechtszekerheid, inzonderheid de 



 2 

wijze waarop onregelmatige beslissingen en reglementen kunnen worden 
ingetrokken; 

2° de bestuursbeginselen inzake de behandeling van vragen of bezwaren en 
opmerkingen van instellingen voor hoger onderwijs in de Vlaamse Gemeenschap of, 
desgevallend, van elke andere Belgische rechtspersoon of natuurlijke persoon. 
Inzonderheid wordt het recht geregeld om zich bij de behartiging van zijn belangen in 
het verkeer met het Accreditatieorgaan te laten bijstaan door een raadsman. 

Het reglement richt zich naar de gemeenschappelijke grond van het bestuursrecht 
geldend binnen de partijen vastgelegd in het Accreditatieverdrag. 

Het reglement houdt op uitwerking te hebben indien het niet bij decreet is bekrachtigd 
binnen een termijn van 1 jaar vanaf de inwerkingtreding van het reglement. De 
bekrachtiging werkt terug tot deze laatste datum.” 

Het bestuur van de NVAO heeft in zijn zitting van 14 februari 2005 het ontwerp van 
reglement goedgekeurd met betrekking tot bovenstaande bestuursbeginselen. Het 
voorliggende voorontwerp van decreet bekrachtigt dit reglement (cf. bijlage bij het 
voorontwerp van decreet).  

De bepalingen in het reglement omvatten: 

- waarborgen op het vlak van de objectiviteit van de bestuursleden van de NVAO; 

- de opmaak van een deskundigenadvies (adviesrapport) bij de totstandkoming van de 
toetsingsrapporten nieuwe opleidingen; 

- de beslisregels bij het vaststellen van een accreditatiebeslissing of een 
toetsingsrapport; 

- de installatie en naleving van een intern systeem van kwaliteitszorg; 

- de motivering van de beslissingen; 

- de modaliteiten van de bekendmaking van toetsingsrapporten; 

- de bekendmaking van een beslissing aan een instellingsbestuur; 

- indienen van bezwaren en opmerkingen; 

- intrekken van een NVAO-beslissing; 

- de bekendmaking van het reglement.  

3 Advies 

3.1 Vooraf 

De Raad Hoger Onderwijs wijst erop dat, zoals aangegeven in de Nota aan de leden van de 
Vlaamse Regering, het bestuur van de NVAO al op 14 februari 2005 het ontwerp van 
reglement waarover bovenvernoemd voorontwerp van decreet handelt, heeft goedgekeurd. 
De raad betreurt het dat dit voorontwerp van decreet pas vandaag voorligt en hij zich 
genoodzaakt heeft gezien nog na 11 juli te beraadslagen.  
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De Raad Hoger Onderwijs wijst er de decreetgever op dat het ontwerp van reglement een 
wel erg administratief taalgebruik hanteert, dat niet bijdraagt tot eenduidigheid en 
transparantie. 

De Raad Hoger Onderwijs is er uiteraard voorstander van dat de nationale regelgevers via 
hun eigen regelgeving accenten kunnen leggen in sommige aspecten van de organisatie en 
werking van de NVAO en zo rekening kunnen houden met de specifieke eigenschappen van 
elk onderwijsbestel. De raad gaat er echter vanuit dat onderhavige bestuursbeginselen voor 
Vlaanderen en Nederland gelijklopend zijn. Hij is van mening dat dit essentieel is voor een 
goede en transparante werking van de NVAO. 

3.2 Uitgangsprincipe 

De Raad Hoger Onderwijs stelt vast dat het desbetreffende ontwerp van reglement, in hoge 
mate beantwoordt aan de principes van behoorlijk bestuur, bijvoorbeeld uiteengezet in Van 
Mensel (1997).1 Het recht van verdediging, de formele motiveringsplicht, de 
zorgvuldigheidsnorm en de redelijkheidsnorm zijn allen behoorlijk in het reglement 
ingeschreven. De raad staat daarom principieel positief tegenover dit ontwerp van reglement.  

3.3 Algemene bepalingen (Hoofdstuk I van het ontwerp van reglement) 

De Raad Hoger Onderwijs stelt voor in artikel 1 ook nog volgende begrippen te definiëren: 

- toetsingsrapport (cf. artikel 6); 

- behoorlijkheidsnorm (cf. artikel 16). 

3.4 Onafhankelijkheid en onpartijdigheid (Hoofdstuk II van het ontwerp van 
reglement) 

De Raad Hoger Onderwijs wijst erop dat hij in het verleden reeds heeft benadrukt hoe 
belangrijk het onafhankelijkheidscriterium is dat hier ondermeer gerealiseerd wordt. 
Aangezien de accreditatie gericht is op de formele erkenning van een opleiding op grond van 
een onafhankelijke beslissing, is éénvormigheid in de procedure een cruciaal gegeven. Het 
onafhankelijke karakter van de beslissing noodzaakt de garantie tot onafhankelijkheid van de 
leden van het accreditatieorgaan ten aanzien van de instellingen. De raad is echter van 
mening dat in naam van een ver doorgedreven transparantie en duidelijkheid de precieze 
modaliteiten van beraadslaging en besluitvorming intrinsiek deel zouden kunnen uitmaken 
van dit reglement.  

In artikel 5 van het ontwerp van reglement is sprake van “een” instellingsbestuur dat een 
wrakingverzoek kan indienen. Omwille van de tweede paragraaf van dit artikel, gaat de raad 
ervan uit dat dit het instellingsbestuur is dat de accreditatieaanvraag indient. De raad 
signaleert echter dat dit artikel onvoldoende transparant is en teveel verschillende 
interpretatiemogelijkheden biedt. Zo vraagt de raad zich af in hoeverre de mogelijkheid moet 
geboden worden aan een zogenaamde “derde” instelling om onregelmatigheden te 
signaleren inzake betrokkenheid van bestuursleden bij bepaalde accreditatiedossiers.  

                                                 
1 Van Mensel, A. 1997. Het beginsel van behoorlijk bestuur. Gent: Mys & Breesch. 
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3.5 Zorgvuldigheid en redelijkheid (Hoofdstuk III van het ontwerp van reglement) 

De Raad Hoger Onderwijs wijst erop dat ook artikel 8 voor meerdere interpretaties vatbaar 
is. De raad stelt ook voor om de begrippen “voldoende” en “onvoldoende” alvast nader te 
omschrijven. 

Met betrekking tot artikel 9 stelt de raad voor om de uitgewerkte procedure van interne 
kwaliteitszorg ook publiek toegankelijk te maken.  

3.6 Verdedigingsbeginsel (Hoofdstuk VI van het ontwerp van reglement) 

De Raad Hoger Onderwijs is voorstander van het onderscheid tussen opmerkingen van 
technische aard en fundamentele bezwaren. Hij is echter van mening dat ook technische 
opmerkingen moeten geacteerd worden en dat zij ook het onderwerp moeten uitmaken van 
een reactie, zoals dit het geval is voor bezwaren.  

De raad wijst erop dat ook artikel 17 (3°), naar analogie met artikel 5, om verduidelijking 
vraagt.  

3.7 Intrekbaarheid van de beslissing (Hoofdstuk VII van het ontwerp van reglement) 

De Raad Hoger Onderwijs vraagt verduidelijking over de modaliteiten van de hoorzitting 
vermeld in artikel 20. 

3.8 Bijkomende opmerkingen over de accreditatieprocedure en de toets nieuwe 
opleidingen 

3.8.1 Toets nieuwe opleidingen 

In de marge van dit reglement, wijst de Raad Hoger Onderwijs erop dat de decreetgever nog 
altijd geen sluitende definitie geformuleerd heeft voor “nieuwe” opleidingen. Immers, wat 
betekent het als een opleiding “niet bestaat” en dus een toets nieuwe opleidingen moet 
ondergaan. Betekent “niet bestaan”: “nooit eerder een aanvraag ontvangen”, of “nooit eerder 
erkend”? De raad signaleert in dit verband dat ook het hogeronderwijsregister aan 
regelmatige controles onderworpen zou moeten worden, waarbij vooral de afstemming 
tussen het feitelijke aanbod en de registratie wordt nagegaan.  

3.8.2 Verbetertrajecten 

Zoals vermeld (cf. punt 3.3), hecht de Raad Hoger Onderwijs veel belang aan 
verbetertrajecten inzake interne kwaliteitszorg. In Vlaanderen werd bewust gekozen voor een 
externe visitatie, gebaseerd op een intern zelfevaluatierapport waarin sterk de nadruk ligt op 
het formuleren van verbeterdoelen. Deze verbeterdoelen maken geen deel uit van het 
instrumentarium van de NVAO, maar zijn volgens de raad daarom nog niet van 
ondergeschikt belang.  
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3.8.3 Beslisregels 

Artikel 8 van het ontwerp van reglement houdt rechtstreeks verband met artikel 56 van het 
structuurdecreet (4 april 2003). De Raad Hoger Onderwijs merkt op dat hier vooropgesteld 
wordt dat een negatieve accreditatie slaat op het geheel van de opleiding, terwijl artikel 59ter 
vermeldt dat een accreditatiebesluit positief kan zijn, maar een bepaalde opleidingsplaats of 
afstudeerrichting wel negatief kan beoordeeld worden. De vraag is of men in dergelijke 
gevallen geen welbepaalde verbetertrajecten kan opzetten of dat een tijdelijke erkenning kan 
toegekend worden. De Raad Hoger Onderwijs blijft dus voorstander van een drieledig 
systeem van accreditatiebesluiten, waarbij een positief, negatief en een voorwaardelijke 
beslissing kunnen toegekend worden.2  

3.8.4 Verdedigingsbeginsel 

Met betrekking tot artikel 15 van het ontwerp van reglement, merkt de Raad Hoger Onderwijs 
op dat de termijn van 15 kalenderdagen waarbinnen de instellingen kunnen reageren op het 
ontwerp van accreditatiebesluit, zoals in artikel 59 van het structuurdecreet (4 april 2003) 
vooropgesteld wordt, te kort is. De raad stelt voor deze termijn tot 30 kalenderdagen te 
verlengen. 

3.8.5 Internationalisering 

De Raad Hoger Onderwijs steunt samenwerkingsprojecten tussen de verschillende 
Europese accreditatieorganen. De raad is van oordeel dat gestreefd moet worden naar 
wederzijdse internationale erkenning van accreditatieorganen in Europa. Hij dringt er echter 
op aan dat afgesproken Europese standaarden en richtlijnen gevolgd worden.3  

                                                 
2 Cf. Raad Hoger Onderwijs, Visietekst over accreditatie van de Raad Hoger Onderwijs, 12 maart 2002, RHO/VHE/DOC/038e.  
3 Cf. Visietekst over accreditatie van de Raad Hoger Onderwijs, 12 maart 2002, RHO/VHE/DOC/038e en Reactie op het 

Bergen-communiqué (3 mei 2005, RHO/IDR/END/001). 

 


