
 

 ADVIES
 Raad Hoger Onderwijs

 15 december 2009

 RHO/IDR/ADV/003

Advies over het NVAO-voorstel 
voor een nieuw accreditatiestelsel 

 

V L AA MS E O NDE RW IJS RA AD,  K U NS T LA AN  6  B US 6,  1210 B R US SE L 
www.v lor .be 



Advies over het NVAO-voorstel 
voor een nieuw accreditatiestelsel  

1 Situering 

Op 28 mei 2008 had de Raad Hoger Onderwijs een gesprek met de Nederlands-Vlaamse 
Accreditatieorganisatie (NVAO) over diens concept voor de nieuwe beoordelingskaders 
(versie 15 april 2008). Nadien gebeurden kleine aanpassingen aan het concept en werden 
pilots georganiseerd. De NVAO rapporteerde op 10 juni 2009 in de Raad Hoger Onderwijs 
over de resultaten van deze pilots en lichtte het aangepaste concept van beoordelingskaders 
toe (versie 21 april 2009). Ondertussen werkten Vlir en Vlhora aan het Vlir Vlhora standpunt 
over een vernieuwde kwaliteitszorgsystematiek.  Zij lichtten dit toe in de raadsvergadering 
van 21 april 2009. Voor de voorbereiding van dit advies maakte de raad onder meer gebruik 
van dit voorstel.  

De Raad Hoger Onderwijs geeft in dit advies een aantal van zijn bezorgdheden over het 
voorstel weer. Daarnaast formuleert hij met betrekking tot sommige elementen van het 
voorstel een alternatief. Op die manier wil hij een bijdrage leveren aan het debat. Als de 
Vlaamse overheid een definitieve keuze maakt aangaande een nieuw accreditatiestelsel, 
dan zal de raad hierover ook advies uitbrengen. 

Dit advies werd voorbereid door de werkgroep Nieuwe accreditatiestelsel, voorgezeten door 
Luc François. De Raad Hoger Onderwijs besprak dit advies tijdens zijn raadsvergadering van 
15 december 2009 en keurde het eenparig goed in aanwezigheid van 16 stemgerechtigde 
leden.  

2 Aandachtspunten voor een nieuw systeem van kwaliteitszorg 

2.1 Inhoudelijke reflectie stimuleren 

De raad verwacht dat het nieuwe stelsel sterk de focus legt op inhoudelijke reflectie en meer 
dan voordien een prominente plaats toebedeelt aan verbetertrajecten.   

De vorige visitatie- en accreditatieronde peilde naar basiskwaliteit. Deze basiskwaliteit blijft 
ook in een volgende ronde essentieel. Daarnaast moeten opleidingen die deze basiskwaliteit 
overstijgen, ook de mogelijkheid krijgen om dit aan te tonen. Deze differentiatie komt best 
ook in de rapportering tot uiting.  

2.2 Vergelijkbaarheid van de beoordeling 

De clustering van opleidingen in hetzelfde domein, zorgt voor een efficiënt gebruik van de 
beschikbare middelen en voor een gelijkaardige beoordeling van deze opleidingen. Dit is een 
van de sterke punten van het huidige Vlaamse stelsel.  

De raad pleit ervoor dat de beoordelingen ook in een nieuw stelsel vergelijkbaar blijven. Op 
die manier kunnen opleidingen goede praktijken uitwisselen en blijvend van elkaar leren.  

2.3 Onafhankelijkheid en deskundigheid van de beoordeling 

In het huidige systeem heeft de NVAO de taak om na te gaan of de afgesproken procedures 
gevolgd werden bij de visitatie. Het zwaartepunt van de inhoudelijke beoordeling ligt bij de 
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onafhankelijke deskundigen. Voor de Raad Hoger Onderwijs is het belangrijk dat de 
beoordeling ook in de toekomst gebeurt op een onafhankelijke en deskundige wijze. 

2.4 Internationale herkenbaarheid 

Voor de raad is de internationale zichtbaarheid en herkenbaarheid de meerwaarde van een 
Nederlands-Vlaamse samenwerking inzake kwaliteitszorg. Het is daarom van belang dat de 
Nederlandse en Vlaamse stelsels zo vergelijkbaar mogelijk blijven. Uiteraard moet binnen 
deze vergelijkbare stelsels blijvend ruimte gemaakt worden voor differentiëring zodat 
specifieke nationale aandachtspunten een plaats kunnen krijgen. 

De raad is voorstander van internationaal samengestelde visitatiepanels. Internationale 
experts verruimen immers meestal het blikveld en kunnen de positie van de opleiding in een 
internationale context goed inschatten. Het is niet altijd evident om buitenlandse experts te 
vinden die voldoende op de hoogte zijn van de Vlaamse situatie en voor wie het Nederlands 
geen taalbarrière is. Toch pleit de raad ervoor telkens te streven naar een panel met 
deskundigen met een internationaal profiel.  

De raad vindt het ook belangrijk dat het nieuwe accreditatiestelsel beantwoordt aan de 
internationale eisen inzake kwaliteitszorg. Hij verwijst hierbij naar de European Standards 
and Guidelines for Quality Assurance (2005).  

2.5 Een doeltreffend en kostenefficiënt systeem 

De Raad Hoger Onderwijs verwacht dat het nieuwe accreditatiestelsel in de eerste plaats  
doeltreffend is en een zichtbare meerwaarde betekent voor alle betrokkenen.  

Interne en externe kwaliteitszorg moet in het hoger onderwijs van vandaag een belangrijke 
plaats innemen. Hieraan zijn een zekere kost (interne en externe kosten), administratieve 
last en werkdruk voor het personeel verbonden. De raad verwacht dat deze drie in 
verhouding zijn tot de meerwaarde die een goeddraaiend kwaliteitszorgsysteem levert. De 
Raad Hoger Onderwijs benadrukt dat bewaking van lastenvermindering een aandachtspunt 
moet blijven.   

De raad merkt bijkomend op dat de overheid voldoende basisfinanciering voor de 
instellingen moet voorzien om een goed werkende (interne en externe) kwaliteitszorg verder 
op alle niveaus te ondersteunen. De raad heeft er in verschillende adviezen reeds op 
gewezen dat de basisfinanciering onvoldoende is om de veelheid van opdrachten te 
realiseren. Hij herhaalt hierbij zijn pleidooi voor het optrekken van de basisfinanciering van 
hogescholen en universiteiten.  

2.6 Extra aandachtspunten in de kwaliteitszorg 

2.6.1 Beleidsvisie 

Het is belangrijk dat instellingen een beleidsvisie ontwikkelen die niet alleen gericht is op 
onderwijskundige aspecten, maar ook rekening houdt met de ruime maatschappelijke 
context en met recente maatschappelijke ontwikkelingen. Hierin moeten onder andere 
aspecten als het diversiteits- en internationaliseringsbeleid hun plaats krijgen. Het is voor de 
raad noodzakelijk dat het kwaliteitszorgsysteem peilt naar de beleidsvisie van de instelling en 
de manier waarop ze in de diverse aspecten geoperationaliseerd wordt.  
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2.6.2 Participatie 

Participatie van alle actoren aan het kwaliteitszorgsysteem verhoogt de gedragenheid en de 
betrokkenheid bij verbetertrajecten. De raad benadrukt dat bij kwaliteitszorg alle actoren op 
alle niveaus moeten betrokken worden. 

2.6.3 Europese richtlijn 

De raad kent de kritiek van  de Europese Commissie op de huidige Vlaamse 
accreditatiesystematiek. In het kader van de implementatie van de richtlijn op de 
gereglementeerde beroepen (2005/36/EEG) bekritiseert de Commissie dat elk diploma niet 
afzonderlijk geaccrediteerd wordt. Om aan deze kritiek tegemoet te komen, stelt de raad 
daarom voor om bij elke accreditatie te vermelden dat de opleiding voldoet aan de 
genoemde Europese richtlijn. 

2.6.4 Informatieverstrekking voor studenten 

Visitatierapporten bevatten objectieve informatie over de opleidingen. Deze informatie is erg 
nuttig voor studenten die een studiekeuze maken. Deze rapporten zijn door hun specifieke 
vorm en stijl echter niet geschikt voor gebruik door derden. De raad stelt daarom voor dat Vlir 
en Vlhora leesbare en toegankelijke samenvattingen ter beschikking stellen. Hij verwijst 
hierbij naar het project Kwaliteitszorg hoger onderwijs en visitatierapporten waarin de Vlir 
deze mogelijkheid momenteel onderzoekt. 

3 Voorstel van de NVAO voor een nieuw accreditatiestelsel 

3.1 Een tweeledig systeem 

In het voorstel van de NVAO vindt accreditatie plaats op het niveau van de opleiding. Een 
instelling kan daarnaast een instellingsaudit laten verrichten door de NVAO. Deze 
instellingsaudit is niet verplicht. Wanneer de instellingsaudit negatief is of wanneer de 
instelling geen audit heeft aangevraagd, dan wordt een zogenaamde “uitgebreide 
opleidingsbeoordeling” uitgevoerd aan de hand van 16 standaarden. Wanneer de 
instellingsaudit positief bevonden wordt of positief onder voorwaarden, komt de instelling in 
een ander accreditatieregime terecht, namelijk dat van een zogenaamde “beperkte” 
opleidingsbeoordeling aan de hand van drie standaarden.  

De raad is het eens met de NVAO dat de accreditatie gebeurt op het niveau van de 
opleiding. De raad is het ook eens met de installatie van een instellingsaudit, maar hij wenst 
hieraan (nog) geen sanctionerend karakter te geven. Voor de raad is er een verplichte 
instellingsaudit voor alle instellingen en één soort van opleidingsbeoordeling voor alle 
opleidingen.  

De NVAO stelde in de raadsvergadering van 10 juni 2009 dat het nieuwe voorstel tot een 
zichtbare lastenverlaging zal leiden. De raad benadrukt dat dit een blijvend aandachtspunt 
moet blijven. 

3.2  De instellingsaudit  

De raad is van mening dat het verschuiven van een aantal elementen van de beoordeling 
van de opleiding naar het instellingsniveau mogelijk is. Door een instellingsaudit te 
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installeren wordt de ontwikkeling van een gedragen overkoepelend kwaliteitsbeleid in de 
instellingen gestimuleerd.  

3.2.1 Verplicht 

Anders dan de NVAO, pleit de raad voor een verplichte instellingsaudit. Op die manier kan 
gewerkt worden aan de continue verbetering van het gehele Vlaamse hoger onderwijs, maar 
kunnen instellingen ook van elkaar leren en kan men werken aan gezamenlijke 
ontwikkelingen op het vlak van kwaliteitszorg. Dit komt ook de vergelijkbaarheid ten goede.  

3.2.2 Adviserend 

De NVAO stelt voor de instellingsaudit een sanctionerend karakter te geven.  Een positieve 
beoordeling of positief onder voorwaarden leidt voor de NVAO immers tot een beperkte 
opleidingsbeoordeling. Een negatieve beoordeling leidt tot een uitgebreide 
opleidingsbeoordeling.  

De Raad Hoger Onderwijs stelt voor de instellingsaudit voorlopig adviserend te houden om 
zo de instellingen de kans te geven zich het nieuwe systeem eigen te maken en te groeien in 
de nieuwe systematiek. Uit een analyse zal moeten blijken of het  adviserend karakter van 
de instellingsaudit herbekeken moet worden. De raad wil vermijden dat een aantal 
elementen die enkel op het instellingsniveau bekeken worden, geen rol meer spelen bij de 
verlening van de uiteindelijke accreditatie.   

3.2.3 Eén organiserend orgaan 

Voor de raad is het essentieel dat de instellingsaudits worden uitgevoerd door één 
organiserend orgaan. Dit bevordert een consequente en vergelijkbare toepassing van de 
auditstandaarden. Voor de raad is het aanvaardbaar dat de NVAO de instellingsaudit op zich 
neemt. Voor de raad kunnen Vlir en Vlhora wel een coördinerende rol opnemen als 
tussenniveau tussen de instellingen en de NVAO.  

3.2.4 Periodiciteit 

De meningen over de periodiciteit van de instellingsaudit zijn verdeeld. De NVAO stelt een 
instellingsaudit om de 6 jaar voor. Vlir en VVS sluiten zich hierbij aan. Vlhora en de 
personeelsgeleding stellen voor dat de instellingsaudit om de 8 jaar plaatsvindt.  

Internationaal is 6 jaar meer de norm. Op die manier krijgt de instelling ook om de 6 jaar 
feedback en is de informatie meer up-to-date. 8 jaar geeft dan weer een betere mogelijkheid 
om verbeterprojecten op te zetten, te implementeren en opnieuw te evalueren. Door de 
instellingsaudit om de 8 jaar te houden, worden de kosten ook voor een stuk gedrukt.   

3.2.5 Standaarden 

De Raad Hoger Onderwijs is van mening dat de door de NVAO voorgestelde standaarden 
voor de instellingsaudit werkbaar en open zijn. De raad merkt wel op dat de formulering van 
standaard 3 en 4 duidelijker kan. Verduidelijking kan gebeuren op basis van de toelichting 
die wel erg verhelderend is.  
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3.3 De opleidingsbeoordeling 

3.3.1 Eén soort opleidingsbeoordeling 

Aangezien de instellingsaudit voor de raad adviserend is, is er geen aanleiding meer tot 
meer dan één soort opleidingsbeoordeling, zoals de NVAO dit voorstelt. De raad is derhalve 
voorstander van één soort opleidingsbeoordeling voor alle opleidingen. De raad kiest hierbij 
voor de opleidingsbeoordeling die de NVAO “beperkt” noemt, maar in de feiten vrij uitgebreid 
is. Deze opleidingsbeoordeling mag voor de raad immers geen uitholling betekenen t.o.v. het 
huidige systeem. In het accreditatieproces (instellingsaudit en opleidingsbeoordeling samen) 
moeten alle elementen aan bod komen die de kwaliteit van het onderwijs bepalen.  

3.3.2 Verplicht 

De opleidingsbeoordeling leidt tot al dan niet accreditatie en is dus verplicht. 

3.3.3 Periodiciteit 

De meningen over de periodiciteit van de opleidingsbeoordeling zijn verdeeld. De NVAO stelt 
een 6-jaarlijkse opleidingsbeoordeling voor. De studentengeleding sluit zich hierbij aan 
omdat een cyclus van 6 jaar (1) internationaal de norm is; (2) een snellere opvolging van 
verbetertrajecten mogelijk maakt.  

Vlir en Vlhora pleiten voor een opleidingsbeoordeling om de 8 jaar omwille van de werkdruk 
en het financiële aspect. Een opleidingsbeoordeling om de 8 jaar heeft ook het voordeel dat 
verbetertrajecten beter kunnen worden uitgewerkt, geïmplementeerd en geëvalueerd. De 
personeelsgeleding sluit zich hierbij aan.  

3.3.4 Organisatie 

De raad pleit voor het behoud van de huidige taakverdeling  waarbij Vlir en Vlhora instaan 
voor de visitatie en de NVAO het accreditatieorgaan blijft.  

De raad pleit eveneens voor het behoud van de clustering omwille van de vergelijkbaarheid 
van de beoordeling (cf. supra).  

3.3.5 Standaarden 

Voor de raad zijn de standaarden die de NVAO voorstelt voor zijn kader “beperkte 
opleidingsbeoordeling” open en werkbaar. De raad stelt wel vast dat door de keuze voor zeer 
algemene standaarden, een aantal aspecten die in de huidige standaarden aan bod komen, 
nu niet meer expliciet vermeld worden. Sommige van deze elementen zijn echter van zeer 
groot belang voor de onderwijskwaliteit en verdienen de nodige aandacht. Zo is bijvoorbeeld 
het aspect “kwantiteit van het personeel” niet meer expliciet in de standaarden aanwezig. De 
raad is echter van mening dat dit een essentiële voorwaarde is om de onderwijskwaliteit te 
garanderen en stelt voor om kwantiteit  op te nemen bij de toelichting van standaard 2. De 
raad hoopt dat de keuze voor meer open standaarden leidt tot een meer coherent verhaal en 
wenst geen afvlakking tov van de beschrijving in de huidige standaarden. 
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3.4 Complementariteit van de instellingsaudit en de opleidingsbeoordeling 

Voor de raad is het essentieel dat de instellingsaudit en de opleidingsbeoordeling inhoudelijk 
complementair zijn. Dit draagt bij aan een efficiënte werkwijze. Een wisselwerking tussen de 
twee leidt tot een verbetering van de kwaliteitszorgcultuur in de instelling. De raad verwacht 
dat de keuze van wat op het instellingsniveau en wat op het opleidingsniveau wordt 
behandeld, op een doordachte wijze tot stand komt. 

Het is voor de raad wel belangrijk dat de instellingsaudit en de opleidingsbeoordelingen in 
eerste instantie onafhankelijk van elkaar tot stand komen. Gezien de complementariteit van 
de instellingsaudit en de opleidingsbeoordeling is het echter wel wenselijk dat de twee met 
elkaar in verband gebracht worden. Het is aan de NVAO om hierin een verantwoord 
evenwicht te vinden.  

De raad beveelt aan de inhoudelijke complementariteit tussen de instellingsaudit en de 
opleidingsbeoordeling te formaliseren door bijvoorbeeld het rapport van de instellingsaudit 
aan de opleidingsbeoordeling toe te voegen. De resultaten van de instellingsaudit moeten 
getoetst worden in de opleidingsbeoordeling en omgekeerd. Dit is zeker het geval wanneer 
de instellingsaudit met “positief onder voorwaarden” wordt beoordeeld. Deze voorwaarden 
moeten meegenomen worden in de opleidingsbeoordeling. De instellingsaudit en 
opleidingsbeoordeling samen moeten de totaliteit van de kwaliteitszorg van het onderwijs 
vatten. Samen hebben ze betrekking op alle elementen van het kwaliteitszorgproces en zijn 
ze geen inkrimping van de beoordeling t.o.v. het huidige systeem.  

De raad merkt bijkomend nog op dat de druk op de opleidingen niet zal afnemen door de 
installatie van een instellingsaudit. Het is immers nog steeds de opleidingsbeoordeling die al 
dan niet de accreditatie oplevert. De raad is blijvend voorstander van opleidingsaccreditatie 
omdat enkel op dit niveau de kern van onderwijsproces –en kwaliteit gevat kunnen worden. 

 

 

 

 

 

Isabelle De Ridder      Harry Martens 
secretaris       voorzitter 
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