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Vlaamse Onderwijsraad Raad Hoger Onderwijs 
Leuvenseplein 4 4 november 2003 
1000 Brussel RHO/RBE/ADV/005 

Advies over het voorontwerp van decreet houdende goedkeuring 
van het verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de 
Vlaamse Gemeenschap van België inzake de accreditatie van 

opleidingen binnen het Nederlandse en Vlaamse hoger onderwijs, 
ondertekend te Den Haag op 3 september 2003 

1 Situering 

Op 21 oktober 2003 verzocht Mevr. M.Vanderpoorten, Vlaams minister van Onderwijs en 
Vorming, de Vlor om advies uit te brengen over het bovenvermelde voorontwerp van 
decreet. De Raad Hoger Onderwijs bespreekt dit advies in de vergadering van 4 november 
2003 en keurt dit advies goed in aanwezigheid van 14 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 inzake de accreditatie van opleidingen binnen het 
Vlaamse en Nederlandse hoger onderwijs. 

De hoofdpunten van dit verdrag zijn: 

- De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie wordt in het leven geroepen.  De 
instelling heeft volledig rechtspersoonlijkheid. De zetel ervan is in Den Haag. 
Nederland en Vlaanderen verbinden er zich toe om deze Accreditatieorganisatie te 
belasten met de taak om zowel de Nederlandse als de Vlaamse opleidingen in het 
hoger onderwijs te accrediteren of als het gaat om nieuwe opleidingen, ze aan de 
toets nieuwe opleiding te onderwerpen.  

- De Accreditatieorganisatie neemt besluiten naar Nederlands recht als het gaat om 
Nederlandse opleidingen. De besluiten van de Accreditatieorganisatie over Vlaamse 
opleidingen worden beschouwd als administratieve rechtshandelingen naar Belgisch 
recht. 

- De Nederlandse en de Vlaamse minister bevoegd voor hoger onderwijs vormen een 
comité van ministers dat bevoegd is voor de benoeming van de leden, de 
goedkeuring van het bestuursreglement, de begroting en de jaarrekening. 

- De Accreditatieorganisatie kent de volgende structuur : een bestuur, een dagelijks 
bestuur, een bureau en een adviesraad. 

- Het bestuur en het dagelijks bestuur worden in een 60-40 verhouding samengesteld 
uit personen voorgedragen door de Nederlandse minister en door de Vlaamse 
minister. De benoeming is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. 

- Het verdrag regelt de hoofdlijnen van de inhoud van het bestuursreglement. 
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- Het verdrag regelt de wederzijdse erkenning van de accreditaties verleend aan 
Nederlandse en Vlaamse opleidingen. Met het oog op doorstroming in het hoger 
onderwijs. 

- Nederland en Vlaanderen betalen mee de kosten van de Accreditatieorganisatie in 
een 60-40 verhouding. 

- Nederland en Vlaanderen bepalen elk afzonderlijk de tarieven die de 
Accreditatieorganisatie mag aanrekenen aan de instellingen voor het verlenen van 
accreditaties of voor het uitvoeren van de toets nieuwe opleidingen. 

- Het verdrag voorziet in een periodieke evaluatie van het functioneren van de 
Accreditatieorganisatie ten behoeve van het Nederlandse en Vlaamse Parlement. 

De ondertekening van dit verdrag kadert in de uitvoering van het structuurdecreet van 4 april 
2003. Dat bepaalt dat het orgaan dat in Vlaanderen de accreditaties verleent en de toets 
nieuwe opleiding uitvoert, met een internationaal verdrag zal aangewezen worden. 

Via de accreditatie geeft de Vlaamse overheid vorm aan de principes van de 
Bolognaverklaring (19 juni 1999) en de prioriteiten die tijdens de ministeriële 
opvolgingsconferentie op 19 mei 2001 in Praag werden afgesproken.  

3 Advies 

De marge waarover de Raad Hoger Onderwijs beschikt om zich uit te spreken over dit 
voorontwerp van decreet, is bijzonder beperkt. Het parlement kan het verdrag enkel 
ratificeren of niet. 

In zijn advies over het structuurdecreet (11 juni 2002, RHO/RBE/ADV/011) pleitte de Raad 
Hoger Onderwijs voor internationale samenwerking in verband met accreditatie en vroeg de 
raad aan de minister om gepaste initiatieven te nemen om de noodzakelijke internationale 
samenwerking te realiseren. De raad beklemtoonde toen wel dat bij accreditatie de Vlaamse 
eigenheid gerespecteerd moet blijven. In zijn visietekst over accreditatie (12 maart 2002, 
RHO/VHE/DOC/038e) had de raad gesteld dat men “bij de vertaling van standaarden naar 
indicatoren rekening zal moeten houden met de Vlaamse context. De verantwoordelijk voor 
de accreditatie en de consequenties ervan moet alleszins bij de Vlaamse overheid liggen.” 

De Raad Hoger Onderwijs stelt vast dat het voorliggende verdrag in veel opzichten deze 
dubbele doelstelling (internationale samenwerking en Vlaamse eigenheid) garandeert. De 
raad staat daarom principieel positief tegenover instemming met dit verdrag door het 
Vlaamse Parlement. 

 

 

 

Guy Aelterman Rik Belmans 
voorzitter secretaris 
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