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1 Situering 

Advies over het voorontwerp van decreet tot bekrachtiging van het 
reglement van de NVAO tot wijziging van het reglement van de NVAO 
van 19 februari 2005 tot bepaling van de bestuursbeginselen die van 

toepassing zijn bij de besluitvorming inzake accreditatie en toets nieuwe 
opleiding tav hogeronderwijsinstellingen in de Vlaamse Gemeenschap 

Op 14 december 2010 vroeg minister Pascal Smet de Vlor om advies over het voorontwerp 
van decreet tot bekrachtiging van het reglement van de NVAO tot wijziging van het 
reglement van de NVAO van 19 februari 2005 tot bepaling van de bestuursbeginselen die 
van toepassing zijn bij de besluitvorming inzake accreditatie en toets nieuwe opleiding tav 
hogeronderwijsinstellingen in de Vlaamse Gemeenschap. De Vlor-werkgroep Nieuwe 
accreditatiestelsel, voorgezeten door Luc François, bereidde dit advies voor. De Raad Hoger 
Onderwijs besprak dit advies in zijn raadsvergadering van 12 januari 2010 en keurde het 
goed in aanwezigheid van 19 stemgerechtigde leden. 

2 Aanleiding tot de wijziging 

Het structuurdecreet (decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering  van het hoger 
onderwijs in Vlaanderen) verleende de nodige rechtsgrond voor de oprichting van de NVAO. 
De NVAO staat in voor de accreditatie van de bachelor- en masteropleidingen in Nederland 
en Vlaanderen.  

Artikel 9quinquies van het structuurdecreet bepaalt dat de NVAO in een reglement een 
aantal bestuursbeginselen moet vastleggen, die ook geëxpliciteerd worden in het decreet. 
Het structuurdecreet stipuleert eveneens dat het reglement bij decreet bekrachtigd moet 
worden (artikel 9quinquies, derde lid).  

Het decreet van 8 mei 2009 betreffende het onderwijs voert een aantal bepalingen in tav de 
werking van de NVAO. Deze bepalingen geven aanleiding tot de wijziging van het reglement. 
Het bestuur van de NVAO heeft op 14 september 2009 het reglement vastgesteld dat het 
oorspronkelijke reglement van 19 februari 2005 wijzigt. Dit voorontwerp van decreet regelt de 
bekrachtiging van het nieuwe reglement.  

3 Inhoud van de wijziging 

Tot vóór de inwerkingtreding van artikel V.40 van het decreet van 8 mei 2009 betreffende het 
onderwijs XIX bepaalde artikel 59ter van het structuurdecreet dat een accreditatieaanvraag 
uitdrukkelijk (een) bepaalde studierichting(en) en/of vestiging(en) waar een opleiding 
aangeboden wordt, kan uitsluiten wanneer het visitatierapport (of gepubliceerde externe 
beoordeling) voor die studierichting(en) en/of vestigingsplaats(en) negatief is. Deze bepaling 
werd vertaald in het NVAO-reglement.  

Met het decreet van 8 mei 2009 is de regel in artikel 59ter uitgebreid met andere 
opleidingsvarianten: 

- de onderscheiden talen waarin de opleiding aangeboden wordt; 

- het studietraject voor werkstudenten; 
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- de onderscheiden programma’s binnen de opleiding, indien deze leiden tot 
onderscheiden vormen van diplomering, te weten diplomering door één instelling, 
bidiplomering of gezamenlijke diplomering; 

- de onderscheiden programma’s binnen de opleiding, indien deze georganiseerd 
worden door onderscheiden instellingsbesturen. 

De NVAO heeft deze uitbreiding van opleidingsvarianten opgenomen in haar nieuwe 
reglement. Het voorontwerp van decreet dat voorligt bekrachtigt deze wijziging. 

4 Advies 

De Vlor is in zijn advies over OD XIX (Algemene Raad, 29 januari 2009) akkoord gegaan met 
de ruime definitie van opleidingsvariant.  

De Raad Hoger Onderwijs merkt echter op dat bij de vertaling van deze verruimde definitie in 
artikel 9 van het reglement van de NVAO, niet meer duidelijk is dat wanneer een 
opleidingsvariant een negatieve beoordeling krijgt bij visitatie, deze variant bij accreditatie 
kan uitgesloten worden om zo de accreditatie van de basisopleiding niet in het gedrang te 
brengen. De raad pleit daarom voor een aanpassing van de formulering zodat die eenduidig 
en transparant is.  

De Vlor wijst er bovendien op dat via het decreet van 30 april 2009 betreffende het secundair 
na secundair en het hoger beroepsonderwijs, de NVAO bevoegd wordt voor de accreditatie 
van HBO5-opleidingen. De Vlor vraagt zich af in hoeverre het gewijzigde reglement van de 
NVAO ook van toepassing zal zijn op deze opleidingen. Dit is niet duidelijk uit het decreet 
van 30 april 2009. Hij spoort de overheid en de NVAO dan ook aan dit in de zeer nabije 
toekomst te onderzoeken en de organisatoren van deze opleidingen op de hoogte te stellen 
van het reglement dat zal gehanteerd worden. 

 

 

 

 

Isabelle De Ridder      Johan Veeckman 
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