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Vlaamse Onderwijsraad  Raad Hoger Onderwijs 
Leuvenseplein 4 10 februari 2004 
1000 Brussel RHO/RBE/ADV/007 

Reactie voorontwerp van decreet betreffende de flexibilisering van 
het hoger onderwijs in Vlaanderen (versie 07.12.03)  

1 Situering 

Op 22 juni 2003 vroeg de minister van Onderwijs advies aan de Vlor over het voorontwerp 
van decreet betreffende de flexibilisering van het hoger onderwijs. De Raad Hoger Onderwijs 
formuleerde een advies hierover op 29 augustus 2003 (RHO/RBE/ADV/001). 

De Vlaamse regering keurde op 12 december 2003 een aangepaste versie van het 
voorontwerp van decreet (07.12.03) goed. Zij legde die versie voor aan de Raad van State. 

Omdat de aangepaste versie van het voorontwerp op verschillende punten grondig verschilt 
van de eerste versie waarover de Vlor adviseerde, opteerde de Raad Hoger Onderwijs 
ervoor om op eigen initiatief een bijkomend advies te formuleren. De raad inspireert zich 
daarbij ook op het Advies over flexibilisering in het hoger onderwijs dat hij op 13 mei 2003 op 
eigen initiatief formuleerde (RHO/RBE/ADV/006). Die tekst formuleert een concreet en 
coherent voorstel voor de invoering van een creditsysteem. 

Het bureau van de Raad Hoger Onderwijs formuleerde een ontwerpreactie op 28 januari 
2004.  

De Raad Hoger Onderwijs vergadert op 10 februari 2004 en keurt deze reactie goed in 
aanwezigheid van 17 stemgerechtigde leden.  

2 Wijzigingen in het voorontwerp van decreet 

De wijzigingen in de versie van het voorontwerp van decreet van 7 december 2003 ten 
opzichte van de versie van 18 juni 2003 betreffen o.a. : 

- Een aanpassing van de structuur van het voorontwerp. 
- Een aanpassing aan het verwachte decreet rechtspositieregeling. 
- Een aanpassing van terminologie en definities. 
- Technische correcties en aanvullingen. 
- Opleidingsonderdelen kunnen geheel of gedeeltelijk in de vorm van 

afstandsonderwijs aangeboden worden. 
- Een student behaalt een credit voor elk opleidingsonderdeel waarvoor hij geslaagd is. 
- Een nieuwe procedure EVC/EVK (attest van bekwaamheid – vrijstelling). 
- Uitbreiding van de taken van de examencommissie. 
- Meer aandacht voor studievoortgangsbewaking. 
- Vereenvoudiging voor de instellingen (afleveren creditattesten). 
- Onderscheid tussen credit-, diploma- en examencontract. 
- De begrippen voltijds, deeltijds en halftijds blijven behouden. 
- Een opleidingsprogramma kan per volume van 60 studiepunten toch meer dan 12 

opleidingsonderdelen omvatten. 
- Een niet-numerieke resultaatsbepaling wordt mogelijk. 
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- Vrijstellingen leiden tot studieomvangvermindering, maar studenten moeten ten 
minste 60 studiepunten volgen voor een bachelorsopleiding. 

- Schrappen van de 2% norm niet-financierbare buitenlandse studenten. 
- Overgangsmaatregelen voor studenten die in het oude stelsel startten en 

studievertraging opliepen. 
- Mogelijk uitstel van de definitieve inwerkingtreding van het decreet. 

3 Reactie 

1. De Raad Hoger Onderwijs waardeert verschillende aanpassingen in de nieuwe versie van 
het voorontwerp flexibiliseringsdecreet. Toch zijn er ook wijzigingen die volgens de raad een 
achteruitgang betekenen t.a.v. de oorspronkelijke versie. De raad is zelf altijd voorstander 
geweest van doorgedreven flexibilisering van het hoger onderwijs en zag in de invoering van 
een creditsysteem een belangrijke stap in die richting. In het algemeen vindt de raad dat niet 
alle wijzigingen in de nieuwe versie bijdragen tot de algemene doelstellingen van het 
decreet, zoals verwoord in de Memorie van toelichting: 

1. het vergroten van de mogelijkheid tot mobiliteit 
2. het vergroten van de mogelijkheid tot differentiëring binnen het onderwijs 
3. het vergroten van de mogelijkheden tot levenslang leren. 

 
2. Het voorontwerp van decreet stelt dat de bepalingen van dit decreet verplicht in werking 
treden vanaf een door de Vlaamse regering te bepalen academiejaar. Instellingen kunnen 
evenwel een eerdere inwerkingtreding aan de Vlaamse regering vragen.  De Raad Hoger 
Onderwijs vindt dat de invoering van het decreet gepaard moet gaan met het voorzien van 
bijkomende middelen. Een minderheid in de raad pleit ervoor dat in het decreet wordt 
ingeschreven dat instellingen die dat wensen vanaf het academiejaar 2004-2005 met de 
flexibilisering kunnen beginnen. Dat hoeft evenwel niet af te hangen van de toestemming van 
de Vlaamse regering. Het is immers niet duidelijk welke criteria de regering daarbij zou 
hanteren. 
 
3. De Raad Hoger Onderwijs stelt vast dat het nieuwe voorontwerp (art. 12) voorschrijft dat 
studenten die zich inschrijven voor een bacheloropleiding en die via vrijstellingen 
studieomvangvermindering verkrijgen, toch nog opleidingsonderdelen moeten volgen voor 
een studieomvang van ten minste 60 studiepunten. In art. 69§6 van het structuurdecreet dat 
met dit flexibiliseringsdecreet wordt opgeheven, was hier nog sprake van 45 studiepunten. 
De raad erkent dat deze wijziging parallel is met art. 65§4 van het structuurdecreet dat 
bepaalt dat een student met een bachelorsdiploma bij een inschrijving voor een andere 
bachelorsopleiding ten minste 60 studiepunten moet volgen. Om te vermijden dat verwante 
opleidingen elkaar overlappen vindt de raad het goed dat het decreet bepaalt dat opleidingen 
minstens 60 studiepunten van elkaar verschillen. De raad meent evenwel dat de overheid 
niet moet bepalen voor hoeveel studiepunten een student minimaal opleidingsonderdelen 
moet volgen om een bijkomend diploma te behalen.1 Het is de verantwoordelijkheid van de 
ontvangende instelling om samen met de student inhoud en omvang van dergelijk 
studietraject te bepalen.  
 
4. Het voorontwerp van decreet regelt studieomvangvermindering gebaseerd op vrijstellingen 
die aan een student kunnen verleend worden nadat hij op grond van EVC/EVK een attest 
                                                
1 Twee leden van de raad onderschrijven dit standpunt niet. 
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van bekwaamheid verworven heeft. De Raad Hoger Onderwijs vraagt zich af waarom deze 
procedure werd geïntroduceerd in het geval van EVK’s die voortvloeien uit een studiebewijs 
afgeleverd binnen het onderwijs. Wat EVC betreft, ondersteunt de meerderheid van de raad 
het idee om op Vlaams niveau een centrale instelling op te richten die zou instaan voor 
assessment van competenties. De rechtszekerheid voor de student is daarmee het meest 
gediend. Ook houdt een centrale instelling meer garanties in dat assessment plaatsvindt op 
basis van de nodige expertise en professionaliteit. Het blijft vanuit deze visie de 
verantwoordelijkheid van de hogescholen en universiteiten om op basis van de resultaten 
van het centrale assessment vrijstellingen toe te kennen. Een minderheid in de raad pleit er 
daarentegen voor dat assessment dichter bij de opleidingen zou gebeuren, eventueel op 
associatieniveau. Assessment moet immers altijd gebeuren in functie van bepaalde 
(opleidingsgebonden) doelstellingen. De raad vraagt zich ook af wat de relatie is tussen de 
procedure die in dit voorontwerp van decreet beschreven is en andere parlementaire 
initiatieven inzake EVC (decreet over de titel van beroepsbekwaamheid). De raad betreurt 
dat daarbij verschillende begrippenkaders (definities) gehanteerd worden.  
 
5. Het nieuwe art 81§1 van het structuurdecreet stelt dat als een examencommissie in het 
leven wordt geroepen die kan oordelen over het geslaagd zijn van een student over het 
geheel van de betrokken opleidingsonderdelen, de student het aangevatte traject slechts kan 
verder zetten indien die commissie hem geslaagd verklaart (art. 12 van het nieuwe 
voorontwerp).  De Raad Hoger Onderwijs stelt vast dat deze bepaling aanleiding kan geven 
tot de wellicht niet bedoelde conclusie dat die student in dergelijk geval zijn studie niet kan 
voortzetten via een aangepast traject.  
 
6. Het aangepaste voorontwerp van decreet voert het begrip “credit” in. Een student behaalt 
één credit voor elk opleidingsonderdeel waarvoor hij geslaagd is. De Raad Hoger Onderwijs 
meent dat het de transparantie ten goede zou komen als de band tussen studiepunten en 
credits bewaard wordt. Als een student een opleidingsonderdeel met succes beëindigt, 
verwerft hij zo een aantal credits, waarvan het cijfer gelijk is aan het aantal studiepunten dat 
toegekend werd aan dat opleidingsonderdeel.2 Dit kadert overigens binnen het ECTS-stelsel 
dat in de meeste instellingen is ingeburgerd.  
 
7. Om te vermijden dat programma’s versnipperen in teveel kleine opleidingsonderdelen, zou 
de overheid de minimale omvang van een opleidingsonderdeel kunnen vastleggen (i.c. 3 
studiepunten) en/of kan ze bepalen uit hoeveel opleidingsonderdelen een modeltraject 
maximaal mag bestaan. De Raad Hoger Onderwijs betreurt het weglaten van de richtlijn uit 
het eerste voorontwerp die bepaalde dat een opleidingsprogramma per volume van 60 
studiepunten niet meer dan 12 opleidingsonderdelen kan omvatten (art. 3 van het nieuwe 
voorontwerp). De raad pleit ervoor om de coherentie van de opleidingsprogramma’s te 
                                                
2 De begrippen ‘studiepunten’ en ‘credits’ worden vaak verward. Ook internationaal is er geen eenduidigheid. De 
Raad Hoger Onderwijs formuleerde in zijn eerder advies volgend voorstel.  Studiepunten zijn een kwantitatieve 
maat om de studieomvang van een opleiding uit te drukken in functie van de studiebelasting. Studiepunten 
worden door een programmacommissie aan een opleidingsonderdeel toegekend. Credits worden door de 
examencommissie aan een student toegekend. Hij verwerft die als hij de eindtermen van het opleidingsonderdeel 
heeft behaald. Credits verwijzen dus naar de inhoud en het niveau van de competenties die een student 
verworven heeft. Het aantal credits is echter ook een kwantitatieve maat die aanduidt voor hoeveel studiepunten 
de student geslaagd is. 
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bewaken. Daardoor vermijdt men o.a. dat er tussen de instellingen grote verschillen in de 
opbouw van programma’s ontstaan.  
 
8. De Raad Hoger Onderwijs had in zijn vorige adviezen al gewezen op de financiële 
repercussies voor de instellingen om een flexibele organisatie gestalte te geven. 
Flexibiliseren houdt voor de instellingen een meerkost in.3 Nieuwe taken vragen nieuwe 
middelen. Uit een aantal analyses blijkt daarenboven dat verschillende aanpassingen in dit 
nieuwe ontwerp tot minder inkomsten voor de instellingen kunnen leiden.  
 
9. Het voorontwerp van decreet gaat ervan uit dat de examencommissie bestaat uit het 
college van alle examinatoren. Vraag is of dit wel zo gelukkig is. Vraag is ook of dit nog 
haalbaar is in grote instellingen. Als alternatief kan men denken aan een beperkte 
examencommissie (zoals b.v. gebruikelijk in Nederland) die vaker samenkomt dan wat 
decretaal is voorzien, maar die wel is gehouden aan de strikte toepassing van het 
goedgekeurde examenreglement, m.i.v. de deliberatieregels. In gevallen waar de beperkte 
examencommissie wil afwijken van deze regels is de goedkeuring nodig van het voltallige 
college van examinatoren. In zijn vorige adviezen pleitte de Raad Hoger Onderwijs voor een 
examencommissie die regelmatig vergadert en stelde hij voor dat instellingen zouden 
kunnen opteren dat een beperkt aantal leden een mandaat in de examencommissie krijgt. 
De studenten in de Raad Hoger Onderwijs beklemtonen evenwel de wenselijkheid dat alle 
betrokken examinatoren aanwezig zijn bij de deliberaties. Zij zien daarin grotere garanties 
voor het billijk toepassen van compensatieregels en menen dat er daardoor minder (interne) 
beroepsprocedures zullen opgestart worden.  
 
10. Volgens het nieuwe artikel 75ter van het structuurdecreet (art. 8 van het nieuwe 
voorontwerp) kan de keuze voor een contract gewijzigd kan worden na een semester.  
Vooral in functie van heroriëntering van een student kan wijziging van een contract 
aangewezen zijn. De Raad Hoger Onderwijs wijst wel op de mogelijke financiële gevolgen 
hiervan voor de instellingen (o.a. terugbetalen inschrijvingsgeld). De raad beklemtoont dat 
een wijziging van het contract alleen kan door het instellingsbestuur en de student 
gezamenlijk. Volgens de interpretatie van de Memorie van toelichting zou een wijziging van 
contract ook moeten kunnen na een trimester. In het belang van de studenten van 
instellingen met een trimesteriële organisatie, stelt de Raad Hoger Onderwijs dan ook voor 
om in het voorontwerp te schrijven “trimester/semester”.  

4 Besluit 

De Raad Hoger Onderwijs ziet nog verschillende punten waar het voorontwerp van decreet 
betreffende de flexibilisering van het hoger onderwijs in Vlaanderen (versie 07.12.03) kan 
verbeterd worden.  De meerderheid van de raadsleden meent dat dit voorontwerp maar kan 
goedgekeurd worden als de overheid de nodige bijkomende middelen voor de implementatie 
ervan voorziet. 

                                                
3 Bij wijze van voorbeeld kan hier verwezen worden naar de noodzaak om trajectbegeleiding uit te bouwen. Uit internationaal 

onderzoek blijkt dat instellingen zeker één trajectbegeleider per 800 studenten moeten voorzien.  


