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1 Situering 

Vlaanderen en Nederland sloten in 2003 een verdrag af over de accreditatie van opleidingen 

hoger onderwijs.1 Het accreditatieverdrag maakte het mogelijk om een accreditatieorganisatie op 

te richten die zowel de Nederlandse als Vlaamse hogeronderwijsopleidingen accrediteert. Naar 

aanleiding hiervan werd de NVAO opgericht.  

Een nieuw decreet2 moet het accreditatieverdrag aanpassen om: 

¬ de taak van de NVAO uit te breiden met de instellingstoets kwaliteitszorg (Nederland) en 

de instellingsreview (Vlaanderen).  

¬ een regeling te treffen voor de academische gelijkschakeling van bachelor- en 

masteropleidingen in Vlaanderen en Nederland. 

¬ de werking van het Accreditatieverdrag uit te breiden tot het Caribische deel van 

Nederland. 

De Vlor bespreekt hieronder deze drie wijzigingen.  

2 Uitbreiding van de bevoegdheden van de NVAO3  

De Vlor heeft geen bemerkingen bij de uitbreiding van de bevoegdheden van de NVAO en de 

uitbreiding van de werking van het accreditatieverdrag. De Vlor is tevreden dat de taakuitbreiding 

van de NVAO bij verdrag geregeld wordt. Op die manier kan het decreet over de aanpassing van 

kwaliteitszorg en accreditatie – waarin de instellingsreview wordt uitgeteken – uitvoering krijgen. 

3 Academische gelijkschakeling van bachelor- en 
masteropleidingen in Vlaanderen en Nederland4 

3.1 Academische gelijkschakeling: een goed principe 

De Vlor is verheugd dat de academische equivalentie tussen Vlaamse en Nederlandse diploma’s 

hoger onderwijs geregeld wordt. Hiermee komt Vlaanderen ook tegemoet aan de vraag uit het 

Boekarest-communiqué om automatische erkenning van diploma’s binnen de Europese 

hogeronderwijsruimte te verwezenlijken.  

De Vlor is het eens met het uitgangspunt dat alle Vlaamse en Nederlandse diploma’s van niveau 

6 gelijkgeschakeld worden. Hetzelfde geldt voor de opleidingen van niveau 7. Essentieel is dat 

                                                                                                                                                                     

1 Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Vlaamse Gemeenschap van België inzake de accreditatie van 

opleidingen binnen het Nederlandse en Vlaamse hoger onderwijs. 3 september 2003. 
2 Voorontwerp van decreet houdende de goedkeuring van het Protocol tot wijziging 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. 
3 Zie de onderdelen A en C van het protocol. 
4 Zie het onderdeel B van het protocol.  
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deze opleidingen voldoen aan de learning outcomes en de accreditatiekaders. Het is aan het 

kwaliteitszorgorgaan om hierop toe te zien.  

Het automatisch erkennen van diploma’s heeft een aantal voordelen: 

¬ Het systeem is transparant voor de student.  

¬ De grote administratieve last die met het gelijkwaardigheidsonderzoek gepaard ging, wordt 

ongedaan gemaakt. Ook de kosten voor het gelijkwaardigheidsonderzoek vallen weg. Dit 

brengt een grote geldelijke besparing met zich mee voor de aanvrager.  

3.2 Opmerkingen 

De Vlor begrijpt maar betreurt dat de ‘oude’ Vlaamse diploma’s van kandidaat en licentiaat niet 

in het verdrag worden meegenomen. De raad hoopt dat de overheid binnenkort werk maakt van 

deze equivalentie. Zij zijn in Vlaanderen immers wel gelijkgeschakeld met bachelor en master.  

De raad merkt op dat bij toepassing van academische gelijkschakeling, de equivalentielijst 

tussen Vlaamse en Nederlandse opleidingen overbodig wordt. De geaccrediteerde Nederlandse 

en Vlaamse hogeronderwijsopleidingen komen beter in eenzelfde lijst terecht. Dan hoeft over 

geen enkel bachelor of masterdiploma nog een gelijkwaardigheidsdiscussie gevoerd te worden.  

De Vlor merkt op dat de formulering in de tekst van het verdrag met betrekking tot de 

kunstenopleidingen geen wederkerigheid impliceert. De raad gaat er echter vanuit dat een 

verdrag in se wederkerig is en vraagt daarom geen expliciete aanpassing van de tekst van het 

verdrag. De raad merkt wel op dat de hbo-kunstopleidingen in Nederland gelijkgeschakeld 

worden met een academische bachelor in Vlaanderen. Dit heeft een aantal onverwachte 

consequenties. Op die manier krijgt de hbo-afgestudeerde immers rechtstreeks toegang tot de 

academische master in Vlaanderen, zonder dat er verwacht wordt dat de student een 

schakelprogramma volgt - dat wel dwingend dient gevolgd te worden door de Vlaamse studenten 

uit de professioneel gerichte bacheloropleiding kunsten.  

De raad stelt ook vast dat na invoering van dit decreet, afgestudeerden uit Vlaamse 

bacheloropleidingen met een professionele gerichtheid, zonder schakelprogramma kunnen 

instromen in een Nederlandse master met professionele gerichtheid. Deze laatste is op zijn beurt 

gelijkgeschakeld met een Vlaamse academische master. Afgestudeerden uit Vlaamse 

bacheloropleidingen met een professionele gerichtheid die in Vlaanderen een academische 

master willen volgen, moeten eerst succesvol een schakelprogramma beëindigen. De vraag is 

dus of dit decreet geen migratie van Vlaamse studenten naar Nederland zal stimuleren. De raad 

vraagt zich naar aanleiding hiervan af of het typisch Vlaamse systeem van schakel- en 

voorbereidingsprogramma’s niet aan herziening toe is. 

De raad adviseert de overheid zo snel mogelijk de consequenties te bekijken die dit decreet heeft 

voor de toegang tot bepaalde beroepen. De erkenning van het diploma houdt immers niet in dat 

ook de beroepstoegang zowel in Nederland als in Vlaanderen geregeld is. 

De raad adviseert de overheid de tekst van de Memorie van Toelichting nog na te lezen op tik- en 

taalfouten.  
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4 Uitbreiding van de werking van het accreditatieverdrag5 

De Vlor heeft geen opmerkingen bij de uitbreiding van de werking van het accreditatieverdrag tot 

de Caribische deel van Nederland (Bonaire, Sint Eustatius en Saba). 

 

 

 

Isabelle De Ridder                 Johan Veeckman 

secretaris Raad Hoger Onderwijs          voorzitter Raad Hoger Onderwijs 

                                                                                                                                                                     

5 Zie het onderdeel D van het protocol.  


