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Advies over het voorontwerp van decreet tot 
aanpassing van het stelsel van kwaliteitszorg 
en accreditatie in het hoger onderwijs in 
Vlaanderen 

1 Situering 

s 

Op 13 december 2011 vroeg minister Smet de Vlor advies over het voorontwerp van decreet tot 
aanpassing van het stelsel van kwaliteitszorg en accreditatie in het hoger onderwijs in 
Vlaanderen, dat door de Vlaamse Regering op 9 december 2011 principieel goedgekeurd werd. 
Met dit decreet wijzigt de overheid het gros van de bepalingen met betrekking tot visitatie en 
accreditatie in het decreet betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen 
van 4 april 2003. 

Dit advies werd voorbereid door de werkgroep Nieuw Accreditatiestelsel, voorgezeten door Luc 
François. De Raad Hoger Onderwijs besprak dit advies tijdens zijn raadsvergadering van 14 
februari 2012 en keurde het eenparig goed in aanwezigheid van 18 stemgerechtigde leden. Daar 
waar geen consensus kon worden bereikt, geeft het advies de verschillende standpunten weer 
(cf. punt 4.1.3). 

2 Beknopte samenvatting van het nieuwe stelsel zoal
voorgesteld in het voorontwerp van decreet 

De overheid kiest met dit voorontwerp van decreet voor een combinatie van een instellingsreview 
en opleidingsbeoordeling. Het is de opleiding die geaccrediteerd wordt. De keuze voor deze 
combinatie is nieuw. Totnogtoe werd enkel de opleiding beoordeeld. De invoering van de 
instellingsreview heeft echter ook inhoudelijke consequenties. De focus van de 
opleidingsbeoordeling ligt bij het onderwijsproces.  

De instellingsreview slaat op de processen die onderwijskwaliteit garanderen. De evaluatie 
gebeurt door een externe commissie. De Vlaamse Regering zal hiervoor een ‘Vlaams 
beoordelingskader instellingsreview’, opgesteld door de accreditatieorganisatie, goedkeuren. 
Indien een instelling voldoet aan alle standaarden, bedraagt de geldigheidsduur van de 
instellingsreview 6 jaar. Er worden drie rondes beschreven. De nulmeting vangt aan in 2015-
2016. De instellingsreview die hieraan gekoppeld is, is niet sanctionerend. Bij een positief 
oordeel op de instellingsreview in de tweede ronde vervalt voor de instelling de verplichting tot 
externe visitaties van de opleidingen in hun huidige vorm.   

De eerste accreditatieronde loopt in Vlaanderen af tegen het einde van het academiejaar 2012-
2013. In de tweede ronde (vanaf 2013-2014) gaat het om een opleidingsbeoordeling die enkel 
handelt over de onderwerpen die betrekking hebben op het primaire onderwijsproces. De 
Vlaamse Regering zal hiervoor een Vlaams accreditatiekader, opgesteld door de 
accreditatieorganisatie, goedkeuren. Als de oordelen op alle onderwerpen van de 
instellingsreview in de tweede ronde van de instellingsreview positief zijn, kan de 
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opleidingsaccreditatie vanaf de derde ronde (vanaf 2021-2022) gebeuren op basis van een 
opleidingsdossier in plaats van op basis van een externe visitatie.  

De externe beoordelingen in de tweede accreditatieronde zullen uitgevoerd worden door 
visitatiecommissies onder de coördinatie van –in principe (maar niet op exclusieve wijze)– het 
evaluatieorgaan van de Vluhr.   

3 Algemene opmerkingen

3.1 Werkwijze 

Tussen 2007 en 2009 werd in Nederland intensief gewerkt aan een nieuw accreditatiestelsel. In 
Vlaanderen werden deze evoluties met grote belangstelling opgevolgd en zowel de NVAO als 
instellingen hoger onderwijs werkten aan voorstellen voor een nieuw stelsel. De Vlor reageerde in 
een advies van 15 december 2009 op het toenmalige voorstel van de NVAO. Overheid en 
onderwijsinstellingen voerden ook nadien nog gesprekken over nieuwe voorstellen van onder 
andere de instellingen hoger onderwijs. Maar in een conceptnota van 15 juli 2011 stelde de 
minister dat Vlaanderen zou werken aan systematiek die sterk van de Nederlandse zou afwijken. 
Deze onverwachte en laattijdige koerswijziging, gecombineerd met de plotse haast die dit dossier 
de laatste maanden heeft gekenmerkt, heeft de gedragenheid van de plannen van de overheid 
bij de onderwijspartners onder druk gezet. Getuige hiervan zijn de fundamentele bezwaren die de 
Vlor-geledingen in dit advies oplijsten. Deze plotse haast heeft ook de consultatie bij 
besluitvorming aanzienlijk bemoeilijkt. 

De raad benadrukt dat breed en bedachtzaam overleg over dergelijke ingrijpende veranderingen 
voor het werkveld essentieel is. De Vlor is dankzij zijn intrinsieke samenstelling het gremium bij 
uitstek om dergelijk overleg te voeren.  

De Vlor betreurt dat dit voorontwerp van decreet niet vroeger gefinaliseerd werd. Dit bemoeilijkt 
de implementatie aanzienlijk. Opleidingen die vooraan in het visitatietijdspad geplaatst werden, 
moeten vandaag werken aan hun zelfevaluatierapport, zonder dat hiervoor een protocol 
voorhanden is.  

3.2 Kenmerken van het nieuwe accreditatiestelsel 

In zijn advies van 15 december 2009, schoof de Vlor een aantal aandachtspunten naar voren, 
waaraan volgens hem een adequaat accreditatiestelsel moet voldoen: inhoudelijke reflectie 
stimuleren, vergelijkbaarheid van de beoordeling, onafhankelijkheid en deskundigheid van de 
beoordeling, internationale herkenbaarheid, een doeltreffend en kostenefficiënt systeem. Hij gaat 
hieronder na of deze elementen in het voorliggende voorontwerp ook gerealiseerd zijn en 
becommentarieert de accenten die gelegd werden.  

3.2.1 Het nieuwe stelsel stimuleert inhoudelijke reflectie

3.2.1.1 Focus op het onderwijsproces

De Vlor is ervan overtuigd dat het nieuwe stelsel zoals beschreven in het voorontwerp van 
decreet de inhoudelijke reflectie zal stimuleren omdat een sterke focus ligt op de inhoudelijke 
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uitgeschreven is in het voorontwerp trouwens problematisch. Hij komt hier later op terug.  

kern van de opleidingsprogramma’s en het daaraan verbonden onderwijsproces. Ook de pilots 
die ondertussen gelopen hebben, hebben dit bevestigd. Het nieuwe systeem geeft aan de 
instellingen en opleidingen de mogelijkheid om een nog sterkere kwaliteitscultuur te ontwikkelen. 
De Vlor is hier verheugd over. 

3.2.1.2 Keuze voor generieke kwaliteitswaarborgen

De Vlor vindt het een goed idee om de tweede accreditatieronde te focussen op die onderwerpen 
die betrekking hebben op het primaire onderwijsproces. De opleidingsaccreditatie draait rond 
drie vragen die in het accreditatiekader vertaald worden als generieke kwaliteitswaarborgen: het 
beoogde eindniveau, het onderwijsproces en het gerealiseerde eindniveau. De Vlor vindt dit een 
goed kader want op die manier krijgen opleidingen de kans om hun intrinsieke kwaliteit aan te 
tonen. Het globale verhaal van de opleiding kan beter verteld worden, zonder dat men gebonden 
is aan checklijsten.  

Binnen deze generieke kwaliteitswaarborgen worden criteria onderscheiden die handelen over de 
kwaliteit en het niveau van het onderwijs en de zaken die daar direct mee samenhangen. De Vlor 
merkt hierbij op dat het kwalitatief afwegen van criteria ten opzichte van elkaar sterk aan belang 
wint. De criteria worden immers afgewogen om een beoordeling per generieke kwaliteitswaarborg 
te bekomen. Het mag echter geenszins de bedoeling zijn dat de criteria afvinklijsten worden. De 
accreditatiebeslissing is gebaseerd op het kwalitatief afwegen van de resultaten op deze 
generieke kwaliteitswaarborgen.  

3.2.2 Vergelijkbaarheid van de beoordeling blijft behoude

De totnogtoe gehanteerde clustering van opleidingen in hetzelfde domein zorgde voor een 
efficiënt gebruik van de beschikbare middelen en voor een gelijkaardige beoordeling van deze 
opleidingen. Op die manier konden opleidingen ook goede praktijken uitwisselen en blijvend van 
elkaar leren. In het nieuwe stelsel zal vanaf de tweede accreditatieronde clustering beperkter zijn 
omwille van de verkorte doorlooptijd van de visitaties. De Vlor is voorstander van een verkorte 
doorlooptijd maar wenst dat de vergelijkbaarheid maximaal gegarandeerd blijft.  

3.2.3 Onafhankelijkheid van de beoordeling gevrijwaard in de eerste en tweede 

In het huidige systeem heeft de NVAO de taak om na te gaan of de afgesproken procedu
gevolgd werden bij visitatie. Het zwaartepunt van de inhoudelijke beoordeling ligt bij de 
onafhankelijke deskundigen. Voor de eerste en tweede ronde van 
aan deze werkwijze vastgehouden. De Vlor is hier verheugd over.  

De Vlor betwijfelt evenwel of de onafhankelijkheid van de beoordeling ook voldoende 
gegarandeerd zal zijn in de derde ronde. De raad vindt de hele derde ronde zoals hij nu 
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complementair zijn. Een wisselwerking tussen de twee leidt tot een verbetering van de 

3.2.4.3  ‘European Standards and Guidelines for Quality Assurance’ 

De Vlor vindt dat het nieuwe accreditatiestelsel moet beantwoorden aan de internationale eisen 
inzake kwaliteitszorg. Hij verwijst hierbij naar de European Standards and Guidelines for Quality 
                                                                                                                                                                    

3.2.4 Internationale herkenbaarheid 

3.2.4.1 Een van Nederland afwijkend syst

Voor de raad is de internationale herkenbaarheid en zichtbaarheid de meerwaarde van 
Nederlands-Vlaamse samenwerking inzake kwaliteitszorg. De Vlor betreurt het daarom dat de 
Nederlandse en Vlaamse stelsel uit elkaar gegroeid zijn, terwijl met het accreditatieverdrag in 
2003 toch wel een stap gezet was naar een geharmoniseerd stelsel.1 Een aantal ele

 de invoering van het decreet zal verschillen: na

¬ de instellingsrevie
¬ in Vlaanderen is de instellingsreview verplicht voor alle instellingen. Voor de opleid

wordt een beperkte opleidingsbeoorde

opleidingsbeoordeling kan laten uitvoeren of niet; 
¬ Vlaanderen stelt ‘self-accrediting institutions’ als toekomstperspectief. Dit is in Nederland 

niet aan de orde. 
¬ De duur van de opleidingsaccreditatie is verschillend. Zes jaar voor Nederland. In 

Vlaanderen blijft dit voorlopig 8 jaar.  

onderzoek naar het binationale stelsel.2 De conclusie van

harmonisatie van de regelgeving in Vlaanderen en Nederland gezamenlijk vorm te geven
ENQA gaf in 2007 aan dat er nog ruimte was voor harmonisatie, ondanks de bestaande culturele 
en regelgevende verschillen.3  

3.2.4.2 Instellingsreview en opleidingsbeoordeling 

De keuze voor een instellingsreview en een opleidingsbeoordeling beantwoordt aan de 
internationale tendens van vandaag. De Vlor vindt het goed dat Vlaanderen zich aanslui
internationale ontwikkelingen. De Vlor is eveneens verheugd dat de overheid zijn advies uit 20
gevolgd is op volgende punten: de instellingsaudit is niet sanctionerend na de eerste ronde en er
werd gekozen voor één soort (beperkte) opleidingsbeoordeling.  

Voor de raad is het essentieel dat de instellingsaudit en de opleidingsbeoord

kwaliteitszorgcultuur in de instelling. Hij benadrukte dit reeds in zijn advies van 2009. De Vlor 
vraagt dan ook dat de overheid in de tussentijdse evaluatie, die gepland is na de tweede ronde, 
zou nagaan of deze complementariteit in de feiten ook gerealiseerd werd. 

 
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 Rekenkamer en Rekenhof. Verslag over kwaliteitsbewaking in het hoger onderwijs in Vlaanderen en Nederland (2008). 
3 Zelfevaluatierapport NVAO in het kader van ENQA-visitatie. 2007. (p. 56) 
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De Vlor wijst erop dat de tijd tussen de tweede en derde ronde van de instellingsreview heel 
beperkt is. Instellingen hebben hierbij onvoldoende de tijd om bijsturing uit te denken en te 
implementeren.  

Assurance (2005). Bij de ontwikkeling van de accreditatiek

3.2.5 Een doeltreffend en kostenefficiënt systeem? 

Interne en externe kwaliteitszorg nemen in het hoger onderwijs een belangrijke plaats in. Hie
zijn een zekere kost, administratieve last en werkdruk voor het personeel verbonden. De raad 
verwacht dat deze in verhouding 
kwaliteitszorgsysteem levert. De raad benadrukt dat bewaking van lastenvermindering een 
aandachtspunt moet blijven. Hij is er niet van overtuigd dat dit met het voorliggende voorontwerp
van decreet gerealiseerd werd.  

De Vlor is erover bezorgd dat de invoering van het nieuwe systeem gepaard zal gaan met e

organisatie doordrongen is, vraagt bijkomende inspann
leiden tot een verstikkend effect bij het personeel van d

3.3 Aandachtspunten bij implementatie 

De Vlor vindt het belangrijk dat instellingen een beleidsvisie ontwikkelen die niet alleen gericht is 
op onderwijskundige aspecten, maar ook rekening houdt met de ruim maatschappelijke context 
en met recente maatschappelijke ontwikkelingen. De raad vindt het belan
kader voor de instellingsreview de garantie inhoudt dat gepeild wordt naar de manier waarop de 
instelling haar beleidsvisie vertaalt in beleidsprocessen en hoe deze geëvalueerd en opgevolgd 
worden. De focus moet daarbij liggen op de kwaliteit van het onderwijs.  

Er moet over gewaakt worden dat de onderliggende kwaliteit van de opleidingen in de visitatie 
naar boven komt. Opleidingen moeten de kwaliteit van het onderwijs kunnen aantonen. De 
bedoeling van het nieuwe systeem is de wijze waarop de kwaliteitscultuur verankerd is in
instellingen en
aan op zelfverbetering. De Vlor vindt dit positief. Men moet zich uiteraard hoeden voor een te 
mechanistische benadering van kwaliteitszorg en een systeem uitsluitend bestaand uit 
afvinklijsten.  

Visitatierapporten bevatten obje
nuttig voor studenten die een studiekeuze maken. Deze rapporten zijn door hun specifieke vor
en stijl echter niet geschikt voor gebruik door derden. Er is daarom nood aan leesbare en 
toegankelijke samenvattingen. 

De Vlor wijst erop dat door de ruime interpretatie van het onderwijsproces (zie artikel 15), de 
opdracht van de visitatiecommissies wel zwaarder wordt. Er zal voldoende aandacht moeten 
besteed worden aan de training van de leden van de commissies.   
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4 Artikelsgewijze opmerkingen

4.1 Vooraf 

4.1.1 ‘Criteria’ versus ‘generieke kwaliteitswaarborgen

De Vlor merkt op dat in het voorontwerp van decreet ‘criteria’ en ‘generieke 
kwaliteitswaarborgen’ inconsequent gebruikt worden. Voor de Vlor is het onderscheid zoals 
hierboven aangegeven echter duidelijk. Hij vraagt dat de decreetgever dit zou nagaan in het 
voorontwerp van decreet.  

4.1.2 Opleiding versus opleidingsvarian

De Vlor vindt het positief dat de overheid voorlopig vasthoudt aan de opleidingsaccreditatie. Hij 
wijst erop dat in het voorontwerp van decreet ‘opleiding’ en ‘opleidingsvariant’ op een onheldere 
manier door elkaar gebruikt worden. Hij vraagt dat de decreetgever dit zou nagaan. 

4.1.3 De derde ronde

Het voorontwerp van decreet bevat ook bepalingen over de derde ronde instellingsreviews en 
accreditatie van opleidingen. De Vlor stelt vast dat de overheid in de derde ronde kiest voor een 
vorm van zelfaccreditatie waarbij de externe beoordeling in haar huidige vorm vervangen wordt 
door een opleidingsdossier. 

De Vlor heeft grote reserves bij de bepalingen over deze derde ronde. Deze bepalingen zijn niet 
gedragen door het hoger onderwijsveld. Zo stelt de Vlor bijvoorbeeld vast dat het concept van 
‘zelfaccreditatie’ op verschillende manieren geïnterpreteerd kan worden. De Vlor is wel van 
mening dat het principe van een derde ronde –verschillend van de tweede ronde en bij voorkeur 
ook afgeslankt– voorzien kan worden. De raad vindt het echter voorbarig om op dit moment al zo 
gedetailleerd de bepalingen hiervoor op te nemen. De wijze waarop deze derde ronde zal 
verlopen hangt immers in sterke mate af van de geplande tussentijdse evaluatie na de tweede 
ronde: 

¬ De geleding van de instellingshoofden uit de Raad Hoger Onderwijs verkiest daarom, met 
instandhouding van haar voorbehoud, om nu geen commentaar te leveren bij de artikels 
die betrekking hebben op deze derde ronde (artikels 14, 20, 21 en 24). 

¬ De studentengeleding, de personeelsgeleding en de aanwezige socio-culturele partners 
(de organisatie Platform Allochtone Studenten) van de Raad Hoger Onderwijs vragen 
daarom dat de overheid alle artikelen over de derde ronde schrapt uit het decreet (artikels 
14, 20, 21 en 24). 

¬ De socio-economische partners van de Raad Hoger Onderwijs waren verontschuldigd voor 
de bespreking van dit advies omwille van een overheidsopleiding in het kader van de VKS. 
Zij hebben derhalve hierover geen standpunt kunnen innemen.   

De studentengeleding beargumenteert haar keuze als volgt:  

De studentengeleding heeft grote reserves bij het principe van zelfaccreditatie en is voorstander 
van het behoud van de externe beoordeling. De studentengeleding is van mening dat door de 
afschaffing van de externe beoordeling niet meer voldaan wordt aan de vooropgezette 
doelstellingen van het decreet (cf. Memorie van Toelichting, p.3) en van de doelstellingen zoals 
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dit advies ze verwoordt in 3.2. Zo gaat vooral de vergelijkbaarheid van de informatie over de 
kwaliteit van de opleidingen verloren. Ze vindt het uitermate vreemd dat een nieuw systeem niet 
aan de initiële doelstellingen beantwoordt. De studentengeleding vindt het ook primordiaal dat 
de kwaliteit op opleidingsniveau bekeken blijft worden aan de hand van een zelfevaluatierapport 
–een methode die haar nut al bewezen heeft. Het opleidingsniveau is immers de plaats bij 
uitstek om van elkaar te leren, goede praktijkvoorbeelden uit te wisselen en een transparant 
beeld van de opleidingskwaliteit te scheppen, wat nog steeds de essentiële vereisten van een 
degelijk kwaliteitszorgsysteem zijn. Het schrappen van de externe beoordeling gaat in tegen 
eerdere beloftes van de minister en gaat in tegen de principes van de European Standards and 
Guidelines (2005), vooral omdat de onafhankelijkheid van beoordelingen in het gedrang komt. 
De derde ronde dreigt daardoor eerder een achteruitgang te worden in de kwaliteitszorg van ons 
hoger onderwijs. De studentengeleding stelt voor om de tussentijdse evaluatie af te wachten 
alvorens een beslissing te nemen over deze derde ronde. Ze vraagt daarom dat de overheid alle 
artikelen over de derde ronde schrapt uit het decreet (artikels 14, 20, 21 en 24). 

4.2 Instellingsreview en opleidingsbeoordeling wanneer instelling en 
opleiding samenvallen (artikel 6)? 

De Vlor vraagt zich af of de opsplitsing tussen instellingsreview en opleidingsbeoordeling wel 
zinvol is voor als instelling en opleiding samenvallen (bijvoorbeeld de Evangelische Theologische 
Faculteit in Heverlee en de Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid in Brussel).  

Voor geregistreerde instellingen wordt enkel een opleidingsbeoordeling voorzien en geen 
instellingsreview. De Vlor stelt voor om dezelfde regeling te laten gelden voor ambtshalve 
geregistreerde instellingen met slechts één bachelor- en/of masteropleiding. 

4.3 Studenten maken deel uit van de visitatiecommissie (artikel 12) 

Het voorontwerp van decreet specificeert niet langer dat de student uit de visitatiecommissie de 
gevisiteerde opleiding moet volgen. De Vlor is er zich bewust van dat studenten moeilijk 
gemotiveerd kunnen worden om deel te nemen aan de visitaties. De intensieve werkbelasting is 
hier ongetwijfeld medeoorzaak van. De Vlor vindt het echter wel belangrijk dat de student in de 
visitatiecommissie een voeling heeft met de gevisiteerde opleiding. Hij vraagt daarom om hier in 
het protocol de nodige aandacht aan te besteden. Een getrapt systeem van aanduiding is hierbij 
een mogelijkheid: de student komt bij voorkeur uit de gevisiteerde opleiding (maar wel uit een 
andere instelling), als dit niet haalbaar is dan uit een aanverwante opleiding en als ook dit niet 
haalbaar blijkt uit een soort van pool van studenten die meewerken aan visitaties.   

4.4 Buitenlandse evaluatieorganen (meerdere artikelen) 

De Vlor merkt op dat het samenlezen van  

¬ artikel 9 (‘De aanvraag voor … evaluatieorgaan’); 
¬ artikel 17 (‘Een regelmatig visitatierapport … accreditatiekader’); 
¬ artikel 12 (‘Elk evaluatieorgaan… moet ofwel EQAR geregistreerd zijn ofwel erkend door de 

accreditatieorganisatie…’); 
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¬ artikel 30 (‘De externe beoordelingen worden georganiseerd door een evaluatieorgaan … 
accreditatieorganisatie’); 

¬ artikel 60sexies van het structuurdecreet;  

tot de conclusie leidt dat elk buitenlands evaluatieorgaan dat actief wil zijn in Vlaanderen  

1 alle criteria van het accreditatiekader moet volgen
2 telkens een visiatieprotocol moet vastleggen met de accreditatieorganisa

 
De Vlor begrijpt hieruit dat een eventueel buitenlands evaluatieorgaan het volledige 
accreditatiekader dient te volgen. Dit is een zeer strenge voorwaarde, waardoor de meerwaarde 
van het contracteren van een buitenlands evaluatieorgaan grotendeels verdwijnt. Nochtans kan 
het voor een opleiding een inhoudelijke meerwaarde zijn om met een buitenlands 
evaluatieorgaan te werken. Dit kan interessant zijn als internationale benchmarking of om 
aansluiting te vinden bij gelijksoortige internationale opleidingen. De Vlor pleit er dan ook voor 
om de desbetreffende bepalingen zodanig te versoepelen dat de bestaande mogelijkheid om 
andere evaluatieorganen in te schakelen, die andere kaders en andere visitatieprocessen 
hanteren, behouden blijft, conform de meer soepele bepalingen die gelden voor gezamenlijke 
opleidingen (artikel 57bis §2bis van het structuurdecreet) en conform de bepalingen van artikel 
60sexies van het structuurdecreet. Uiteraard blijft de NVAO juridisch verantwoordelijk voor het 
afleveren van de accreditatie, ook na visitatie door een buitenlands evaluatieorgaan. De Vlor gaat 
ervan uit dat de NVAO de nodige kwaliteitstoetsen uitvoert.  

4.5 Opleidingsdossier in de derde ronde (artikel 14) 

De Vlor is van mening dat het vandaag te vroeg is om de derde ronde zo gedetailleerd uit te 
tekenen. De Vlor stelt voor dat de overheid eerst de resultaten van de tweede ronde afwacht. De 
Vlor gaat daarom ook niet in op de bepalingen van het zogenaamde opleidingsdossier. Deze 
bepalingen zijn niet gedragen door het hogeronderwijsveld. 

4.6 Standaarden opleidingsbeoordeling (artikel 15) 

De Vlor weet dat ook de NVAO ondertussen de decretale formulering van de ‘generieke 
kwaliteitswaarborgen’ volgt. Er moet hierbij echter wel over gewaakt worden dat de bepalingen in 
artikel 15, (artikel 58 van het structuurdecreet, nieuwe § 1, onder ‘De accreditatieorganisatie 
legt in het kader de volgende zaken vast’ en meer bepaald 2° over de voorwaarden voor het 
verlenen van oordelen en 3° over verifieerbare feiten) geen aanleiding mogen geven tot een 
‘afvinksysteem’ van de beoordelingsprocedure. De Vlor oordeelt dat de voorgestelde decretale 
formulering daartoe aanleiding kan geven. Zij bepleit een herformulering conform de wijze 
waarop de NVAO de kaders in dit verband heeft uitgewerkt. 

De Vlor stelt vast dat in de nieuwe § 1 van artikel 58 van het structuurdecreet, 1°‘de wijze 
waarop de domeinspecifieke leerresultaten vertaald worden’ meer slaat op het proces dan op het 
eindproduct. De Vlor stelt daarom voor om ‘worden’ te vervangen door ‘zijn’.  

De Vlor stelt voor om in de nieuwe §1, 1° van artikel 58 de term ‘programmaspecificaties’ te 
vervangen door ‘opleidingspecifieke leerresultaten’. Dat is duidelijker. 

De Vlor stelt voor om in §1, 2° van artikel 58 het woord ‘studierendement’ te vervangen door 
‘doorstroomrendement’ en om in §1, 3° na ‘toetsing en examinering van de studenten’ het 
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volgende in te lassen: ‘,aan de hand van het diplomarendement’. Deze voorgestelde 
aanpassingen sluiten beter aan bij wat respectievelijk valt onder de noemer van de 2de en de 3de 
generieke kwaliteitswaarborg. 

4.7 De kwaliteit van het visitatierapport (artikel 17) 

In de Memorie Van Toelichting werd opgenomen (p.20) dat de accreditatieorganisatie het 
visitatierapport kan weigeren als het ‘ondermaats’ is. In het decreet wordt echter niet 
gepreciseerd wat een kwalitatief rapport is. Er is enkel sprake van een ‘regelmatig’ rapport en 
hiervoor wordt verwezen naar het visitatieprotocol. De Vlor stelt voor dat in het visitatieprotocol 
gespecificeerd wordt wat een kwalitatief rapport is.  

Als in artikel 15 (verwijzend naar artikel 58 van het decreet hoger onderwijs) aanpassingen 
worden doorgevoerd conform het hierboven geformuleerde in 4.6, dan moeten zij ook worden 
doorgevoerd in artikel 17 (vervanging van §1, 2° en 3°). 

De accreditatieorganisatie kan het instellingsbestuur, het evaluatieorgaan of de 
visitatiecommissie om bijkomende informatie vragen (artikel 17, 2°, in te voegen §4 in artikel 58 
bis van het structuurdecreet). De Vlor stelt voor om in de tekst een prioritering in te schrijven: de 
visitatiecommissie wordt best eerst om verduidelijking gevraagd. Het instellingsbestuur kan zich 
immers niet uitspreken over de conclusies van de commissie. Het instellingsbestuur kan enkel 
extra informatie aanleveren. Vlor stelt daarom voor om de formulering ‘het instellingsbestuur, het 
evaluatieorgaan of de visitatiecommissie’ te vervangen door ‘de visitatiecommissie en 
desgevallend ook het instellingsbestuur en/of het evaluatieorgaan’. 

Artikel 17, 1°vervangt dat in artikel 58bis van het structuurdecreet § 1. In deze §1, 2° wordt 
‘criteria’ gebruikt, terwijl eigenlijk ‘generieke kwaliteitswaarborgen’ bedoeld zijn. Het zijn immers 
deze laatste die gespecificeerd worden in het accreditatiekader.  

4.8 Eindoordeel door de visitatiecommissie (aansluitend bij artikel 18) 

De NVAO heeft het voornemen om aan de visitatiecommissies te vragen een overkoepeld 
eindoordeel op opleidingsniveau uit te spreken. Dit zou gebeuren op een 4 puntenschaal.  

De meerderheid van de geledingen van de Vlor is hiervan geen voorstander. Zij vragen daarom 
dat, als toevoeging van §1 van artikel 59, expliciet de bepaling wordt opgenomen dat er geen 
globaal eindoordeel wordt gegeven. Zij stellen dat een dergelijk eindoordeel niet in de lijn ligt van 
het decreet. Het decreet stelt immers dat de accreditatie verleend wordt op basis van de 
aanwezigheid van de 3 generieke kwaliteitswaarborgen. Een eindoordeel van de 
visitatiecommissie is vanuit dit standpunt irrelevant en overbodig. Zij zijn bovendien van mening 
dat dergelijk eindoordeel de concurrentie tussen de instellingen enkel in de hand werkt. Het kan 
immers aanleiding geven tot ranking.  

De studentengeleding is wel voorstander van een dergelijk overkoepelend eindoordeel. Het kan 
aanleiding geven tot benchlearning. Op die manier wordt ook het eigenaarschap van de 
kwaliteitszorg door de instellingen verhoogd. In Nederland werd de 4 puntenschaal wel 
ingevoerd. Daar zullen dus opleidingen als ‘excellent’ worden beoordeeld, terwijl in Vlaanderen 
maximaal ‘voldoende’ mogelijk is. Dit kan de internationale slagkracht van een opleiding sterk 
negatief beïnvloeden. 
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Alle geledingen van de Vlor stellen dat als een dergelijk eindoordeel in het decreet wordt 
ingeschreven, ook beslissingsregels moeten worden vastgelegd. Dit eindoordeel mag niet enkel 
kwantitatief zijn, maar er moet ook een kwalitatief aspect aan verbonden zijn. Een goede 
motivatie van het eindoordeel is eveneens onontbeerlijk.  

Om consequent te zijn met andere bepalingen stelt de Vlor bovendien voor om in de nieuwe §1 
van artikel 59 ‘voldoet aan de criteria bepaald in het accreditatiekader’ te vervangen door 
‘voldoet aan alle generieke kwaliteitswaarborgen, zoals beschreven in artikel 58 §1’. 

4.9 Gevolgen van een positief en negatief accreditatiebesluit  
(artikel 23) 

In artikel 23 worden paragrafen 1 en 2 van artikel 60 van het structuurdecreet vervangen. De 
Vlor wijst erop dat in paragraaf 2, 2de lid ‘criteria’ gebruikt werd, terwijl het volgens hem eigenlijk 
moet gaan om ‘generieke kwaliteitswaarborgen’. Het kan toch niet de bedoeling zijn dat bij een 
nieuwe beperkte externe beoordeling de visitatie betrekking moet hebben op álle criteria die aan 
de basis liggen van een algemener (onvoldoende) oordeel op het niveau van de generieke 
kwaliteitswaarborg.  

Er is ook onduidelijkheid over  

¬ het gebruik van ‘niet voldoet aan alle’. Beter wordt in paragraaf 2, 2de lid verwezen naar 
‘slechts voldoet aan één of twee van de generieke kwaliteitswaarborgen’. Niet voldoen aan 
alle generieke kwaliteitswaarborgen kan immers ook betekenen aan geen enkele. In dat 
laatste geval moet een negatief besluit gelden en geen beperkte herbeoordeling. 

¬ het gebruik van ‘opleiding’ versus ‘opleidingsvariant’. 

De Vlor wijst erop dat de volgorde in het artikel best gewijzigd wordt en inhoudelijk geclusterd 
wordt. De bedoeling is dat duidelijk wordt wat er gebeurt wanneer de opleiding 

¬ voldoet aan de drie generieke kwaliteitswaarborgen;  
¬ voldoet aan één of twee van de generieke kwaliteitswaarborgen; 
¬ na hervisitatie niet voldoet aan de generieke kwaliteitswaarborgen;  

aan geen enkel van de generieke kwaliteitswaarborgen voldoet. 

4.10 Onderzoek van accreditatieaanvragen op basis van een 
opleidingsdossier (art. 20, 21 en 22) 

Zoals aangegeven en beargumenteerd in 4.1.3. wenst de geleding van de instellingshoofden van 
de Raad Hoger Onderwijs, met instandhouding van haar voorbehoud, ook ten aanzien van de 
artikels 20, 21 en 22 nu geen standpunt in te nemen. 

De studentengeleding, de personeelsgeleding en de aanwezige socio-culturele partners (de 
organisatie Platform Allochtone Studenten) van de Raad Hoger Onderwijs vragen dat deze 
artikelen geschrapt zouden worden.  

Voor de argumentatie, zie 4.1.3. 
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4.12 Bestuurscomité Vluhr (artikel 30) 

oor deze 
Bestuurscomité verzekert binnen de Vluhr de 

onafhankelijkheid van de beoordeling.  

4.13 De focus van de instellingsreview (artikel 33) 
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ndelt volgens operationele en strategische 
doelstellingen om die missie te bereiken.  

4.14 Gevolgen van een negatieve instellingsreview (artikel 41)  

 bij 

es 

 voorzien worden voor personeel, lopende projecten, onderzoek, 
infrastructuur en studenten.  

                                                                                                                                                                    

4.11 Internationale deskundigen betrekken bij kwaliteitszorg (artikel 

De Vlor is er voorstander
Hij merkt echter op dat: 

¬ het mogelijk moet zijn om ook experten uit de Franstalige Gemeenschap te betrekken; 
¬ deze internationale experten ook Nederlands moeten kunnen. Dit is niet
¬
 
De Vlor verwijst in dit verband naar de definitie van internationale experten zoals deze door de 
NVAO werd uitgewerkt voor het Nederlandse hoger onderwijs.4 Hij vindt deze bruikbaar. De
stelt daarom voor in het te wijzigen artikel 93 §1 van het structuurdecreet ‘inte

De Vlor merkt op dat voor dit nieuwe orgaan een decretale definitie vereist is. Hij stelt v
definitie in dit decreet op te nemen. Het 

De Vlor merkt op dat de open lijst met voorbeelden van beleidsprocessen op p.6 van de M
van Toelichting de indruk wekt dat de missie van de instelling zelf (met inbegrip van haar 
beleidsdoelstellingen en –uitgangspunten) onderwerp zal uitmaken van evaluatie, terwijl het to
de bedoeling moet zijn om na te gaan of de instelling alles in het werk stelt om haar missie te 
realiseren. De Vlor stelt dat een dergelijke normatieve invalshoek vermeden moet worden. Elke
instelling is immers niet verplicht om al de aspecten opgelijst in de Memorie van Toelichting in 
haar missie op te nemen. De missie van een instelling is immers ook sterk afhankelijk van o
andere haar lokale context en regionale inbedding. De instellingsreview moet nagaan o
instelling een visie/missie heeft en of zij ha

De Vlor merkt op dat het onmiddellijk stopzetten van de werkingsmiddelen van een instelling
een negatieve instellingsreview, een zeer drastische beslissing is. De overheid heft hiermee 
immers de rechtspersoonlijkheid van een instelling op. Dit heeft onmiddellijke, nefaste gevolgen 
voor het personeel en de studenten. De Vlor vraagt dan ook dat de overheid deze consequenti
herziet. Zij moeten op z’n minst meer gefaseerd en meer gedifferentieerd worden. Daarnaast 
moeten overgangsbepalingen

 
4 Eisen aan de panelsamenstelling ten behoeve van het accreditatiestelsel. 24 augustus 2011 (p.12 en p.14) 
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De Vlor merkt bij artikel 41 bijkomend op dat ‘criteria’ gebruikt werd, terwijl ‘generieke 
kwaliteitswaarborgen’ bedoeld worden. Ook moet ‘niet voldoet aan alle’ geëxpliciteerd worden 
zoals in artikel 23. Hetzelfde geldt voor de bepaling ‘aan geen enkel criterium voldoet’.  

4.15 Overgangsbepalingen (aansluitend bij artikel 46) 

De Vlor merkt op dat er in het voorontwerp van decreet geen overgangsbepalingen opgenomen 
werden, bijvoorbeeld voor opleidingen met een tijdelijke accreditatie uit het huidige 
accreditatiesysteem. De Vlor vraagt dat de overheid deze bepalingen alsnog expliciteert.  

5 Aanpassen van taalkundige formuleringen

De Vlor wijst op 

¬ de formulering ‘de accreditatieorganisatie besluit’ in artikel 22 (in het in het 
structuurdecreet in te voegen artikel 59quater, §1), terwijl in artikel 18 (in de nieuwe §1 
van artikel 59 van het structuurdecreet) de formulering ‘meent te kunnen besluiten’ 
gebruikt werd. Hij is eerder voorstander van deze laatste formulering, maar pleit vooral 
voor afstemming van de formuleringen. 

¬ de ongelukkige keuze voor ‘georganiseerd beroep’ in artikel 25. 
¬ artikel 30 (nieuwe §3 van artikel 93 van het structuurdecreet) de vermelding ‘Het 

visitatieprotocol voorziet ten minste in: 1°’, ‘bezwaren te geven’. Deze formulering wordt 
best vervangen wordt door ‘bezwaren te formuleren’. 

¬ het ontbrekende woord ‘uit’ bij ‘Van de visitatiecommissie maakt (…)’ (artikel 12, 1).  
¬ artikel 15. In de nieuwe §1 van artikel 58 van het structuurdecreet, 3° worden ‘toetsing’ 

en ‘examinatie’ (in 3°) te vervangen door ‘evaluatie’.  
¬ artikel 33. In het nieuw in te voegen artikel 93ter van het structuurdecreet, §1, wordt 

‘hoger onderwijs’ gebruikt, terwijl best gekozen wordt voor de meer algemenere 
verwoording ‘onderwijs’.  

¬ hetzelfde artikel, zelfde paragraaf. Hierin moet ‘en wetenschappelijke’ nog ingevoegd 
worden bij ‘maatschappelijke dienstverlening’, conform de overige regelgeving hoger 
onderwijs.  

¬ artikel 37. In het nieuw in te voegen artikel 93quinquies in het structuurdecreet, §1, derde 
lid: deze zin is onduidelijk. Waarschijnlijk slaat ‘meer specifieke wijze’ op ‘lagere 
organisatieniveaus’ en ‘meer diepgaande wijze’ op ‘inhoudelijke speerpunten’. De tekst 
moet dit verduidelijken.  

¬ in hetzelfde artikel, zelfde paragraaf, zelfde lid, wordt ‘lagere’ beter vervangen door 
‘andere’.  

 
 
 
 
Isabelle De Ridder                       Johan Veeckman 
secretaris Raad Hoger Onderwijs                voorzitter Raad Hoger Onderwijs 
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