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Dit boek is de neerslag van een probleemverkenning die de Vlaamse Onderwijsraad heeft ge-
houden tijdens het schooljaar 2006-2007. Ze werd voorbereid door een denkgroep van de
Raad Hoger Onderwijs met als leden:
Toon Martens (voorzitter), Anna De Schutter, Frans Devenyns, Gaspar Haenecaert, Nele
Spaas, Isabelle De Ridder (Vlor)

Volgende deskundigen verleenden hun medewerking aan deze probleemverkenning:
Roos Bevernage, Johan Cloet, Katrien De Bruyn, Jan De Groof, Hilde Debacker, Eric
Depreeuw, Gisèle Descheppere, Frans Devenyns, Luc Faes, An Francier, Gaspar Haenecaert,
Michaël Hörig, Marleen Jehaes, Jan Kuypers, Ann Lambert, Bietje Nottebaere, Carine Smol-
ders, Luc Van de Poele, Joeri Van den Brande, Lieve Van Hoestenberghe (als discussant op
het seminarie), Ann Van Neygen, Eric Verhulst
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Op de opvolgingsconferentie van 18 mei 2007 in Londen, kreeg Vlaanderen goede
punten voor de implementatie van de Bolognaprincipes. De Bolognaverklaring
beoogt de invoering van een onderwijssysteem met twee cycli, de implementatie
van een kwaliteitszorgsysteem en de invoering van een creditsysteem. De uitbouw
van een creditsysteem waarbij ook credits verworven kunnen worden in een niet-
hogeronderwijscontext, werd in Vlaanderen decretaal vastgelegd in het flexibilise-
ringsdecreet van 30 april 2004. De toepassing van het flexibiliseringsdecreet startte
in het academiejaar 2005-2006. De instellingen leverden (zonder bijkomende mid-
delen) grote inspanningen om hun onderwijs- en examenregelingen aan te passen
aan het flexibiliseringsdecreet. Deze probleemverkenning biedt in eerste instantie
een inzicht in hoe verschillend instellingen met deze implementatie omgesprongen
zijn.

De doelstellingen van het flexibiliseringsdecreet zijn zonder meer ambitieus: het
vergroten van de mogelijkheden tot mobiliteit, tot levenslang leren en tot differen-
tiëring binnen het onderwijs. De vraag is in hoeverre deze doelstellingen gereali-
seerd worden en of het flexibiliseringsdecreet een duidelijke meerwaarde realiseert.
Met deze probleemverkenning willen we het verder nadenken over de flexibilise-
ring van het Vlaamse hoger onderwijs stimuleren.

Hoewel de instellingen danig verschillen in de manier waarop ze het flexibilise-
ringsdecreet toepassen en er ook nog heel wat hangende problemen zijn – zoals
blijkt uit de lijst van aanpassingen voor een nieuw basisdecreet – zijn er tot nu toe
weinig betwistingen over vrijstellingen, contracten en andere onderdelen van het
flexibiliseringsdecreet. Wellicht zijn er tot op heden nog maar weinig studenten in
hun studievoortgang geblokkeerd, vermits het decreet in 2005-2006 ingevoerd
werd en ook heel wat instellingen dicht bij het jaarsysteem gebleven zijn. Het
nieuwe financieringssysteem zou dit wel eens grondig kunnen veranderen. Maar
het nieuwe financieringsdecreet heeft nog veel meer impact op de flexibilisering.

Gedelibereerde studiepunten worden volgens de huidige versie van het financie-
ringsdecreet niet gefinancierd. Dit betekent dat we omwille van een financiële
logica gedreven worden naar een creditaccumulatiemodel. Maar ook op andere
vlakken dreigt het nieuwe financieringssysteem de doelstellingen van het flexi-
decreet te ondermijnen. Heel wat instellingen hebben in functie van competentie-
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gericht onderwijs grote opleidingsonderdelen gemaakt om de integratie van kennis,
vaardigheden en attitudes te verbeteren. Deelvrijstellingen zullen niet meer moge-
lijk zijn waardoor competentiegericht onderwijs sterk gehypothekeerd wordt.

Maar er is ook een tegenstelling tussen flexibele keuzemogelijkheden en andere on-
derwijsdoelstellingen zoals samenhang van curriculum, cohesie van groepen, enz.
Hoewel deze elementen over het algemeen zeer belangrijk gevonden worden, lijkt
een evolutie naar een creditaccumulatiemodel onvermijdelijk. De creditaccumula-
tie dreigt echter niet via het zalmmodel te verlopen omdat het nieuwe financie-
ringssysteem het watervalsysteem zal aanwakkeren. De universiteiten worden veel
sterker afhankelijk van het aantal opgenomen studiepunten en zullen daarom
zoveel mogelijk studenten aantrekken. Wellicht zullen hogescholen meer EVK’s
toekennen voor opleidingsonderdelen waarvoor studenten geslaagd zijn aan uni-
versiteiten dan omgekeerd. De bemerkingen ten aanzien van het financieringsde-
creet tonen aan dat het niet volstaat om de bestaande decreten te coördineren,
maar dat er ook aandacht geschonken moet worden aan de mogelijke effecten van
nieuwe wetgeving die in ontwikkeling is. Maar het flexibiliseringdecreet levert op
zijn beurt ook heel wat problemen op voor de ontwikkeling van een nieuw financie-
ringssysteem. Het begrip financierbare student is zinloos geworden omdat het aan-
tal opgenomen studiepunten per student erg verschilt. Studenten kunnen bijna het
hele jaar rond hun jaarprogramma wijzigen zodat een vaste teldatum evenmin nog
veel zin heeft. Meerdere partijen zullen de toestand van het leerkrediet moeten
kunnen consulteren. De complexiteit van de administratie op het niveau van de
instellingen en over de instellingen heen is door de flexibilisering sterk gegroeid.
Een moeilijke en dure opdracht voor instellingen en de Vlaamse overheid.

De doelstellingen van het flexibiliseringsdecreet kunnen niet enkel gerealiseerd
worden door een betere afstemming van de Vlaamse regelgeving. Om de combina-
tie werken en studeren echt mogelijk te maken, moet ook de wetgeving in andere
rechtsdomeinen, vooral de sociale zekerheid, aangepast worden. Deze wetgeving is
veel moeilijker aanpasbaar gezien de asymmetrische evolutie in de Vlaamse en
Franstalige Gemeenschap. Uniek in deze probleemverkenning is de medewerking
van sociale voorzieningen rond het sociaal statuut van de student.

In deze probleemverkenning proberen we via de bijdragen van een aantal deskundi-
gen de gevolgen en mogelijkheden van de flexibilisering in het hoger onderwijs mee
in beeld te brengen. Omdat flexibilisering aan heel veel aspecten van het hoger on-
derwijs raakt, hebben we een selectie gemaakt uit een veel langere lijst van thema’s
die met flexibilisering verband houden. De bevindingen van de deskundigen en de
discussies in de begeleidende seminaries, aangevuld met literatuur, hebben geleid
tot een synthesetekst die de andere bijdragen vooraf gaat. Het doel van deze tekst is
vooral het debat rond flexibilisering te stimuleren. We hopen dat deze publicatie de
beleidsmakers op Vlaams niveau zal inspireren om de flexibilisering van het hoger
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onderwijs op een systematische manier te evalueren. We hopen dat ook medewer-
kers uit instellingen inspiratie zullen putten uit de ideeën en realisaties die in deze
publicatie beschreven worden. Ondanks de vele vragen en de grote inspanningen
die nodig zijn, blijven we ervan overtuigd dat flexibilisering noodzakelijk is om een
beter en toegankelijker hoger onderwijs te realiseren.

Dr. ir. Toon Martens
voorzitter van de denkgroep Flexibilisering van de Raad Hoger Onderwijs
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DEEL I
SYNTHESETEKST
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1 Achtergrond van de flexibilisering

Op 30 april 2004 keurde de Vlaamse Regering het flexibiliseringsdecreet1 goed. Sa-
men met het structuurdecreet van 4 april 20032 beoogt dit decreet de implementatie
van de Verklaring van Bologna (1999), die werd onderschreven door 29 landen. Deze
verklaring verwoordde de intentie van de ondertekenende landen om de structuren
van hun eigen hoger onderwijs op een convergerende manier aan te passen om zo te-
gen 2010 een ‘Europese hogeronderwijsruimte’ te creëren.

De Bolognaverklaring werd ingegeven door een bezorgdheid over de opkomst van
de Europese arbeidsmarkt, de toename van onderwijsactoren in Europa (private
financiering bijvoorbeeld), de concurrentiepositie van het Europese hoger onder-
wijs en de druk op de publieke financiering ervan. De jaren negentig werden
immers gekenmerkt door een grote werkloosheid en een gebrek aan bepaalde hoog-
opgeleiden. Het niet-Europese hoger onderwijs rekruteerde bovendien in toene-
mende mate betalende Europese studenten. De hoofddoelstelling van de Europese
hogeronderwijsruimte bestond er dus uit de internationale competitiviteit en aan-
trekkelijkheid van het Europese hoger onderwijs te verbeteren en ook de mobiliteit
en de inzetbaarheid op de arbeidsmarkt in Europa te garanderen. Hiertoe zou een
gemeenschappelijk referentiekader ontwikkeld worden van onderling vergelijkbare
graden en erkende diploma’s.

Naast de invoering van een onderwijssysteem bestaande uit twee cycli (bachelor en
master) en een uitgebouwde kwaliteitszorg, beoogt de Bolognaverklaring ook een
creditsysteem, ‘vergelijkbaar met ECTS (European Credit Transfer System)’. Dit
objectief en de expliciete toevoeging dat “credits ook in een niet-hogeronderwijscontext

SYNTHESETEKST 13

1 Decreet betreffende de flexibilisering van het hoger onderwijs in Vlaanderen en houdende drin-
gende hogeronderwijsmaatregelen (30 april 2004).

2 Decreet betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen (4 april 2003).
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(inclusief levenslang leren) verworven kunnen worden”3, hebben in Vlaanderen aan-
leiding gegeven tot het flexibiliseringsdecreet. Het flexibiliseringsdecreet beoogt het
vergroten van de mobiliteit, van de mogelijkheden tot differentiëring en tot levenslang
leren (cf. infra).

2 De meerwaarde van flexibilisering?

De Vlaamse Onderwijsraad onderschrijft in zijn Advies over flexibilisering in het hoger on-
derwijs4 de doelstellingen van het flexibiliseringdecreet. Flexibilisering van de onder-
wijsorganisatie moet uiteindelijk individuele leerwegen mogelijk maken zodat het
hoger onderwijs maximaal kan inspelen op de behoeften, interesses en achtergrond
van de individuele student. Zo, stelt de raad, kunnen nieuwe doelgroepen de weg naar
het hoger onderwijs vinden, wat de democratisering ervan ten goede komt.

In de Visietekst nieuwe doelgroepen5 spreekt de Vlaamse Onderwijsraad zich uit in het
voordeel van een onderwijsmodel dat zich zowel wat in-, door- als uitstroom betreft,
richt op ‘nieuwe doelgroepen’. Het begrip ‘nieuwe doelgroepen’ wordt geplaatst in het
kader van levenslang en levensbreed leren, waardoor niet alleen zogenaamde achter-
standsgroepen, maar ook herintreders, drop-outs en ‘werkstudenten’ gevat worden.

Specifiek wat de instroom betreft, stelt de Vlaamse Onderwijsraad dat het zich
richten op nieuwe doelgroepen een bepaald instroommanagement vereist dat aan-
wezige competenties bij de individuele student erkent. In verband met doorstroom
stelt de Vlor een organisatorische en pedagogisch-didactische flexibilisering voor,
samen met flexibilisering van leertrajecten en curriculum, waarbij de noodzaak van
begeleiding benadrukt wordt. De raad is ook voorstander van uitstroombegelei-
ding. Flexibele leerwegen mogen in geen geval leiden tot een kwaliteitsverlies.

De aanbevelingen van de Vlaamse Onderwijsraad werden theoretisch gerealiseerd
via het flexibiliseringsdecreet. De vraag is echter of het decreet de meerwaarde die
het vooropstelt ook daadwerkelijk in de praktijk realiseert. De implementatie van
het flexibiliseringdecreet betekende een ommezwaai voor het Vlaamse hoger on-
derwijs. Het conceptuele denken over studievoortgang en studiejaren moest een
grondige wijziging ondergaan. In deze probleemverkenning wordt nagegaan wat de
gevolgen van deze implementatie precies zijn voor studenten, ouders en de hoger-

14 SYNTHESETEKST

3 Establishment of a system of credits – such as in the ECTS system – as a proper means of promo-
ting the most widespread student mobility. Credits could also be acquired in non-higher education
contexts, including lifelong learning, provided they are recognised by receiving Universities concer-
ned.

4 Vlaamse Onderwijsraad. Raad Hoger Onderwijs, Advies over flexibilisering in het hoger onderwijs,
16 mei 2003.

5 Vlaamse Onderwijsraad. Raad Hoger Onderwijs, Nieuwe doelgroepen in het hoger onderwijs: visie-
tekst van de Raad Hoger Onderwijs, 10 september 2002.
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onderwijsinstelling. Voorlopig zijn nog weinig gegevens bekend over consequenties
op middellange en lange termijn. Maar her en der tekenen zich tendensen af, zowel
wat de positieve impact als wat de knelpunten betreft. Vandaag is het bovendien
wel al mogelijk om indicatoren vast te leggen die in de toekomst opgevolgd moeten
worden.

Bij een probleemverkenning werkt de Vlor in drie fasen. Eerst brengt de onderwijs-
raad mensen uit de praktijk samen (de denkgroep). Zij hebben vooral vragen gefor-
muleerd vanuit hun eigen ervaringen met de flexibilisering. In de tweede fase
nodigt de Vlor experten uit voor een tweedaags seminarie. Tijdens dat seminarie
antwoordt elke expert op een aantal van de vragen. Nadien kunnen experten en
leden van de denkgroep met elkaar debatteren. De bijdragen van deze deskundigen
werden in deel II van dit boek opgenomen. De besprekingen in de denkgroep en tij-
dens het seminarie worden nadien in een synthesetekst gebundeld. Deze synthese-
tekst vormt deel I van deze publicatie en geeft alle inzichten weer die tijdens deze
probleemverkenning over de verschillende deelaspecten geïnventariseerd werden,
indien nodig aangevuld met literatuuronderzoek. De bedoeling van de synthese-
tekst is het debat te (her)openen.

De kennis die in deze probleemverkenning is opgebouwd, wil de Vlor gebruiken als
hij als adviesorgaan toekomstige overheidsinitiatieven beoordeelt. In de probleem-
verkenning wordt geen standpunt ingenomen dat de Vlor als dusdanig bindt. De
posities die de geledingen innemen, komen pas in de adviesfase tot uiting. Het
decreet van 2004 stipuleert dat flexibilisering het onderwerp zal uitmaken van een
beleidsevaluatie (artikel 69). De Vlaamse Onderwijsraad reikt de overheid via deze
probleemverkenning meteen een aantal pistes voor deze evaluatie aan, een aantal
‘aanzetten tot debat’. De Raad Hoger Onderwijs stemde unaniem in met de publi-
catie van deze probleemverkenning tijdens de raadsvergadering van 11 september
2007 in aanwezigheid van 18 stemgerechtigde leden.

3 Het flexibiliseringsdecreet

Het flexibiliseringdecreet werd vanaf het academiejaar 2005-2006 ingevoerd in alle
Vlaamse hogescholen en universiteiten. Het decreet legt de contouren van de flexi-
bilisering van het Vlaamse hoger onderwijs vast en beoogt een aantal specifieke
doelstellingen.

SYNTHESETEKST 15
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3.1 Het begrip flexibilisering6

Flexibilisering is een ruim begrip dat betrekking heeft op veel aspecten van het
hoger onderwijs. Het heeft onder meer met de volgende aspecten te maken:
• de flexibilisering van de toegang tot het hoger onderwijs, met onder meer de uit-

bouw van open hoger onderwijs, het in aanmerking nemen van eerder verworven
competenties en eerder verworven kwalificaties, enz.;

• de flexibilisering van de leeromgeving met inbegrip van de evaluatiecomponent,
met onder meer andere leervormen (projectonderwijs, afstandsonderwijs, pro-
bleemgestuurd onderwijs, ...), de integratie van ICT, het herdenken van de bege-
leiding van studenten, de timing en wijze van evalueren/examineren (bijvoor-
beeld de gefixeerde examenzittijd versus permanente evaluatie), de uitbouw van
het professionele milieu als leeromgeving (duaal leren en contractonderwijs),
enz.;

• de flexibilisering van het curriculum, met onder meer het evenwicht tussen het
bepalen van het eigen programma door de student en de voorstructurering van
het aanbod door de instelling, het hertekenen van de opleidingen vanuit de con-
text van levenslang leren, de creatie van bredere basiscompetenties in plaats van
vakken, enz.;

• de flexibilisering van de organisatie van het onderwijs, met onder meer het wer-
ken binnen een jaarsysteem of binnen kleinere tijdsgehelen, studievoortgang via
accumulatie, enz.

3.2 Doelstellingen van het decreet7

Via de invoering van meer flexibilisering in het onderwijs in het algemeen en van
flexibilisering inzake de organisatie van het onderwijs in het bijzonder, streeft de
decreetgever meerdere doelstellingen na, die in drie categorieën kunnen worden
ingedeeld:
• Het vergroten van de mogelijkheid tot mobiliteit:

De grotere transparantie van een flexibel studiepuntensysteem biedt studenten
meer kansen tot het uitbouwen van een eigen leertrajecten en biedt meer kansen op
uitwisseling tussen opleidingen en/of instellingen in de Vlaamse hogeronderwijs-
ruimte en op meer internationale mobiliteit.

• Het vergroten van de mogelijkheden tot differentiëring binnen het onderwijs:
Een grotere differentiatie in aanbiedingsvormen (via ICT, afstandsonderwijs,

16 SYNTHESETEKST

6 Memorie van Toelichting bij het Decreet betreffende de flexibilisering van het hoger onderwijs in
Vlaanderen en houdende dringende hogeronderwijsmaatregelen (30 april 2004), pp. 1-2.

7 Memorie van Toelichting bij het Decreet betreffende de flexibilisering van het hoger onderwijs in
Vlaanderen en houdende dringende hogeronderwijsmaatregelen (30 april 2004), pp. 3-4.
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avondonderwijs, ...) specifiek aangepast aan de verschillende doelgroepen die zich
aanbieden voor het hoger onderwijs.

• Het vergroten van de mogelijkheden tot levenslang leren:
Het bieden van meer kansen tot kwalificatie op hoog niveau aan verscheidene ook
nieuwe doelgroepen, een meer open toegang tot het hoger onderwijs ook tijdens het
onderwijstraject zodat neveninstromers een kans krijgen (bijvoorbeeld meer door-
stroommogelijkheden tussen professionele en academische bachelors, doorstroom
HOSP naar bachelor, enz.).

Het decreet wil dus de instellingen meer mogelijkheden bieden om in het kader van
levenslang en levensbreed leren en afhankelijk van hun profilering, in te spelen op
de behoeften van verscheidene doelgroepen. Door meer doelgroepen te bereiken en
een kans te bieden op een diploma van hoger onderwijs, helpen zij de democratise-
ring van het hoger onderwijs verder te ontwikkelen. Een belangrijk aantal lerenden
is immers op zoek naar een onderwijsvorm die beter aansluit bij hun leefpatroon,
ervaring en voorkennis. De decreetgever wil daarom studenten mogelijkheden
geven een meer individueel leertraject uit te stippelen en uitwisselingen tussen op-
leidingen en instellingen vergemakkelijken. Ongeacht de sociale context of leeftijd
zal de student op een voor hem of haar aangepaste manier aan hoger onderwijs
moeten kunnen deelnemen en competenties verwerven, waarbij elke competentie-
verwerving officieel gevaloriseerd moet kunnen worden. Daarom staat in het
decreet de verwerving van creditbewijzen centraal en is veel aandacht besteed aan
EVC/EVK.

Wat de betrokken doelgroepen betreft, vermeldt de Memorie van Toelichting (p. 3)
expliciet:
• zij die om sociale redenen het normale traject niet hebben kunnen aanvangen,
• studenten die hun studies wel hebben aangevangen, maar die voortijdig zonder

diploma zijn uitgestroomd,
• volwassenen die een bijkomend diploma hoger onderwijs wensen te behalen in

combinatie met hun job,
• de student die een bepaalde (deel)competentie wil verwerven, en daarom in-

schrijft voor één of meer specifieke opleidingsonderdelen.

3.3 Een flexibel studievoortgangssysteem

Bovenstaande doelstellingen kunnen vanzelfsprekend niet uitsluitend bereikt wor-
den door een loutere aanpassing van het jaarsysteem. In combinatie met andere
vormen van flexibilisering kan de invoering van een meer flexibel studievoortgangs-
systeem deze doelstellingen wel helpen realiseren. De elementen van het flexibele
studievoortgangssysteem zijn de volgende:
• een specifiek creditsysteem,
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• het contract,
• evaluaties, deliberaties, examencommissie,
• studievoortgangsbewaking.

3.3.1 Bouwstenen van een creditsysteem
8

De volgende basisprincipes zijn in het decreet ingeschreven:
1 De opleiding is en blijft de basis- en structurerende eenheid.
2 Het volledig studieprogramma van een opleiding wordt uitgedrukt in ECTS-

studiepunten.
3 Een opleiding wordt opgedeeld in opleidingsonderdelen9.
4 De omvang van een opleidingsonderdeel wordt uitgedrukt in gehele ECTS-stu-

diepunten. Een opleidingsonderdeel omvat ten minste drie studiepunten.
5 Een student heeft een opleidingsonderdeel voltooid wanneer evaluatie aan-

toont dat hij de relevante (deel)competenties in voldoende mate heeft verwor-
ven. Hij wordt daartoe beoordeeld op een schaal van 0 tot 20 (in gehele getal-
len), met 10 als slaaggrens.

6 De student heeft per opleidingsonderdeel recht op ten minste twee inschrij-
vingen, met per inschrijving een recht op tenminste twee examenkansen.

7 Het voltooien van een opleidingsonderdeel (slagen voor een opleidingsonder-
deel) resulteert in een formele erkenning via een creditattest, onafhankelijk van
de stand van zaken met betrekking tot andere opleidingsonderdelen die eventu-
eel in zijn programma voorkomen.

8 De geldigheidsduur van een verworven creditattest is in principe onbeperkt, en
hij bedraagt in elk geval ten minste 5 kalenderjaren na het behalen van het cre-
ditattest. Na 5 jaren mogen instellingen een ‘actualiseringsprogramma’ opleg-
gen.

9 Instellingen/opleidingen kunnen aan studenten vrijstelling verlenen op basis
van eerder verworven kwalificaties (EVK) en/of eerder verworven competenties
(EVC) van het volgen van en examen afleggen over bepaalde opleidingsonder-
delen of een gedeelte ervan.

10 De student die voor alle opleidingsonderdelen van een bepaalde opleiding een
creditattest heeft gekregen, verwerft de betreffende graad en krijgt het diploma
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8 Memorie van Toelichting bij het Decreet betreffende de flexibilisering van het hoger onderwijs in
Vlaanderen en houdende dringende hogeronderwijsmaatregelen (30 april 2004), pp. 5-7.

9 Een opleidingsonderdeel is een afgebakend geheel van onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten
dat gericht is op het verwerven van welomschreven (deel)competenties inzake kennis, inzicht,
vaardigheden en attitudes (Decreet betreffende de flexibilisering van het hoger onderwijs in Vlaan-
deren en houdende dringende hogeronderwijsmaatregelen (30 april 2004), artikel 2, 18°). Een
opleidingsonderdeel kan flexibel ingevuld worden door de instelling. Een opleidingsonderdeel kan
derhalve bestaan uit een vak (in de traditionele betekenis van het woord), maar kan net zo goed
bestaan uit een clustering van vakken of van groepen leeractiviteiten (Memorie van Toelichting, p.
5).
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van de opleiding. Elke hogeschool en universiteit moet wel voorzien in een pro-
cedure van deliberatie waarbij de examencommissie kan oordelen dat een stu-
dent die niet voor alle opleidingsonderdelen een creditattest heeft verworven,
de doelstellingen van de opleiding toch in voldoende mate heeft verwezenlijkt.
De examencommissie kan besluiten dat aan die student de betreffende graad
wordt verleend.

3.3.2 Studiecontract
10

Een student die zich inschrijft, sluit een toetredingsovereenkomst met het instel-
lingsbestuur. In die overeenkomst wordt geopteerd voor een bepaalde doelstelling
en voor een bepaald studietraject:
1 Diplomacontract

Dit is het contract dat de instelling aangaat met de student die inschrijft met het
oog op het behalen van een graad of een diploma van een bachelors- of masters-
opleiding of van een schakel- of voorbereidingsprogramma.

2 Creditcontract
Dit is het contract dat de instelling aangaat met de student die inschrijft met het
oog op het verwerven van een creditbewijs van één of meerdere opleidingsonderde-
len.

3 Examencontract
Dit is het contract dat de instelling aangaat met de student die inschrijft voor het
afleggen van examens, met het oog op het behalen van een graad of diploma van
een bachelors- of mastersopleiding of van een schakelprogramma of voorberei-
dingsprogramma of met het oog op het behalen van een creditbewijs voor één of
meerdere opleidingsonderdelen.

In het contract wordt aangegeven op welke wijze de studie zal worden geordend.
Daarbij wordt rekening gehouden met de tijdsperiode waarop de inschrijving
betrekking heeft, de deliberatie- en evaluatieregels, de voorwaarden voor het beha-
len van een creditbewijs, enz.

3.3.3 Evaluaties, deliberatie en examencommissies
11

Het decreet bevat hierover twee dwingende voorschriften: de instelling moet een
examencommissie instellen voor het geheel van elke opleiding (bachelors- en mas-
tersopleidingen) in functie van de einddeliberatie. De instelling moet ook een exa-
mencommissie instellen voor het eerste academiejaar van een bachelorsopleiding in
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10 Memorie van Toelichting bij het Decreet betreffende de flexibilisering van het hoger onderwijs in
Vlaanderen en houdende dringende hogeronderwijsmaatregelen (30 april 2004), pp. 7-8.

11 Memorie van Toelichting bij het Decreet betreffende de flexibilisering van het hoger onderwijs in
Vlaanderen en houdende dringende hogeronderwijsmaatregelen (30 april 2004), p. 9.
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functie van een deliberatie van de studenten die voor het eerst voor een bachelors-
opleiding zijn ingeschreven. Doel daarvan is dat de nieuwe studenten op het einde
van het eerste academiejaar weten waar ze aan toe zijn.

De instellingen zullen nog steeds zelf kunnen beslissen over het inrichten van tus-
sentijdse deliberaties. Over de bevoegdheden van de betrokken facultatieve exa-
mencommissies kunnen zij zelf oordelen.

3.3.4 Studievoortgangsbewaking
12

De instellingen kunnen in welomschreven gevallen maatregelen ter bewaking van
de studievoortgang nemen om studenten die dreigen te ontsporen opnieuw aan te
zetten tot voldoende studievoortgang. Deze maatregelen kunnen onder meer
bestaan uit het opleggen van verplichte tussentijdse deliberaties voor de betrokken
student.

Indien de student evenwel manifest blijk geeft van een onvermogen om het studie-
traject op een redelijke wijze te voleindigen, kan een nieuwe inschrijving van de stu-
dent worden geweigerd.

4 De implementatie van de flexibilisering: gevolgen op
sociaal en pedagogisch-didactisch vlak

De gevolgen van de implementatie van het flexibiliseringsdecreet situeren zich gro-
tendeels op twee vlakken. Enerzijds heeft het decreet een aantal sociale gevolgen,
die noodzakelijkerwijs in kaart gebracht moeten worden. Anderzijds vragen peda-
gogisch-didactische en veelal organisatorische gevolgen om aandacht.

Vanuit pedagogisch-didactisch perspectief houdt het flexibiliseringsdecreet een
aantal belangrijke gevolgen in voor studenten en medewerkers. Studenten krijgen
in principe de mogelijkheid om op eigen tempo te studeren. Dit biedt voordelen
voor een aantal studenten, maar kan misschien net zo goed aanleiding geven tot
onnodig uitstelgedrag en studieduurverlenging. Daarom is het een bijkomende
opdracht voor de instellingen hoger onderwijs om de student intens te begeleiden
bij zijn studievorderingen (doorstroom- en uitstroomproblematiek) en bij zijn tus-
sentijdse keuzes onder de vorm van studietrajectbegeleiding. Maar ook met betrek-
king tot de instroom kunnen een aantal vragen gesteld worden, gekoppeld aan
studiekeuze (oriënteringsbeleid, oriënteringsproeven) en aan gelijkekansenbeleid.
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12 Memorie van Toelichting bij het Decreet betreffende de flexibilisering van het hoger onderwijs in
Vlaanderen en houdende dringende hogeronderwijsmaatregelen (30 april 2004), p. 10.
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Vanuit sociaal oogpunt heeft het decreet belangrijke consequenties voor het (so-
ciaal) statuut van studenten en voor hun ouders (kinderbijslag, combinatie werken-
studeren, onderhoudsplicht, studentenjobs, studeren met behoud van de werkloos-
heidsuitkeringen, afstemming sociale voorzieningen en instellingen, enz.). Men
stelt vast dat de federale en gemeenschapswetgeving onvoldoende rekening houdt
met de nieuwe realiteiten in het hoger onderwijs en er geen of onvoldoende overleg
is tussen de departementen die bevoegd zijn voor de verschillende rechtsdomeinen.

Deze probleemverkenning startte met het opstellen van een inventaris van moge-
lijke vragen met betrekking tot de twee hoofdthema’s (sociale gevolgen en pedago-
gisch-didactische gevolgen), voor zover men daar vandaag zicht op heeft of kan
hebben. Uit deze inventaris werden enkele prioritaire thema’s naar voren gescho-
ven. Het zijn deze die hieronder behandeld worden en waarover de lezer verder in
het boek een bijdrage van een deskundige terugvindt. Thema’s die (om verschil-
lende redenen) niet weerhouden werden in de prioriteitenlijst zijn: flexibele onder-
wijsprocessen, flexibilisering en competentiedenken, flexibilisering en financiering.
Zij moeten ongetwijfeld in latere adviezen en evaluaties hun plaats krijgen. De bij-
dragen van de deskundigen werden in twee seminaries voorgesteld en becommen-
tarieerd. De initiële vragen werden uitgediscussieerd.

Om de meerwaarde van flexibilisering ten volle te realiseren, is het noodzakelijk
inzicht te verwerven in hoe instellingen omgaan met de implementatie van het
flexibiliseringsdecreet. Dit boek levert hieraan een bijdrage. Verschillende auteurs
schetsen de situatie aan hun eigen instelling en verwijzen naar divergerende gebrui-
ken in andere Vlaamse hogeronderwijsinstellingen. Samenvattend kan men stellen
dat instellingen in se heel verschillend met de flexibilisering omgaan. Instellingen heb-
ben hiertoe dan ook de decretale ruimte. Het gaat hierbij echter niet alleen om een ver-
schillende invulling van studietrajecten, maar ook bijvoorbeeld om een zeer divers in-
stroombeleid. Kenmerkend zijn ook de verschillen in terminologie die in de diverse
instellingen en door de verschillende auteurs gehanteerd worden. Wat voor de ene in-
stelling bijvoorbeeld ‘doelgroepen’ zijn, zijn voor een andere ‘focusgroepen’ of
‘kansengroepen’. De verschillende bijdragen werden hierin niet op elkaar afgestemd.
In de synthesetekst wordt de terminologie gehanteerd die gangbaar is binnen de
Vlaamse Onderwijsraad. Indien nodig wordt het gebruik hiervan beargumenteerd.

Deze tekst is een synthese van de initiële vragen van de Vlaamse Onderwijsraad, de
antwoorden van de deskundigen die verder in het boek aan het woord komen en de
discussies gevoerd tijdens de seminaries. Daar waar nodig of verrijkend werden
deze conclusies aangevuld met gegevens uit de literatuur.
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5 Pedagogisch-didactische en organisatorische gevolgen
van flexibilisering voor studenten en medewerkers

5.1 Organisatorische gevolgen van flexibilisering13

Cloet stelt verder in dit boek (pp. 79-85) dat de organisatorische gevolgen van flexi-
bilisering in de instellingen afhangen van de onderwijskundige keuzes die ze
maken. Deze keuzes hebben voornamelijk betrekking op de invulling van het
creditsysteem en de curriculumontwikkeling. Zo kan een instelling ervoor kiezen
een zuiver creditstelsel in te voeren of eerder opteren voor een voorzichtige aanpas-
sing van wat vroeger bestond. In het eerste model bestaat de opleiding uit een reeks
opleidingsonderdelen die samen garant staan voor de eindcompetenties en die in
een willekeurige volgorde kunnen opgenomen worden. Het aantal Vlaamse instel-
lingen dat voor deze optie heeft gekozen, is eerder beperkt omdat de integratie van
inhouden en processen tussen de verschillende opleidingsonderdelen hierin groten-
deels ontbreekt, wat moeilijker strookt met het competentiegericht leren dat van-
daag ingang vindt in het hoger onderwijs. Spaas (pp. 213-228) stelt verder in dit
boek duidelijk dat het verschil tussen een zuiver en een gemengd creditsysteem ook
op een heel aantal andere zaken betrekking heeft, onder andere op het deliberen en
compenseren. Sommige instellingen worden hoe langer hoe minder tolerant in het
compenseren. Zo stellen bepaalde instellingen in het vooruitzicht om de volledige
compensatieregeling na verloop van tijd af te schaffen. In de loop van deze pro-
bleemverkenning werd bovendien duidelijk dat het nieuwe financieringssysteem,
door de keuze om gedelibereerde studiepunten niet te financieren, de praktijk van
compensatie en deliberatie uitholt en zo het pad effent voor een zuiver creditsys-
teem14. Spaas beargumenteert verder in dit boek dat een zuiver creditsysteem enkel
studentvriendelijk kan zijn indien aan een aantal randvoorwaarden voldaan wordt.

In het tweede model schrijven studenten zich in voor een zogenaamd programma-
jaar en worden zij ook beoordeeld over datzelfde programmajaar. Studievoort-
gangsregels en slaagvoorwaarden zijn erg aan deze programmajaren verbonden en
hypothekeren in sterke mate het flexibele leertraject van de student.

In Vlaanderen hebben heel wat instellingen geopteerd voor een middenweg: de op-
leiding en haar opbouw worden opgevat als een te doorlopen leerproces met een
vooraf bedachte volgorde en samenhang van opleidingsonderdelen. De organisatie
van het studietraject is vanzelfsprekend het meest flexibel als het aantal regels van
studievoortgang en volgtijdelijkheid beperkt blijft. Anderzijds wil iedere opleiding
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13 We verwijzen naar de bijdrage van Cloet verder in dit boek, tenzij anders aangegeven.
14 Voorontwerp van decreet betreffende de financiering van de werking van de hogescholen en de

universiteiten in Vlaanderen (1ste principiële goedkeuring door de Vlaamse Regering op 16 mei
2007).
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een samenhangend curriculum aanbieden, wat trouwens een accreditatievoor-
waarde is. De vraag is in hoeverre beide verzoenbaar zijn. Uit de discussies die in de
Vlaamse Onderwijsraad de voorbijgaande jaren gevoerd zijn, blijkt dat accreditatie
mogelijks een rem gezet heeft op een verregaande flexibilisering van het hoger
onderwijs.

In een flexibele onderwijsorganisatie is de interne organisatie moeilijk, maar van
het grootste belang. Studenten kunnen vrijer een traject samenstellen en organise-
ren. Dit betekent dat zij bij hun inschrijving een zicht willen hebben op lessenroos-
ters. Het risico is dat de vrijheid van studievoortgang snel gekoppeld zal worden
aan infrastructurele beperkingen en de beschikbaarheid van docenten. Zo merkt
Van Neygen verder in dit boek (pp. 157-171) op dat de middelen om vakken in elk
semester opnieuw aan te bieden gewoonweg niet voorhanden zijn.

5.2 Studietrajectbegeleiding

Flexibele leerwegen vragen begeleiding. Hoe groter de flexibiliteit, hoe hoger de
nood aan deze begeleiding, zowel van studenten die instromen als van zij die door-
stromen. Er zijn immers meer keuzes te maken, meer scharniermomenten. Er is
nood aan aangepaste studietrajectbegeleiding door een professional die het over-
zicht behoudt over de mogelijkheden binnen en buiten de eigen opleiding, de eigen
instelling en de eigen associatie. Iemand die het steeds complexer wordende onder-
wijsveld door en door kent. Hoe gaan instellingen met de organisatie van studietra-
jectbegeleiding om? Wat is voor de student de beste implementatie?

5.2.1 Kritische succesfactoren van studietrajectbegeleiding

Cloet (2006)15 en Depreeuw (2006)16 geven aan dat studietrajectbegeleiding enkel
kans op slagen heeft als het vertrekt vanuit de onderwijsvisie van de instelling. Het is
precies in de discussies over de nood, de aard van en de wijze van studietrajectbegelei-
ding, van tolerantieregels, volgtijdelijkheid e.a. dat de onderwijsvisie tot leven komt.
Daarnaast is het ook belangrijk dat voor studietrajectbegeleiding een intern draagvlak
bestaat: iedereen moet overtuigd zijn van de noodzaak ervan en het moet een duide-
lijke plaats in de organisatie krijgen. Hiertoe kan het helpen om de beweegredenen dui-
delijk te expliciteren. Verder onderzoek naar de invloed van wijze en intensiteit van
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15 Cloet, J. (2006). Praktische maatregelen tot implementatie van studietrajectbegeleiding op alle
niveaus van de instelling. pp. 26-32 in Depreeuw, E., Cloet, J. Van Poucke, M. & Somers, A.
(2006). Antwoorden op diversiteit en flexibilisering. Leuven: Acco

16 Depreeuw, E. (2006). Antwoorden op diversiteit en flexibilisering: achtergronden, beleid en rand-
voorwaarden. pp. 12-25 in Depreeuw, E., Cloet, J. Van Poucke, M. & Somers, A. (2006).
Antwoorden op diversiteit en flexibilisering. Leuven: Acco.
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studietrajectbegeleiding kan de visie bijsturen. Beide auteurs stippen eveneens het be-
lang van automatisatie van de studentenadministratie aan, zodat verschillende diens-
ten nauw kunnen samenwerken aan een succesvolle studietrajectbegeleiding.

Cloet (2006)17 stelt dat de aard en de inhoud van de studietrajectbegeleiding ook
sterk gekoppeld is aan het concept van de onderwijs- en examenregeling van de instel-
ling en vooral aan de mate waarin het doorlopen van een traject meer of minder aan de
student wordt overgelaten. Een systeem met veel regels van volgtijdelijkheid laat min-
der plaats aan de responsabilisering van de student (cf. supra). Verschillende auteurs
(Cloet, 200618, Depreeuw, pp. 87-94 en Descheppere, pp. 121-155 verder in dit boek)
koppelen succesvolle studietrajectbegeleiding aan het kansenbeleid van de instelling.

5.2.2 De studietrajectbegeleider

Cloet (2006)19 identificeert volgende doelstellingen van studietrajectbegeleiding:
• begeleiden van de student bij het maken van zinvolle keuzes (vanaf het eerste

contact met de instelling, op scharniermomenten en tot de uitstroom). Studie-
trajectbegeleiding draagt in die zin bij aan de responsabilisering van de student;

• bewaken van de studieduur;
• zorgcoördinatie in de ruimste zin van het woord.

Volgende taken kunnen dus aan de studietrajectbegeleider worden toevertrouwd
(Depreeuw, 2006)20:
• informeren over het veranderde onderwijsveld, de flexibilisering, de keuzemo-

menten, de keuzemogelijkheden, EVC/EVK, faciliteiten;
• adviseren met betrekking tot de scharniermomenten en de inhoudelijke samen-

stelling van het programma;
• begeleiden;
• samenwerken en doorverwijzen (cf. infra heroriëntering en drop-out).

Dezelfde auteur lijst een aantal competenties op die voor een goede studietrajectbegelei-
der onontbeerlijk zijn:

24 SYNTHESETEKST

17 Cloet, J. (2006). Praktische maatregelen tot implementatie van studietrajectbegeleiding op alle
niveaus van de instelling. pp. 26-32 in Depreeuw, E., Cloet, J. Van Poucke, M. & Somers, A.
(2006). Antwoorden op diversiteit en flexibilisering. Leuven: Acco.

18 Cloet, J. (2006). Praktische maatregelen tot implementatie van studietrajectbegeleiding op alle
niveaus van de instelling. pp. 26-32 in Depreeuw, E., Cloet, J. Van Poucke, M. & Somers, A.
(2006). Antwoorden op diversiteit en flexibilisering. Leuven: Acco.

19 Cloet, J. (2006). Praktische maatregelen tot implementatie van studietrajectbegeleiding op alle
niveaus van de instelling. pp. 26-32 in Depreeuw, E., Cloet, J. Van Poucke, M. & Somers, A.
(2006). Antwoorden op diversiteit en flexibilisering. Leuven: Acco.

20 Depreeuw, E. (2006). Functieomschrijving van de studietrajectbegeleider, deskundigheid en
randvoorwaarden. pp. 33-37 in Depreeuw, E., Cloet, J. Van Poucke, M. & Somers, A. (2006).
Antwoorden op diversiteit en flexibilisering. Leuven: Acco.
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• kennis van de relevante informatie met betrekking tot het hoger onderwijs in het
algemeen en de eigen opleidingen in het bijzonder (over de inhoud, de vereiste
aanvangscompetenties, specifieke vereisten, overgangs-, doorstroom- en uit-
stroommogelijkheden ook naar masteropleidingen en naar de arbeidsmarkt).
Deze kennis moet geactualiseerd zijn en de studietrajectbegeleider moet op de
hoogte zijn van de nodige informatiebronnen;

• kennis van de eindtermen van de opleidingen van het SO;
• kennis van de regelgeving (de decretale regelgeving en het onderwijs- en examen-

reglement);
• inzicht in de psychologie van de adolescentie en een minimale kennis van wat op

psychosociaal vlak fout kan gaan (voornamelijk in functie van doorverwijzing);
• vertrouwdheid met aangrenzende diensten;
• vertrouwdheid met, kennis van basisgesprekstechnieken;
• mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden;
• cross-culturele bagage;
• visie op ethische aspecten (respect voor privacy, geheimhouding, meldingsplicht

en kennis van de wetgeving terzake).

Tijdens de discussies in de seminaries van deze probleemverkenning hebben de
deskundigen duidelijk gesteld dat wanneer het hoger onderwijs een tweede demo-
cratiseringsgolf wenst te realiseren, de rol van de studietrajectbegeleider cruciaal
wordt. Kennis van interculturaliteit, omgaan met diversiteit en inzicht in maat-
schappelijke achterstellingsmechanismen zullen dan ook centraal in het profiel
moeten staan.

5.2.3 Valkuilen van studietrajectbegeleiding
21

Bovenstaande in acht genomen, zijn er voldoende argumenten voorhanden om stu-
dietrajectbegeleiding nauw bij de onderwijsactiviteiten te laten aansluiten en in het
curriculum te integreren. Wanneer een docent echter begeleider wordt, dreigt een
rollenconflict: diegene die evalueert versus diegene die het studietraject adviseert.
Deze vakspecialisten dreigen ook niet genoeg gespecialiseerde kennis met betrek-
king tot studietrajectbegeleiding in huis te hebben. Verschillende instellingen
opteren er dan ook voor om studieadviseurs aan te stellen omwille van hun speci-
fieke deskundigheid en de supplementaire belasting die studietrajectbegeleiding
met zich meebrengt. De manier waarop een instelling studietrajectbegeleiding
organiseert, hangt uiteraard ook samen met de grootte van de instelling en het
beschikbare personeel. Uit de taakomschrijving hierboven blijkt duidelijk dat het
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21 Depreeuw, E. (2006). Antwoorden op diversiteit en flexibilisering: achtergronden, beleid en rand-
voorwaarden. pp. 12-25 in Depreeuw, E., Cloet, J. Van Poucke, M. & Somers, A. (2006).
Antwoorden op diversiteit en flexibilisering. Leuven: Acco, tenzij anders aangegeven.
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belangrijk is dat de studietrajectbegeleider geprofessionaliseerd wordt. Wanneer
studietrajectbegeleiders zich inwerken en bijscholen, moet daar ook een zekere
continuïteit in hun loopbaan tegenoverstaan en een duidelijk gedefinieerd statuut.

Studietrajectbegeleiding ligt soms ook onder vuur: jongeren zouden teveel bepam-
perd worden en hiervoor de prijs moeten betalen als ze in het echte leven terechtko-
men (Depreeuw, pp. 87-94). Deze mening werd echter niet gedeeld door alle des-
kundigen. In het verleden waren er nu eenmaal minder keuzemomenten en was de
structuur van het hoger onderwijs minder complex. Dergelijke ingrijpende verande-
ringen vragen nu eenmaal om een adequate begeleiding die niets met bepampering
te maken heeft.

Uit de discussies die in het kader van deze probleemverkenning gevoerd werden,
bleek eveneens dat de organisatie en implementatie van studietrajectbegeleiding
ongetwijfeld om evaluatie vragen. Het is daarbij ook nuttig om na te gaan of een
minimale ratio student/trajectbegeleider kan worden gedefinieerd. Wat opvalt is
dat professionalisering van mensen, het voorzien van informatiebronnen, het hele
instroombeleid (cf. infra) middelen vragen, die de overheid niet additioneel ter
beschikking heeft gesteld. Het is belangrijk na te gaan welke inspanningen de instellin-
gen leveren. Dit kan – naar het voorbeeld van de kostenanalyse van het visitatie- en
accreditatieproces – met een externe audit waaraan de instellingen een bijdrage
leveren.

5.3 De docent in de flexibele leeromgeving/gevolgen voor het
personeel

De bijdrage van Cloet verder in dit boek (pp. 79-85) gaat ook in op de rol van de
docent in een flexibele leeromgeving. Ook voor de docenten betekent de flexibilise-
ring een hele ommezwaai. Niet alleen moeten zij op de hoogte zijn van de decretale
en instellingsgebonden veranderingen, maar ook de invulling van hun dagelijkse
taken verandert enigszins. Zo kan het door het verschillende voortgangstempo van
de student en de verschillende slaagpercentages voor opleidingsonderdelen voorko-
men dat de onderwijsopdracht van de individuele docent asymmetrisch gespreid
wordt. Ook de individuele verantwoordelijkheid van de docent in het beoordelings-
proces neemt toe. In het studiejarensysteem kon de docent zijn of haar oordeel om
een student in zijn studie te laten vorderen, afhankelijk maken van de resultaten
voor andere opleidingsonderdelen. Het opleidingsonderdeel werd in dit geval
gewoon vermeld op het diploma. In een flexibele leeromgeving kan een tekort geto-
lereerd worden voor het behalen van het diploma, maar het opleidingsonderdeel
wordt er niet op vermeld. Het zogenaamde deliberatiemoment is dus voor een deel
van de examencommissie verschoven naar de docent.
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Spaas (pp. 213-228) wijst erop dat slagen voor een opleidingsonderdeel (en het
toekennen van een credit) bij 10 op 20 ook een wijziging in het quoteren moet
teweegbrengen. Docenten moeten precies afbakenen welke leerresultaten er voor
het geëxamineerde vak moeten worden gehaald. De competentiegerichte invulling
is noodzakelijk om het precieze verschil tussen een 9 en een 10 te kunnen vaststel-
len. Docenten zullen zich deze nieuwe context van quoteren eigen moeten maken.
Instellingen kunnen en moeten hun personeelsleden in deze specifieke professiona-
lisering ondersteunen.

Smolders (pp. 95-100) voegt toe dat flexibilisering wellicht zal leiden tot een ver-
hoogde werkdruk. Flexibilisering betekent immers in de praktijk waarschijnlijk
meer (individuele) programma’s en meer studenten. Een vergroting van de jaar-
groepen betekent voor de personeelsleden een multiplicering van het aantal con-
tactmomenten, meer parallellessen wegens ontoereikende lokalencapaciteit en een
grotere evaluatie- en begeleidingsopdracht. Wordt de grote groep grotendeels via
schriftelijke examens getoetst, dan wordt voor de individuele jaarprogramma’s niet
zelden voor permanente evaluaties gekozen, wat voor gevolg heeft dat de evaluatie-
momenten zich uitbreiden over het academiejaar. Volgens het decreet moet er en-
kel gedelibereerd worden bij het einde van het doorlopen van het studietraject en
bij het einde van het eerste jaar bachelor voor die studenten die de eerste maal exa-
mens afleggen. Ook is voorzien in facultatieve examencommissies die moeten
plaatsvinden voor diplomacontract- en examencontractstudenten met het oog op
het behalen van een graad of een diploma van een opleiding. Toch valt te verwach-
ten dat in vele instellingen het huidige deliberatieproces, dat voorziet in een zitting
van de examencommissies na elke zittijd, minstens nog een tijd zal behouden blij-
ven. Het lijkt plausibel dat zowel het aantal als de duurtijd van de deliberaties zul-
len toenemen en bijgevolg ook het aantal momenten waarop feedback gegeven
wordt aan de studenten. Niet alle deskundigen zijn het met deze stelling eens.
Spaas (pp. 213-228) wijst er in haar bijdrage bijvoorbeeld op dat het zogenaamde
‘minidecreet’22 de examencommissies afgeslankt heeft door de bepaling te schrappen
dat examencommissies slechts bindende beslissingen konden nemen wanneer ten
minste de helft van de leden van het academisch of onderwijzend personeel die de stu-
dent beoordeelden in die periode, aanwezig was. Ondertussen moeten examencom-
missies enkel representatief zijn, zonder verdere specificatie. Spaas stelt dat hierdoor
de werkdruk voor personeelsleden beperkter blijft.

De flexibilisering van de instroom betekent voor de docent in de praktijk omgaan
met diversiteit. Smolders (pp. 95-100) wijst erop dat in verschillende instellingen
docenten ook betrokken worden bij de het uittekenen van en de invulling van
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22 Decreet tot instelling van een aantal maatregelen tot herstructurering en flexibilisering van het
hoger onderwijs in Vlaanderen (16 juni 2006).
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schakelprogramma’s. Het is ook niet ondenkbaar dat docenten extra leerstof zullen
moeten ontwikkelen om zij-instromers te laten bijbenen.

Vaak wordt e-learning als alternatief gezien voor de organisatorische problemen die
flexibilisering met zich meebrengt. Het hertalen van het leermateriaal naar een
elektronische leeromgeving vraagt echter ook een extra inspanning van de docent.
Smolders verwijst naar wetenschappelijk onderzoek dat aantoont dat in tegenstel-
ling tot wat men verwacht, online leeromgevingen de werkdruk niet drastisch
verminderen.

Niet enkel het onderwijzend maar ook het administratief personeel moet in de dis-
cussie over taakinvulling en werkbelasting betrokken worden. Zo zullen studenten-
secretariaten geconfronteerd worden met alsmaar complexere roosterproblemen,
diverse intake-momenten op een academiejaar en een toename van het aantal te
behandelen studentendossiers.

Smolders concludeert dat tal van aspecten van flexibilisering de werkdruk van het
personeel zullen beïnvloeden. Momenteel is hierover nog weinig onderzoek ge-
beurd. Het verdient aanbeveling hiermee nog te wachten tot het tweede semester
van het academiejaar 2007-2008 omdat dan pas de mastersopleidingen operatio-
neel worden. Smolders tekent een opzet uit voor een dergelijk onderzoek naar de
werkdruk waarin alle personeelsactoren betrokken zijn. Belangrijk is ook aandacht
te hebben voor de subjectieve werkdruk.

Uit de seminaries van deze probleemverkenning werd duidelijk dat om de boven-
staande redenen het belangrijk is dat de instelling hoger onderwijs bijzondere aan-
dacht besteedt aan het informeren en professionaliseren van haar personeelsleden
en hen actief betrekt bij de implementatie van flexibilisering. Vooral professionali-
sering en sensibilisering inzake (omgaan met) diversiteit wordt belangrijk om
bijvoorbeeld het diversiteitsbeleid te doen slagen.

5.4 Diversiteitsbeleid

Flexibilisering moet leiden tot een meer divers studentenpubliek in het hoger on-
derwijs. Het decreet treft hiervoor een aantal maatregelen. De vraag is of flexibele
leerwegen niet veeleer ondersteund moeten worden door een duidelijke visie op
evenredige participatie. Welke visie op diversiteit hanteren de instellingen? Wat
zijn de kritische succesfactoren in een diversiteitsbeleid?

5.4.1 Visieontwikkeling

Onderwijs is een basisrecht, vastgelegd in de grondwet en in internationale verdra-
gen. De engagementsverklaring Diversiteit als meerwaarde, die in de schoot van de
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Vlaamse Onderwijsraad onderhandeld werd, stelt dat elkeen die hiertoe intrinsiek de
mogelijkheden heeft, maximale toegang moet kunnen krijgen tot een opleiding in het
hoger onderwijs23. De ondertekenaars van de engagementsverklaring streven ernaar
optimale onderwijskansen te creëren voor iedereen24. Hogeronderwijsopleidingen die-
nen dus in al hun aspecten (studie – met inbegrip van alle opleidingsonderdelen, stage
en internationale uitwisseling – en het studentenleven) integraal open te staan voor
alle studenten. Inclusief hoger onderwijs biedt volgens de Vlaamse Onderwijsraad nog
steeds de beste garantie om deze maximale participatie te realiseren. Voor de raad
kadert de realisatie van volwaardig inclusief hoger onderwijs in een breder diversiteits-
beleid, dat expliciet deel zou moeten uitmaken van het visitatieproces en de accredita-
tie25.

Een gelijke-onderwijskansenbeleid betreft dus alle studenten. De Vrije Universiteit
Brussel (pp. 111-119) bijvoorbeeld noemt haar aanpak ‘inclusieve diversiteit’, waarbij
getracht wordt de specificiteit van aparte doelgroepen te overstijgen en eerder naar een
globale aanpak te streven: wat goed is voor een doelgroepstudent, zal de onderwijskwa-
liteit voor alle studenten verbeteren. Inclusieve diversiteit stelt geïnspireerd te zijn
door ideeën uit het inclusiedenken, het handicapcreatiemodel26 en gelijkekansen/gen-
dermainstreaming/diversiteit. Het vertrekt vanuit de vaststelling dat de interactie tus-
sen persoonlijke kenmerken en kenmerken van de omgeving voor een ongelijkheid-
situatie kan zorgen. Een dergelijke situatie is geen statisch kenmerk van de persoon
zelf, maar een dynamische situatie waarin de vervulling van de levensgewoonten van
een persoon wordt belemmerd. Persoonlijke kenmerken die in interactie met de omge-
ving beperkend kunnen zijn, zijn bijvoorbeeld fysische en psychische factoren, gender,
culturele herkomst, sociaal-economische achtergrond, seksuele geaardheid, enz.
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23 Diversiteit als meerwaarde. Engagementsverklaring van het Vlaamse hoger onderwijs. p. 3.
24 Op 31 mei 2005 ondertekenen de minister van Onderwijs, Vorming en Werk Frank Vanden-

broucke en vertegenwoordigers van VLIR (universiteiten), VLHORA en VVKHO (hogescholen),
verenigingen van kansarmen en allochtonen, personeelsorganisaties, sociale organisaties, stu-
dentenvertegenwoordigers en de Vlaamse Onderwijsraad de verklaring Diversiteit als meerwaar-
de, engagementsverklaring van het Vlaamse hoger onderwijs. Ondertussen ondertekenden ook
alle instellingen hoger onderwijs.

25 Vlaamse Onderwijsraad. Raad Hoger Onderwijs. Advies over de realisatie van inclusief hoger on-
derwijs. (13 juni 2006).

26 Fougeyrollas, P., Noreau, L., Bergeron, H., Cloutier, R., Dion, S.A. & St-Michel, G. (1998). Social
Consequences of Long Term Impairments and Disabilities: Conceptual Approach and Assess-
ment of Handicap. International Journal of Rehabilitation Research, 21: 127-141. Volgens dit mo-
del ontstaat een handicapsituatie in de wisselwerking tussen persoonlijke en omgevingsfactoren.
Voor Fougeyrollas is de graadmeter van de handicap die een persoon ervaart, dus de mate waarin
die persoon in de uitoefening van zijn levensgewoonten wordt belemmerd. Tegenover iedere be-
lemmering kan een facilitator staan, waardoor de handicapsituatie kan worden voorkomen of te-
niet gedaan. Het Vlaams Analysekader voor Handicapsituaties in Hoger Onderwijs (VLAHHO)
geeft bijvoorbeeld een overzicht van alle relevante functiebeperkingen (en de mogelijke facilitato-
ren) voor het Vlaams hoger onderwijs. Het VLAHHO is beschikbaar via de VEHHO-website:
http://www.vehho.be. Zie ook Vlaamse Onderwijsraad. Raad Hoger Onderwijs. Advies over de rea-
lisatie van inclusief hoger onderwijs. (13 juni 2006).
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Ongelijkheid kan worden tenietgedaan door het inzetten van zogenaamde facilita-
toren. Van den Brande (pp. 111-119) stelt dat men ongelijkheid veranderingsge-
richt dient aan te pakken door samen te werken in dialoog. Afwijkingen op de nor-
male gang van zaken, die rekening houdend met de belemmeringen van een
persoon in een bepaalde situatie worden toegelaten, zijn redelijke voorzieningen of
aanpassingen. Belangrijk in het beoordelen van de redelijkheid is de haalbaarheid
voor de persoon in kwestie, de aanvaardbaarheid voor de docent en de verdedig-
baarheid t.o.v. betrokken derden (medestudenten en de onderwijsinstelling zelf).
Flexibilisering in die zin sluit aan bij het model voor inclusieve diversiteit waarbij
de flexibiliteitsmaatregelen als facilitatoren kunnen gelden.

De visie van de Karel de Grote Hogeschool (pp. 101-110) sluit aan bij die van Rue-
lens, Nicaise en Desmedt (2005)27 die stellen dat werken aan gelijke kansen, werken
aan ‘gelijke uitkomsten’ is. Gelijke kansen kunnen enkel gerealiseerd worden als men
rekening houdt met de verschillende startposities van studenten en streeft naar even-
veel kansen om gekwalificeerd uit te stromen. Afhankelijk van de doelgroep kunnen de
starters verschillende kenmerken vertonen. In het kader van het flexibiliseringsdecreet
werkt de hogeschool in kwestie een specifiek doelgroepenbeleid uit voor verschillende
groepen (o.a. allochtonen, studenten met een functiebeperking, studenten die werken
of studenten met een gezin, studenten met bijzondere toelatingsvoorwaarden, studen-
ten die in aanmerking komen voor EVC/EVK of studieduurverkorting, buitenlandse
studenten, gender, studenten met een niet-toereikende vooropleiding, studenten met
een zwakke sociaal-economische situatie). Maar ook in deze bijdrage wordt benadrukt
dat het nastreven van kwaliteitsvol onderwijs alle studenten ten goede moet komen.

5.4.2 Kritische succesfactoren

Zowel Van den Brande, Bevernage en Debacker (pp. 101-110), Van Neygen (pp.
157-171) als Depreeuw (pp. 87-94) benadrukken het belang van een coherente
visie en een gericht en doordacht diversiteitsplan (met een timing, acties en resul-
taatsindicatoren en evaluatie). Integratie van visie en praktijk zijn onontbeerlijk
(Depreeuw). Gerichte initiatieven (specifieke, tijdelijke acties) spelen in op belem-
merende factoren (zoals onvoldoende kennis van het Nederlands). Met specifieke
acties is echter ook een zekere graad van voorzichtigheid geboden (Bevernage en
Debacker): door bij voorbaat studenten als probleemstudent te bestempelen, wordt
de student probleemstudent (het zogenaamde Pygmalion-effect). Acties die alle
studenten ten goede komen en geen groepen stigmatiseren, zijn het meest aangewe-
zen.
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27 Ruelens, L., Nicaise, I. & Desmedt, E. (2005). Gelijke onderwijskansen: we doen er wat aan, maar
hoe? Handleiding voor vernieuwende projecten. Leuven: HIVA.
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Gelijke onderwijskansen dienen geïntegreerd te worden in het onderwijs- en exa-
menreglement. Aangezien het voor de student belangrijk is een realistisch beeld te
krijgen van de vereisten van de opleiding, is een duidelijke beschrijving van de
basis- (of begin)competenties belangrijk. Bevernage en Debacker vermelden daar-
naast ook nog coaching van studenten en benadrukken het belang van geïndividua-
liseerde begeleiding. Individualiseren van de begeleiding zorgt voor individualise-
ring van de problemen en helpt bij het oplossen ervan. Goede informatie en een
degelijke opvolging zijn hierbij belangrijke elementen. De responsabilisering van de
student zorgt er immers voor dat de student niet langer de oorzaken van falen of
slagen buiten zichzelf kan leggen, maar samen met de begeleiders de verantwoorde-
lijkheid voor het studietraject moet opnemen.

‘Inclusieve’ communicatie en informatieverstrekking naar leerlingen, studenten en
ouders zijn eveneens onontbeerlijk: correcte, respectvolle communicatie, die gevoe-
lig is voor alle aspecten van diversiteit in de populatie van de instelling. Namen van
diensten, projecten, initiatieven dienen doordacht te zijn en mogen op geen enkele
manier de indruk van onverdraagzaamheid wekken. Dit kan enkel in een open en
zelfkritische organisatie, waarin regelmatig sensibiliseringsacties voor personeel en
studenten worden gehouden (Van den Brande, pp. 111-119 en Bevernage en
Debacker, pp. 101-110). Diversiteit kan immers ook weerstanden opwekken,
waarbij de meest gehoorde opwerping doorgaans betrekking heeft op kwaliteitsver-
lies. Enkel een coherente visie en duidelijke interne en externe communicatie kan
hiervoor een oplossing bieden (Depreeuw, pp. 87-94).

Uit de discussies die in het kader van deze probleemverkenning gevoerd werden,
onthouden we ook dat om een echt inclusief hoger onderwijs te realiseren een be-
roep moet gedaan worden op personeelsleden die zich in de materie kunnen en wil-
len verdiepen. In de meeste instellingen wordt dit echter als een bijkomende taak
gegeven, waardoor professionalisering bemoeilijkt wordt. Het ontwikkelen van een
gedifferentieerd aanbod, de begeleiding (in uren en personeelsleden), de professio-
nalisering van het personeel (belangrijk in de strijd tegen stigmatisatie), de ver-
hoogde administratie van de flexibilisering en het doelgroepenbeleid verhogen de
druk op het personeel aanzienlijk en vragen een investering van middelen.

Bovendien kan een goede analyse van de in- en doorstroom van specifieke doel-
groepen bijdragen aan een betere inschatting van de problemen van doelgroepstu-
denten. Een dergelijke kwantitatieve en kwalitatieve analyse kan dan eveneens de
vraag beantwoorden of flexibilisering de participatie van sociaal zwakkeren aan het
hoger onderwijs bevorderd heeft. Hiervoor is definiëring en registratie vereist. De
problemen hierbij zijn gekend: welke criteria worden gehanteerd, welke indicato-
ren zijn relevant en significant en hoe kunnen zij bevraagd worden zonder de wet
op de privacy te schenden (cf. infra). De vraag is in hoeverre de problemen van deze
doelgroepstudenten al niet bekend zijn en er niet eerder nood is aan een centrale bun-
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deling van gegevens, analyses, informatie-uitwisseling en conclusies (Bevernage &
Debacker).

5.5 Instroomproblematiek

Flexibele leerwegen vragen begeleiding en oriëntering, bijvoorbeeld onder de vorm
van studietrajectbegeleiding (cf. supra). Is een intensere begeleiding bij de instroom
en het studiekeuzeproces noodzakelijk? Verhoogt dit de kansen op later succes?

Aangezien een verhoogde instroom van kansengroepen bewerkstelligen een van de
doelstellingen van het flexibiliseringsdecreet is, zal de instroom aan de instellingen
een stuk gedifferentieerder zijn. Hoe gaan instellingen met hun (ongelijke) in-
stroom om? Kan een gericht instroombeleid het verschil maken?

5.5.1 Begeleiding bij de studiekeuze
28

De instroom start bij het eerste contact van de kandidaat-student met een instel-
ling hoger onderwijs en eindigt op de eerste dag van het academiejaar of op het
moment van inschrijving na deze dag29. Aan instroom wordt vaak een instroombe-
leid gekoppeld: alle initiatieven die een instelling neemt met het oog op het aantrekken
van studenten die potentieel beschikken over een competentieprofiel dat beantwoordt
aan de verwachtingen van de opleiding (eventueel mits bijsturing of remediëring). Het
instroombeleid (enrollment management) omvat alle informatie, advies en begeleiding die
een instelling biedt zodat studenten gefundeerd inschrijven. Idealiter volgt de in-
stroombegeleiding dus het studiekeuzeproces van de kandidaat-student. Alle initiatie-
ven die een instelling neemt voor een optimale aansluiting tussen secundair en hoger
onderwijs, liggen dus in het verlengde van het instroombeleid, net zoals alle initiatie-
ven op het vlak van afstemmingszorg tussen onderwijsaanbod en kandidaten met bij-
zondere kenmerken. Het instroombeleid staat dus ook ten dienste van de democratise-
ring van het hoger onderwijs.

De hoofddoelstelling van dit instroombeleid is de aspirant-student te helpen bij het
studiekeuzeproces, dat immers als het succesvol verloopt de student meer kansen
op slagen biedt30. In se gaat het studiekeuzeproces om het streven naar overeenstem-
ming tussen de kenmerken van de (geschikte) instromer enerzijds, en de vereisten van
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28 We verwijzen naar Descheppere (pp. 121-155) verder in dit boek, tenzij anders aangegeven.
29 Deze definitie wordt ook teruggevonden in Depreeuw, E., Cloet, J. Van Poucke, M. & Somers, A.

(2006). Antwoorden op diversiteit en flexibilisering. Leuven: Acco (p. 42).
30 OBPWO 98.11 Lacante, M., De Metsenaere, M. & Van Esbroeck, R. (1998). Drop-out in het eer-

ste jaar hoger onderwijs: oorzaken, motieven en toekomstperspectieven bij het stopzetten van de
studies. Uitbouw van een voorspellingsmodel, van een preventie- en remediëringsplan. Looptijd: 01-
03-1999 – 31-05-2001.

vlor-flexibilisering-2deproef.prn
vlor-flexibilisering 2de proef
maandag 19 november 2007 23:54:04

Color profile: Generic CMYK printer profile
Composite  Default screen



de opleiding anderzijds. De student heeft hiervoor nood aan correcte, eerlijke en mak-
kelijk toegankelijke informatie. Instroombegeleiding heeft ook het voordeel dat de
minder gunstige startpositie van sommige studenten opgespoord en vastgesteld kan
worden. Hieraan kan men dan concrete remediëringsacties of een betere afstemming
van het aanbod koppelen.

Descheppere (pp. 121-155) stelt het ‘trechtermodel’ als instroommodel voor. Zij
verwijst naar Verschueren (2003-2004)31 die stelt dat het ideale studiekeuzeproces
cyclisch is, waarbij de student telkens terugkeert naar de vorige fase om zo zijn keuze
opnieuw en rijper onder de loep te nemen. Het model bestaat uit verschillende fases:
een brede exploratie van zelfconcept en horizonverruiming; exploratie in de diepte;
kristallisatie van de keuze via een toegangsgesprek en beslissing. Tijdens de laatste fase,
die van de kristallisatie van de keuze via een toegangsgesprek en beslissing, beslissen de
kandidaat-studenten om één alternatief te weerhouden en bewust afstand te doen van
alle andere. Het verplichte toegangsgesprek verloopt best in drie fasen: een gesprek
met een docent van de gekozen opleiding, een gesprek met een medewerker van Stu-
dentenvoorzieningen en de administratieve inschrijving.

Er zijn voor- en tegenstanders van het intakegesprek. Tegenstanders spreken van
de bepampering van de student32. Voorstanders benadrukken dan weer het belang
van het op gang brengen van het bewustwordingsproces. Bevernage en Debackere
(pp. 101-110) merken op dat in een zorgvuldig instroombeleid meteen ook het
gevaar schuilt van uitsluitingsmechanismen. Vooral in het kader van de nakende
outputfinanciering, moet het zoeken van de correcte ‘fit’ tussen de kenmerken van
de student en de instelling met de nodige omzichtigheid benaderd worden. Een
mogelijke oplossing hiervoor is een intakegesprek na de inschrijving. Sommige des-
kundigen pleitten eveneens voor een test die de inschrijving zou kunnen begelei-
den. Die test peilt dan naar de vaardigheden van de kandidaat-student, een zoge-
naamde start-assessment, als onderdeel van de leerbegeleiding en het uitwerken
van de remediëring en/of differentiëring. Ook deze test wordt volgens de deskundi-
gen best na de inschrijving afgenomen.

Andere initiatieven uit het Vlaamse hoger onderwijs met betrekking tot ondersteu-
ning in het studiekeuzeproces: verplichte infodagen, panelgesprekken, infoavon-
den voor studenten en ouders, het uitstellen van de definitieve studiekeuze tot het
tweede semester. Depreeuw et al. (2006)33 melden dat sommige instellingen een
instroomcoördinator hebben aangesteld. Deze persoon of dienst dient als aanspreek-

SYNTHESETEKST 33

31 Verschueren, K., (2003-2004). Principes en organisatie van het schoolpsychologisch werk m.i.v.
de studie- en beroepskeuzebegeleiding (PA 55) Deel III Studie- en beroepskeuze: modellen en bege-
leiding. Centrum voor schoolpedagogiek, K.U. Leuven.

32 Eenzelfde kritiek wordt ook gehoord met betrekking tot studietrajectbegeleiding (cf. supra).
33 Depreeuw, E., Cloet, J. Van Poucke, M. & Somers, A. (2006). Antwoorden op diversiteit en flexibili-

sering. Leuven: Acco.
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punt voor nieuwe studenten. De auteurs stellen in vraag of het raadzaam is om veel
verschillende functies te creëren ten behoeve van studenten. Zij stellen veeleer voor de
taken van de studietrajectbegeleider duidelijk(er) te omschrijven (cf. supra). Zij wijzen
op het belang van het eerste contact met de administratieve medewerkers als eerste
kennismaking met de instelling. Bovendien is het opstellen van het studiecontract
door het flexibiliseringsdecreet een belangrijke stap geworden. Informatieverstrekking
en de samenwerking tussen studietrajectbegeleider en administratie zijn hierbij cruci-
ale aandachtspunten. De auteurs merken op dat vooral opvolging aandacht verdient.
De resultaten van de analyse van de instroom moeten hun plaats krijgen in de verdere
studietrajectbegeleiding. De deskundigen die in deze probleemverkenning aan het
woord komen, benadrukken dat deze resultaten ook hun plaats moeten krijgen in het
hele instellingsbeleid.

Het belang van een goede studiekeuze wordt nogmaals benadrukt door het onder-
zoek van Lacante et al. (OBPWO 03.03)34 waarin aangetoond wordt dat allochtonen
vaak later beginnen nadenken over hun studiekeuze hoger onderwijs en zich minder
goed informeren over de mogelijkheden. De vraag rijst naar de realiteitstoetsing van
het eigen profiel en hoe overwogen de keuze gebeurt. Er zijn aanwijzingen dat deze
studenten ervan overtuigd zijn dat ze goed voorbereid zijn op het hoger onderwijs. Ze
gaan daarbij voorbij aan de vaststelling dat ze eerder in een optie of onderwijstype zit-
ten dat minder goed voorbereidt op het hoger onderwijs. De minder geslaagde studie-
keuze heeft een duidelijk negatieve invloed op hun slaagkansen.

Samengevat kan men stellen dat het goede verloop van het studiekeuzeproces een
belangrijk aandeel is van het instroombeleid van hogeronderwijsinstellingen. Hier-
in onthouden we vooral de roep om informatie bij potentiële studenten en hun
ouders. Vooral in het veranderde hogeronderwijslandschap hebben zowel ouders
als studenten nood aan informatie over studiegebieden, opleidingen, afstudeer-
richtingen, de onderwijsvisie van de instelling, de nieuwe structuur van het hoger
onderwijs en de mogelijkheden van de flexibilisering35.

Maar ook het secundair onderwijs heeft een verantwoordelijkheid in het studie-
keuzeproces van de leerlingen. De Vlaamse Onderwijsraad benadrukte in zijn
advies over de overgang van het secundair naar het hoger onderwijs36 reeds de
gedeelde verantwoordelijkheid van beide. Daarom bevat het advies voorstellen voor
het secundair onderwijs, voor het hoger onderwijs en voor gezamenlijke acties. Het
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34 OBPWO 03.03. Lacante, M., Van Esbroeck, R., Lens, W. & M. De Metsenaere. (2007). Allochto-
nen in het hoger onderwijs. Factoren van studiekeuze en studiesucces bij allochtone eerstejaarsstu-
denten.

35 Descheppere, G. (2006). Studietrajectbegeleiding in het hoger onderwijs: keuzebegeleiding en
afstemmingszorg. Caleidoscoop, 18(5): 8-14.

36 Vlaamse Onderwijsraad. Advies over de overgang van het secundair naar het hoger onderwijs. (16
maart 1999).
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advies benadrukt ook de ondersteunende rol van de centra voor leerlingenbegeleiding.
Voor het secundair onderwijs wordt het belang van het keuzedossier in de verf gezet.
Het keuzeproces vangt immers reeds aan lang voor het laatste jaar van het secundair
onderwijs37. Afstemming en informatie-uitwisseling tussen secundair en hoger onder-
wijs zijn hierbij onontbeerlijk. De flexibilisering van het Vlaamse hoger onderwijs heeft
deze nood enkel nog versterkt. Cloet (pp. 79-85) stelt dat de veranderingen die het
hoger onderwijs heeft ondergaan op het niveau van flexibilisering, maar ook de voor-
zichtige stappen die het hoger onderwijs neemt in het kader van competentiegericht
onderwijs, de kloof tussen secundair en hoger onderwijs dreigen te vergroten.

5.5.2 Ondersteuning van specifieke doelgroepen

Instellingen krijgen via het flexibiliseringsdecreet de kans in te spelen op de behoef-
ten van nieuwe doelgroepen. Welk beleid ter zake streven hogeronderwijsinstel-
lingen na? Integreert een goed uitgebouwd instroombeleid een doelgroepenbeleid?
Onderscheiden instellingen dezelfde doelgroepen als de overheid? Opmerkelijk
hierbij is dat de Memorie van Toelichting bij het flexibiliseringsdecreet een aantal doel-
groepen expliciet omschrijft (cf supra). In het nieuwe financieringsdecreet38 wordt
naast een weging voor studenten met functiebeperkingen en werkstudenten, een
weging van beursstudenten voorgesteld, als een proxy voor kansengroepen. Naast deze
weging wordt ook het aanmoedigingsfonds voorzien. Men stelt vast dat de doelgroe-
pen in beide decreten verschillend zijn.

Hoe gaan instellingen met deze diversiteit om? Hierboven staan visieontwikkeling
en kritische succesfactoren centraal. Hieronder maakt een praktijkvoorbeeld dui-
delijk hoe het beleid ten aanzien van verschillende doelgroepen gedifferentieerd
kan worden.

Instellingen voorzien vaak specifieke maatregelen in hun instroombeleid voor
bepaalde doelgroepen. Descheppere (pp. 121-155) onderscheidt maatregelen om-
wille van decretale toelatingsvoorwaarden (studenten zonder diploma secundair
onderwijs, studenten met een anderstalig diploma, afwijkende toelatingsvoorwaar-
den) en maatregelen voor studenten met specifieke noden (allochtone studenten,
internationale studenten, studenten met knelpunten in de vooropleiding, studen-
ten met een functiebeperking, werkende studenten en studenten met een gezin,
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37 Het lopende OBPWO-project 02.02 Met een dynamische keuzebegeleiding naar een effectieve
keuzebekwaamheid van Van Esbroeck en Lacante begeleidde het S.O.-H.O.-project in de regio
Mechelen. Het onderzoek gaat na in hoeverre bepaalde interventies, uitgevoerd in het kader van
het project, een verandering in keuzebekwaamheid bewerkstelligen; wat de rol van de verschillen-
de actoren in en hun perceptie van het keuzeproces precies is. Voor meer informatie over het
project: www.ond.vlaanderen.be/soho.

38 Voorontwerp van decreet betreffende de financiering van de werking van de hogescholen en de
universiteiten in Vlaanderen (1e principiële goedkeuring door de Vlaamse Regering op 16 mei
2007).
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topsporters, topkunstenaars en studenten met een sociaal engagement, studenten
met EVC/EVK).

Voor de eerste categorie wordt verwezen naar de toelatingsproef hoger onderwijs
die afgesproken wordt op associatieniveau. Speciale aandacht gaat uit naar asielzoe-
kers en/of vluchtelingen en anderstalige studenten. Deze moeten voldoen aan bijkomende
taalvereisten. Aan hen wordt gevraagd een taalproef af te leggen. Descheppere
waarschuwt dat het opstellen van de procedures, het begeleiden van de studenten
bij het opmaken van hun dossier, het organisatorisch voorbereiden en het afnemen
van de proeven en de administratieve afwikkeling een zeer arbeidsintensief proces
vormt. Zij merkt ook op dat kandidaten voor de taalproef verschillende attesten
moeten inleveren, vaak ook nog te vertalen door beëdigde vertalers. Hierdoor kun-
nen ze vaak pas na het eerste semester instromen, wat dan weer problemen voor
hun visum oplevert. De taalproef verschilt van instelling tot instelling. Bovendien
geven niet alle taaltoetsen een gedifferentieerd beeld van de vaardigheden van de
student. Toelatingsbeslissingen, gebaseerd op de afwijkende toelatingsvoorwaar-
den en taalproeven, zijn niet aanvechtbaar voor de Raad voor betwistingen inzake
studievoortgangsbeslissingen. Sommige deskundigen pleitten ervoor om daarom de
bevoegdheden van deze Raad uit te breiden (cf. infra).

Sommige instellingen bieden tijdens de studie extra taallessen aan. In de meeste in-
stellingen krijgen deze studenten de raad zich hiervoor in te schrijven. Dit betekent
voor de student echter nog een bijkomende inspanning, terwijl zij zich reeds ver-
plicht moeten inschrijven voor een voltijds programma. Deze studenten zouden
erg gebaat zijn bij een deeltijds programma. Tijdens de seminaries in het kader van
deze probleemverkenning, werd duidelijk dat de complexiteit van de procedure
associatie- en instellingsafhankelijk is en deze procedures vaak voor vereenvoudi-
ging vatbaar zijn.

Vluchtelingstudenten en of asielzoekers zijn in principe internationale studenten,
maar ze zijn niet in de eerste plaats naar ons land gekomen om te studeren. Vluch-
telingenwerk Vlaanderen merkt op in het rapport ‘Vluchtelingen in het hoger onderwijs.
Bevindingen en aanbevelingen uit het project Studiebegeleiding voor Vluchtelingen’39 dat zij
nood hebben aan degelijke en verstaanbare informatie over het Vlaamse hoger onder-
wijs, aan structurele begeleiding zowel bij de studiekeuze als bij het verloop van de stu-
die. Diplomagelijkschakeling blijkt ook niet altijd van een leien dakje te lopen. Boven-
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39 Dit rapport is het verslag van twee jaar werking inzake het begeleiden van asielzoekers en vluch-
telingen die (willen) studeren in het hoger onderwijs. Het gaat om een pilootproject dat werd uit-
gevoerd met de steun van het Europees Vluchtelingenfonds. Vluchtelingenwerk Vlaanderen staat
in voor de begeleiding, maar ontwikkelt ook methodieken, met de bedoeling om ervaring en exper-
tise over te dragen naar de reguliere instellingen.
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dien blijft ook de taalbarrière een belangrijke drempel. Depreeuw et al. (2006)40 stellen
dat erkenning van de competenties van deze kandidaat-studenten bijdraagt aan hun
intrinsieke motivatie. Vaak hebben zij reeds een diploma hoger onderwijs behaald in
hun land van herkomst. Het instroombeleid van instellingen houdt niet altijd rekening
met de noden van vluchtelingen. Zo kan men bijvoorbeeld nagaan of EVC-procedures
niet ook in een andere taal zouden kunnen doorlopen worden. Nu moeten studenten
reeds het vakjargon kennen alvorens te weten of ze effectief kunnen inschrijven. Een
ander specifiek doorstroomprobleem voor deze studentengroep is dat ze, als gevolg
van problemen met hun verblijfsstatuut, soms hun studies niet kunnen voortzetten en
niet opnieuw mogen inschrijven, ook al waren ze geslaagd. Er blijken bovendien grote
praktijkverschillen in inschrijvingsbeleid te bestaan tussen instellingen onderling. De
meeste deskundigen pleitten ervoor dat deze studenten toch de kans moeten krijgen
hun studies af te ronden.

Allochtone studenten stromen moeilijker dan autochtone studenten door naar het
hoger onderwijs. Onderzoek toont aan dat zij ondervertegenwoordigd zijn aan de
Vlaamse universiteiten: rond de 5 % van de studenten aan de Universiteit Hasselt
is allochtoon terwijl deze groep rond de 12 % vertegenwoordigt in de bevolkingscij-
fers; aan de Vrije Universiteit Brussel is 6.6 % van de studenten allochtoon, terwijl
deze groep ongeveer 30 % vertegenwoordigt in het Brussels Hoofdstedelijk Ge-
west41. In dezelfde studie worden een aantal oorzaken van deze ondervertegenwoordi-
ging naar voren geschoven: de vooropleiding (het watervalsysteem van het secundair
onderwijs), onvoldoende steun van het thuisfront (onvoldoende kennis van het hoger
onderwijs bij de ouders), de studiekost, onvoldoende begeleiding en informatie bij de
studiekeuze, het imago van de universiteiten die als extreem traditioneel worden
beschouwd42. Recent onderzoek toont aan dat de situatie aan de hogescholen gelijk-
aardig is: aan de KHMechelen studeren ongeveer 5 % allochtone studenten op een
populatie van 35 % in het Mechelse (Descheppere, pp. 121-155). Informatieverstrek-
king over het hoger onderwijs en de onderwijscontext aan allochtone leerlingen uit het
secundair en hun ouders wordt door de verschillende bronnen als een van de mogelijke
maatregelen naar voren geschoven. Daarnaast worden ook promoteams, succesvolle
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40 Depreeuw, E., Cloet, J. Van Poucke, M. & Somers, A. (2006). Antwoorden op diversiteit en flexibili-
sering. Leuven: Acco (p. 99).

41 Van Craen, M. & Almaci, M. (2005). De ondervertegenwoordiging van allochtonen in het universi-
tair onderwijs: cijfers, oorzaken en remedies. Pp. 209-228 in Jaarboek 2005. Leuven: Steun-
punt WSE. Criteria die het allochtoon-zijn bepalen in deze studie zijn: studenten die in België
wonen, maar waarvan de familienaam en de voornaam (linguïstisch) duidelijk verwijzen naar een
niet-Belgische afkomst; studenten die in België wonen, maar niet de Belgische nationaliteit heb-
ben.

42 Een recente studie (OBPWO 03.03) stelt vast dat de doorstroming van allochtonen en autoch-
tonen uit de laagste socio-economische groep beduidend lager is dan die van autochtonen uit de
hogere SES-groepen. (Lacante, M., Van Esbroeck, R., Lens, W. & De Metsenaere, W. (2007).
Allochtonen in het hoger onderwijs. Factoren van studiekeuze en studiesucces bij allochtone eer-
stejaarsstudenten.
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rolmodellen en persoonlijke begeleiding vernoemd. Tijdens de discussies met de des-
kundigen werd benadrukt dat democratisering van het hoger onderwijs enkel gereali-
seerd kan worden als de afstemming gerealiseerd wordt tussen noden en potentiële
competenties van de student en het aanbod van de instelling.

Studenten met knelpunten in de vooropleiding zijn studenten van wie de vooropleiding
hen onvoldoende heeft voorbereid op de gekozen studierichting en/of studieniveau
in het hoger onderwijs. Vaak zijn dit studenten uit TSO en BSO, maar dit hoeft
niet noodzakelijk zo te zijn. Ook voor deze doelgroep is correcte informatie over de
verwachtingen van het hoger onderwijs cruciaal (academische versus professionele
bachelor bijvoorbeeld)43. Descheppere merkt op dat voor deze studenten een voorbe-
reidend traject in het hoger onderwijs een oplossing zou kunnen zijn. Vaak gaat het
niet alleen om een vakinhoudelijke achterstand maar ook om een gebrek aan studie-
vaardigheden (geen ervaring met grotere pakken leerstof). De auteur benadrukt
opnieuw het belang van een goede inschatting van de aanvangspositie. Wanneer het
probleem vroeg genoeg gedetecteerd wordt, kan men remediëren, zowel op het vlak
van academische als sociale integratie44.

Descheppere stelt dat de meeste instellingen in meerdere of mindere mate inspan-
ningen leveren voor studenten met functiebeperkingen. De Vlaamse Onderwijsraad
benadrukte in zijn advies over de realisatie van inclusief hoger onderwijs de
gedeelde verantwoordelijkheid van de overheid, instelling en (mede)student45. Wat
de instellingen betreft zet de raad belangrijke basisvoorzieningen voor studenten met
functiebeperkingen op een rijtje. Dit impliceert dat instellingen voor studenten met
functiebeperkingen een beleid uitwerken op het vlak van toegankelijkheid van de on-
derwijs- en studentenvoorzieningen, inschrijvingsprocedures, informatiebeheer, pro-
cedures en organisatie van dienstverlening, examenreglement, digitale toegankelijk-
heid, enz. Om die basisvoorzieningen te realiseren, moet een instelling voldoende
deskundige personeelsleden kunnen inzetten. In grote lijnen moeten zij drie functies
invullen: (i) aanspreekpunt (contactpersoon, verstrekt basisinformatie en verwijst door);
(ii) zorgcoördinator (organiseert de feitelijke begeleiding en ondersteuning); (iii) steun-
punt (sensibiliseert en informeert het personeel, begeleidt het veranderingsproces). De
eerste twee functies zijn gericht op de student met functiebeperkingen. De derde func-
tie is voornamelijk gericht op de instelling en haar beleid. Informatieverstrekking over
de instelling en de mogelijkheden van faciliteiten zijn belangrijk voor de student met
functiebeperkingen.
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43 Depreeuw, E., Cloet, J. Van Poucke, M. & Somers, A. (2006). Antwoorden op diversiteit en flexibili-
sering. Leuven: Acco (p. 90) en Descheppere (pp. 121-155).

44 Het analysemodel van Tinto wijst op het belang van sociale en academische integratie om de
slaagkansen van studenten te vergroten. Cf. Wolf, R. & Crul, M. (2003). Blijvers en uitvallers in
het hoger onderwijs. ECHO.

45 Vlaamse Onderwijsraad. Raad Hoger Onderwijs. Advies over de realisatie van inclusief hoger on-
derwijs. (13 juni 2006).
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Werkende studenten en studenten met een gezin hebben gemeenschappelijk dat ze naast
hun studies een belangrijke tijdsbesteding hebben. Meestal zijn ze ook ouder en
hebben ze meer levenservaring. Deze studenten hebben nood aan informatie van
lotgenoten: hoe haalbaar is het studieproject? Op welke faciliteiten kunnen zij een
beroep doen? Welke zijn de financiële implicaties46? Hieronder wordt nog ingegaan
op de specifieke problemen van het studentenstatuut. Descheppere benadrukt het be-
lang van het intakegesprek en de studietrajectbegeleiding. Een realistische inschatting
van de haalbaarheid van het programma is onontbeerlijk.

Descheppere geeft een overzicht van initiatieven op het vlak van trajectaanpassing
die een instelling hoger onderwijs neemt om een opleiding studeerbaar te maken
voor specifieke doelgroepen, zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit. Ze worden
ingedeeld in voorbereidende trajecten, heroriënteringstrajecten, differentiatie op
basis van vooropleiding, verkorte trajecten, duale trajecten. Met betrekking tot
voorbereidende trajecten, stellen Bevernage en Debackere (pp. 101-110) dat een
zomercursus niet altijd volstaat om studenten voor te bereiden. Een differentiatie
van het curriculum zou een effectievere aanpak kunnen zijn.

Tijdens de seminaries in het kader van deze probleemverkenning, benadrukten
sommige deskundigen dat het recht op faciliteiten decretaal verankerd zou moeten
worden. Zich kenbaar maken als student van een doelgroep zou dan het recht op
bepaalde faciliteiten moeten openen.

Samengevat kan men stellen dat omwille van de flexibilisering van het hoger onder-
wijs en de meer gedifferentieerde instroom die dit met zich meebrengt, instellingen
zich meer en meer genoodzaakt zien een zorgvuldig instroombeleid te voeren. Een
analyse van de beginsituatie is noodzakelijk om de doorstromingsbegeleiding in
gang te zetten. Toch wordt ook enige omzichtigheid aanbevolen. In geen geval
mogen instellingen, onder druk van outputfinanciering, groepen uitsluiten omwille
van hun zwakkere uitgangspositie. Een degelijk instroombeleid is onlosmakelijk
verbonden met een gedragen diversiteitsbeleid. Om evenredige participatie van bij
de instroom te verwezenlijken, worden specifieke maatregelen voor specifieke doel-
groepen naar voren geschoven. We onthouden daarbij in de eerste plaats dat gene-
rieke maatregelen zoals correcte en makkelijk toegankelijke informatieverstrekking
over het hoger onderwijs en de specifieke instelling (en eventuele faciliteiten) aan
studenten en hun ouders van erg groot belang zijn. Ook de vraag naar begeleiding
in het keuzeproces, in het samenstellen van het dossier en van het programma is
prominent aanwezig.
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46 Depreeuw, E., Cloet, J. Van Poucke, M. & Somers, A. (2006). Antwoorden op diversiteit en flexibili-
sering. Leuven: Acco (p. 90) en Descheppere (pp. XXX).
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5.6 Doorstroomproblematiek

Eens ingestroomd, is het de bedoeling dat studenten op een kwalitatieve manier
hun diploma behalen. Zowel het individu, de instelling, de overheid als de maat-
schappij hebben er belang bij dat de student op een zo efficiënt mogelijke manier
het begonnen traject ook beëindigt. In het kader van de Lissabonstrategie bijvoor-
beeld (volgens dewelke de EU tegen 2010 de meest competitieve en dynamische
kenniseconomie van de wereld zou moeten zijn), is het noodzakelijk dat talenten
tot hun recht komen en niet verloren gaan. Vanuit economisch oogpunt is het
bovendien ook zo dat geïnvesteerde middelen (door ouders/studenten, overheid en
instellingen) best renderen. Dit kan enkel indien gewaakt wordt over de succesvolle
doorstroom van ingestroomde studenten.

Uitval van studenten kan verschillende oorzaken hebben (cf. infra), maar met name
sociaal zwakkeren lijken een groter risico te lopen om het hoger onderwijs zonder
diploma te verlaten. Een degelijk doorstroombeleid zal daarom bijna onlosmakelijk
met een goed diversiteitsbeleid verbonden zijn. Het flexibiliseringsdecreet biedt met
zijn flexibele leerwegen een aantal garanties en mogelijkheden tot heroriënteren en
herintreden.

Flexibilisering houdt onmiskenbaar kansen in, maar zoals eerder gesteld, krijgt de
student er ook heel wat verantwoordelijkheden bij, in het bijzonder de verantwoor-
delijkheid voor het eigen studietraject. Uitstelgedrag kan leiden tot onnodige stu-
dieduurverlenging, met een daling van het (economisch) rendement tot gevolg. De
vraag is of de eerste vaststellingen inderdaad in de richting van studieduurverlen-
ging wijzen.

Onnodig ook in het kader van doorstroom de noodzaak van een adequaat studen-
tenvolgsysteem te benadrukken (cf. infra). Op dit ogenblik ontbreken voldoende sta-
tistische gegevens die de doorstroom van studenten, vaak over verschillende hoger-
onderwijsinstellingen, in kaart brengen.

5.6.1 Drop-out

Drop-out kan op verschillende manieren gedefinieerd worden. In het OBPWO-on-
derzoek van Lacante, De Metsenaere & Van Esbroeck (OBPWO 98.11)47 wordt
een student als een drop-out beschouwd indien het een eerstejaarsstudent is in het
hoger onderwijs die tijdens of aan het einde van het academiejaar afhaakt omwille van
academisch falen of een andere reden. Een consequentie van deze definitie is dus dat
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47 OBPWO 98.11 Lacante, M., De Metsenaere, M. & Van Esbroeck, R. (1998). Drop-out in het eer-
ste jaar hoger onderwijs: oorzaken, motieven en toekomstperspectieven bij het stopzetten van de
studies. Uitbouw van een voorspellingsmodel, van een preventie- en remediëringsplan. Looptijd: 01-
03-1999 – 31-05-2001.
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studenten die van onderwijsrichting of onderwijsinstelling veranderen in de loop van
het eerste academiejaar, ook als drop-out worden beschouwd. Van Neygen hanteert
verder in dit boek (pp. 157-171) een definitie die drop-out gelijkstelt aan ongekwalifi-
ceerde uitstroom.

Dezelfde OBPWO-studie (98.11) stelt dat van de steekproef van 4.315 generatie-
studenten een kleine 10 % stopte met de oorspronkelijk gekozen studie tijdens het
eerste jaar, nog vóór deelname aan de definitieve examens (40 % hiervan verandert
van studierichting; 60 % stopt volledig). Een kleine 30 % haakte af in de loop van
de definitieve examenperiode (8,5 % hiervan tijdens eerste zit; 9,4 % nog voor het
begin van tweede zit; 10 % tijdens tweede zit). 15% slaagde niet na twee zittijden
en een kleine helft vorderde normaal. 47 % legde het eerste jaar uiteindelijk met
vrucht af (in de eerste of tweede zittijd); 52,5 % van de studenten volharden en van
de volhouders slaagt een 15 % niet na twee zittijden. Drop-out-cijfers verschillen
volgens dezelfde studie ook naargelang het gevolgde type hoger onderwijs: 53,40 %
in het één-cyclus hoger onderwijs, 38,50 % in het twee-cyclus hoger onderwijs en
universiteit (52,00 %). Cijfers over drop-out in hogere studiejaren zijn voorlopig
niet voorhanden maar de noodzaak dringt zich op. Deze cijfers dateren van 1998
maar geven aan dat drop-out deel uit maakt van de hogeronderwijsrealiteit.

Studenten haken af op verschillende momenten in het studietraject en om tal van
redenen: faalangst, (foutieve) studiemethode, verkeerde studiekeuze, taalproble-
men, onvoldoende ondersteuning bij studeren, leerstoornissen, psychologische en
emotionele problemen, demotivatie, onrealistische verwachtingen, onmogelijkheid
om met stress om te gaan, pesterijen, financiële problemen, fysieke ontoegankelijk-
heid, onaangepaste onderwijsvormen, gebrek aan sociale integratie, gebrek aan aca-
demische integratie, onvoorziene omstandigheden (ziekte, zwangerschap, enz.) en
de druk van nevenactiviteiten (zoals studentenjobs)48. Het onderzoek van Lacante,
De Metsenaere & Van Esbroeck (OBPWO 98.11) geeft een overzicht van de belang-
rijkste variabelen die samenhangen met drop-out in functie van het moment waarop
deze verbanden duidelijk kunnen worden.

Op een aantal vlakken onderscheiden drop-outs zich reeds op het einde van het
secundair onderwijs en bij de overgang van het secundair naar het hoger onderwijs.
Studenten uit een sociaal en financieel-economisch eerder gedepriveerd milieu ontwikke-
len minder succesvolle studieloopbanen in het eerste jaar HO. Deze studenten komen
vaak vanuit een TSO- of BSO-context en hebben veelal naast hun studies ook nog een
studentenjob. Een te sterk extern engagement (bijvoorbeeld werken naast studeren)
gaat vaak samen met een minder geslaagde sociale integratie. Een lage participatie aan
Cultuur (Cultuur met grote C of ‘high culture’) blijkt eveneens met drop-out samen te
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48 Cf. de bijdrage van A. Van Neygen in dit boek (pp. 157-171) en de Conclusies van het jaarlijks con-
gres van de Vlaamse Vereniging van Studenten: Drop-out (april 2006).
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hangen. Een vlotte participatie aan het hoger onderwijs vereist het zich eigen maken
van specifieke voorkeuren, interesses en vaardigheden die voor studenten met een lage
participatie aan Cultuur niet zo evident zijn. Bovendien verloopt het studiekeuzeproces
bij deze studenten minder vlot. Ze beslissen duidelijk later dan de anderen en voeren
hun studiekeuzeproces minder grondig uit. Ze kiezen eerder dan andere studenten
vanuit extrinsieke motieven.

Daarnaast zijn er ook verschillen die zich eerder in de loop van het eerste jaar hoger
onderwijs manifesteren en tijdens dat jaar alsmaar meer vorm krijgen. Zo blijkt de
emotionele stabiliteit en omkadering die studenten ervaren zeer belangrijk. Studenten met
een positieve studiehouding, die bovendien een aantal studie-en leerstrategieën onder de knie
hebben of deze tijdens het eerste jaar hoger onderwijs ontwikkelen, slagen meer en
haken minder af. Drop-outs hebben (van bij het begin van het academiejaar) vaker een
negatief academisch zelfbeeld en hebben meer faalangst. De academische integratie verloopt
bij drop-outs minder gunstig. Drop-outs doen minder dan de anderen een beroep op
diensten voor studiebegeleiding, besteden minder tijd aan hun studies, werken minder
regelmatig, gaan minder naar de les en zijn vaker niet tijdig klaar met taken. Drop-outs
zijn ook sociaal minder geïntegreerd (bijvoorbeeld een lagere participatie aan het vere-
nigingsleven binnen de hogeronderwijsinstelling). Cloet (pp. 79-85) wijst erop dat bij
flexibele leertrajecten de organisatie meer en meer gericht is op het individu en minder
op het verzorgen van groepen. Studenten maken deel uit van wisselende groepen,
waardoor de vroegere klascohesie grotendeels verdwijnt en het sociaal isolement dreigt
(zie ook Depreeuw, pp. 87-94).

Inter- en intrapersoonlijke en sociale oorzaken liggen dus vaak aan de basis van de
drop-out. Maar ook het keuzeproces blijkt zeer belangrijk. Een instroombeleid in het
hoger onderwijs dat een duidelijke informatieverspreiding over de aan te vatten
studies en verwachtingen bevat, kan een bijdrage leveren aan een degelijk studie-
keuzeproces (cf. supra). Maar ook informatie over het veranderde, ‘flexibele’ hoger
onderwijs is onontbeerlijk, ook in de doorstroming. De meeste deskundigen benadruk-
ken hierbij ook opnieuw het belang van de intakeprocedure. Hierin moeten vaardig-
heden, studiekeuze, risicofactoren – gekoppeld aan mogelijke faciliteiten – inzake
doorstroom (bijvoorbeeld achtergrond, vooropleiding, functiebeperkingen) aan bod
komen. Belangrijk is eveneens de studietrajectbegeleiding. Zoals reeds eerder gesteld,
betekent flexibilisering ook een enorme uitbreiding van de keuzemogelijkheden en de
bijhorende keuzemoeilijkheden (Cloet, pp. 79-85) op verschillende scharniermomen-
ten in het traject. Een studietrajectbegeleider kan dit keuzeproces professioneel en pro-
actief begeleiden (cf. supra). Van Neygen (pp. 157-171) stelt verder in dit boek voor
dat elke student die zich wenst uit te schrijven, verplicht langs de trajectbegeleider zou
moeten gaan. Sommige deskundigen stellen een studentenvolgsysteem voor dat signa-
leert wanneer een student niet naar een examen is gegaan. Op die manier kan de
student sneller opgevangen worden. Voor studenten die al hun examenkansen opge-
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bruikt hebben, moeten ook nog op de een of andere manier herkansings- of herintrede-
mogelijkheden voorzien worden (cf. het examencontract nu).

5.6.2 Heroriëntering
49

De Vlaamse Onderwijsraad benadrukt in verschillende adviezen dat het hoger on-
derwijs ook een remediëringstaak heeft50. Veelal moeten studenten die via de open
toegang in het Vlaamse hoger onderwijs terechtkomen een achterstand inhalen
met betrekking tot leerinhouden, studievaardigheden, sociale vaardigheden, enz.
Depreeuw et al. (2006)51 onderstrepen in dit verband het belang van instaptoetsen.
Vandaag hebben de instellingen hoger onderwijs in Vlaanderen al een heel gamma
aan begeleidingsvormen, gaande van vakinhoudelijke begeleiding, studievaardigheids-
trainingen, faalangsttrainingen tot trainingen in sociale vaardigheden. Belangrijk is dat
de student de weg naar deze remediëring vindt, dat vertrouwelijk met deze informatie
wordt omgesprongen en dat ze kwalitatief hoogstaand en democratisch toegankelijk is
voor de student.

Flexibilisering kan een vangnet bieden daar waar remediëring faalt: via heroriën-
tering kan men een foute studiekeuze eventueel rechtzetten omdat het mogelijk
wordt ook nog voor het tweede semester in te schrijven, of om het studiecontract te
wijzigen. Via een waaier aan herintredingsmogelijkheden kunnen zij die uitgeval-
len zijn na verloop van tijd de draad weer opnemen. Hierbij moet ook gedacht wor-
den aan de EVC/EVK-procedures en het vrijstellingenbeleid. Een tijdelijke onder-
breking zou echter geen verlies aan leerkrediet mogen betekenen. Dit vergroot
ongetwijfeld de motivatie van uitgevallen studenten voor hernieuwde deelname.
De Vlaamse Onderwijsraad vroeg in zijn advies financiering hoger onderwijs ook
het leerkrediet te corrigeren voor studenten met een functiebeperking52.

De Vlaamse Onderwijsraad wees er in hetzelfde advies ook op dat het aantrekken
van zij-instromers niet financieel gestimuleerd wordt53. Sommige deskundigen
benadrukken dat ook de uitholling van de examencontracten, actualiseringsprogram-
ma’s en beperkingen in het aanwenden van het leerkrediet herintreden bemoeilijken.
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49 We verwijzen naar Van Neygen (pp. 157-171) verder in dit boek, tenzij anders aangegeven.
50 O.a. Vlaamse Onderwijsraad. Raad Hoger Onderwijs. Advies over de conceptnota financiering ho-

ger onderwijs (versie 7 juni 2006). (6 juli 2006).
51 Depreeuw, E., Cloet, J. Van Poucke, M. & Somers, A. (2006). Antwoorden op diversiteit en flexibili-

sering. Leuven: Acco.
52 Vlaamse Onderwijsraad. Raad Hoger Onderwijs. Advies over over het voorontwerp van decreet be-

treffende de financiering van de werking van de hogescholen en de universiteiten in Vlaanderen (12
juni 2007).

53 Vlaamse Onderwijsraad. Raad Hoger Onderwijs. Advies over het voorontwerp van decreet betref-
fende de financiering van de werking van de hogescholen en de universiteiten in Vlaanderen (12 juni
2007).
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Heroriëntering is aangewezen bij onvoorziene omstandigheden die het studeren
belemmeren, bij onvoldoende motivatie van de student voor de gekozen opleiding,
bij vaststelling dat de opleiding niet aansluit bij de intrinsieke capaciteiten van de
student, wanneer die te kennen geeft tijdelijk te willen stoppen met de gekozen
studie.

Zowel de Vlaamse Vereniging van Studenten54 als Van Neygen (pp. 157-171) geven
aan dat bij doorverwijzing instellings- of associatiebelangen zouden kunnen doorwe-
gen. VVS pleit daarbij voor gespecialiseerde regionale studieadviesdiensten die onaf-
hankelijk ingeplant zijn. Van Neygen stelt dat degelijke, neutrale en volledige informa-
tie over de verschillende opleidingen voor de student gemakkelijk en vrij toegankelijk
moet zijn, bijvoorbeeld via het hogeronderwijsregister dat een referentiesite zou kun-
nen worden. Zij stelt ook voor het heroriënteringsbeleid van een instelling op te nemen
in de interne en externe kwaliteitszorg. De Vlaamse Onderwijsraad pleitte in zijn
advies over het financieringsdecreet hoger onderwijs55 voor een systeem waarbij men
een evenwicht nastreeft tussen de voordelen voor de uitsturende en ontvangende in-
stelling. Heroriëntering moet hierbij ruim gezien worden: niet enkel tussen instellingen
maar ook heroriëntering naar een andere opleiding binnen dezelfde instelling.

Eenmaal geheroriënteerd, duiken voor de student nieuwe problemen op. Studen-
ten kunnen vaak moeilijk onmiddellijk de draad in een nieuwe instelling oppikken.
Verschillende instellingen stellen hiervoor specifieke begeleidingsprogramma’s sa-
men, waarin de studietrajectbegeleider een cruciale rol speelt. Bij docenten kan de
later ingestroomde student terecht voor informatie met betrekking tot hun onder-
wijsactiviteiten. In het kader van competentiegericht onderwijs worden echter vaak
integratieopdrachten gegeven, waarbij later instromen moeilijk is. Studenten lopen
ook vaak op tegen problemen van volgtijdelijkheid, problemen met opleidings-
onderdelen die reeds geëvalueerd zijn in het eerste semester of met opleidingson-
derdelen die wegens een personeelstekort enkel in het eerste semester georgani-
seerd worden. Alweer wordt de noodzaak van een goede begeleiding benadrukt,
maar ook de goodwill van de onthaalinstelling, degelijke communicatie, flexibele
leer- en evaluatievormen en het organiseren van inhaaltrajecten om heroriëntatie te
laten slagen.

In het kader van flexibilisering en heroriëntering spelen ook de bindende en niet-
bindende adviezen een rol. Voorlopig heeft men weinig inzicht in hoe instellingen
met beide omgaan bij heroriëntering. Het is niet duidelijk welke consequenties men
kan verbinden aan het niet opvolgen van die adviezen (bijvoorbeeld verplichte aan-
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54 Conclusies van het jaarlijks congres van de Vlaamse Vereniging van Studenten: Drop-out (april
2006).

55 Vlaamse Onderwijsraad. Raad Hoger Onderwijs. Advies over het voorontwerp van decreet betref-
fende de financiering van de werking van de hogescholen en de universiteiten in Vlaanderen (12 juni
2007).
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wezigheid in monitoraat of bijschaven van taalniveau). Ook dit zal men in de toe-
komst in kaart moeten brengen. De adviezen van de examencommissie en die van
studieadvies zijn in elk geval complementair (sanctionerend versus hulpverlenend).
Cloet (pp. 79-85) stelt dat het niet-bindend studieadvies op het einde van het eer-
ste academiejaar en de maatregelen voor studievoortgangsbewaking goedbedoelde
decretale bepalingen zijn die instellingen liever aan zich voorbij laten gaan. Zij wil-
len immers in het eerste geval geen voorspellingen doen en moeten in het tweede
geval organisatorisch onuitvoerbare en controleerbare maatregelen nemen waarvan
niet vaststaat wat de juridische gevolgen zijn bij niet-naleving door de student. Er is
dus nog denkwerk nodig om tot pedagogisch verantwoorde maatregelen te komen.

5.6.3 Studieduurverlenging
56

‘Studieduurverlenging’ is op zich een moeilijk definieerbaar begrip. Vóór de invoe-
ring van de flexibilisering was een student al dan niet geslaagd voor een studiejaar.
Indien niet, dan deed hij of zij dat studiejaar over. Studieduurverlenging was dus
eenvoudig meetbaar57. Vandaag slaagt men voor een opleidingsonderdeel. Ook de
overheid zal, indien zij studieduurverlenging in kaart wil brengen, moeten nadenken
over een werkbare definitie. Vallen studenten die zich jaarlijks inschrijven voor 30
studiepunten en de professionele bachelor behalen in 6 jaar onder de noemer ‘studie-
duurverlenging’? Eigenlijk werkten deze studenten af wat zij vooropstelden en verleng-
den dus hun studies niet. Sommige deskundigen wijzen erop dat studieduurverlenging
niet noodzakelijk negatief hoeft te zijn. De manier waarop men tegen studeren aan-
kijkt, zal veranderen. Men kan tijd nemen om studies te onderbreken voor werk of
andere ervaringen. Van Neygen definieert studieduurverlenging als volgt: “We spreken
van studieduurverlenging wanneer een student zich voor meer dan het voorziene aantal studiepun-
ten van het modeltraject moet inschrijven om zijn diploma te halen.”

In de discussies rond de invoering van de BaMa-structuur en het flexibiliseringsde-
creet werd vaak de vrees voor verlenging van het traject geuit, voor een zekere
‘studievertraging’. Om vast te stellen of de flexibilisering inderdaad een effect op de
lengte van het studietraject heeft, is het voorlopig nog te vroeg. Een studie in
opdracht van de Vlaamse Interuniversitaire Raad van 2002 stelt dat studieduurver-
lenging in Europa een ruim gedeelde vrees is58. De mate waarin een dergelijke moge-
lijke verlenging als problematisch wordt gezien, is evenwel cultureel verschillend. Het
is bijvoorbeeld afhankelijk van het belang dat wordt gehecht aan niet-formele oplei-
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56 We verwijzen naar Van Neygen (pp.157-171) verder in dit boek, tenzij anders aangegeven.
57 Een aantal deskundigen wijst erop dat ook vóór de invoering van het flexibiliseringsdecreet, mo-

gelijkheden als individueel aangepaste jaarprogramma’s bestonden.
58 N. Druine & J. Elen. (2002). Flexibilisering van het hoger (universitair) onderwijs: een Vlaams credit-

systeem in internationale context. Verslag van een studie in opdracht van de Vlaamse Interuniver-
sitaire Raad.

vlor-flexibilisering-2deproef.prn
vlor-flexibilisering 2de proef
maandag 19 november 2007 23:54:05

Color profile: Generic CMYK printer profile
Composite  Default screen



dingsactiviteiten en de combinatie van werken en leren. Daarnaast worden in som-
mige landen maatregelen (al dan niet financieel) genomen om de studievoortgang te
reguleren (bijvoorbeeld in Zweden en Nederland). De onderzoekers halen in dit ver-
band tenslotte ook het voorbeeld van Italië aan, waar een creditsysteem precies wordt
ingevoerd om vertraging te voorkomen en meer vat te krijgen op de studievoortgang.
Voorlopig lijken er echter ook weinig internationale studies die de effectieve studie-
duur meten, voorhanden te zijn.

Van Neygen wijst erop dat een aantal aspecten van flexibilisering studieduurver-
lenging duidelijk in de hand werken: een student neemt datgene waarvoor hij niet
geslaagd is mee naar het volgende academiejaar; uitstelgedrag; studenten die niet
over de nodige intrinsieke capaciteiten beschikken om hoger onderwijs aan te vat-
ten, blijven toch in het hoger onderwijs en sprokkelen hier en daar credits; studen-
ten proberen de verloren tijd goed te maken door een extra zwaar vakkenpakket sa-
men te stellen. Om dit tegen te gaan, stellen sommige instellingen een maximum
aan de op te nemen studiepunten.

Kritische succesfactoren die studieduurverlenging tegengaan zijn volgens Van Ney-
gen: de studeerbaarheid van het onderwijsprogramma, de begeleiding van de stu-
dent tijdens de studie (vakinhoudelijke ondersteuning, mentoraat, studieadvies,
taalondersteuning, psychosociale training), de kwaliteit van de leeromgeving en de
leermiddelen en de sociale context van de student. Flexibiliteit in het aanbieden
van het programma maakt de studeerbaarheid beter haalbaar voor bijvoorbeeld
werkende studenten59, maar studenten vanuit een zwakkere vooropleiding hebben
vaak onvoldoende vaardigheden in zelfsturing. Onderzoek toont ook aan dat opleidin-
gen die met kleinere tijdseenheden werken tot een betere doorstroom leiden. Opleidin-
gen die het verst staan in de ontwikkeling van competentiegericht onderwijs lijken uit-
val terug te dringen. Sommige deskundigen benadrukken ook de invloed van de
organisatie van de creditaccumulatie: elementen als volgtijdelijkheid en de invoering
van een zuiver creditaccumlatiessyteem zonder deliberatie- en compensatiemogelijk-
heden kunnen mogelijks studieduurverlenging in de hand werken.

Spaas (pp. 213-228) wijst er in verband met studeerbaarheid van het onderwijspro-
gramma op dat het flexibiliseringsdecreet de voor de instellingen verplichte studie-

46 SYNTHESETEKST

59 In het project EVK-HOSP van de Vlaamse Onderwijsraad, dat heeft nagegaan hoe afgestudeer-
den uit een HOSP-opleiding een bachelor kunnen verwerven, stellen de hogescholen dat het vaak
wegens problemen met financierbaarheid niet haalbaar is voor de instelling om cursussen ‘s
avonds of in het weekend te organiseren, wat beter aansluit bij de leefwereld van studenten die
werken en leren combineren. Het nieuwe financieringsdecreet lost dit probleem niet op. De
Vlaamse Onderwijsraad merkte in zijn advies over het voorontwerp van decreet betreffende de fi-
nanciering van de werking van de hogescholen en de universiteiten in Vlaanderen op dat een beleid
ten aanzien van zij-instromers niet financieel gestimuleerd wordt: vrijstellingen worden niet ge-
honoreerd en langere aanvullingstrajecten zijn financieel interessanter voor de instelling hoger
onderwijs (Raad Hoger Onderwijs, 12 juni 2007).
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drukbewaking uit artikel 22 van het structuurdecreet schrapt. Waarin was opgeno-
men dat het instellingsbestuur geregeld de overeenstemming moest nagaan tussen
de begrote en de werkelijke studietijd. Zij wijst er ook op dat het flexibiliseringsde-
creet het begrip ‘normstudent’ uit het structuurdecreet schrapt60. Op die manier valt
het eigenlijke referentiepunt voor studietijdmetingen weg. Spaas stelt dat de studen-
tengeleding reeds heel lang vragende partij is voor een betere bewaking van de studie-
druk. Zij stelt dat de decreetgever bij de uitwerking van het flexibiliseringsdecreet dui-
delijk gekozen heeft voor een gematigd creditstelsel, waarbij een aantal mechanismen
ingeschreven werden om studieduurverlenging tegen te gaan (de deliberatie- en com-
pensatieregeling bijvoorbeeld). De seminaries bij deze probleemverkenning drongen
aan op een evaluatie van de bestaande regeling en hun invloed op eventuele studie-
duurverlenging. Spaas gaat in haar bijdrage in op de mogelijke gevolgen van een evolu-
tie naar een zuiver creditstelsel (cf. infra).

In de seminaries van deze probleemverkenning, werd eveneens aandacht besteed
aan flexibele studeertrajecten die een uitweg en kansen bieden voor studenten met
een functiebeperking, voor zelfstandige en alleenstaande jongeren, voor werkstu-
denten, voor werkloze jongeren die opnieuw willen studeren, enz. De randvoor-
waarden i.v.m. het sociaal statuut van deze groepen zijn nog niet of onvoldoende
afgestemd op de nieuwe flexibele studeercombinaties. Binnen de werkloosheid- en
kinderbijslagreglementering wordt de ondergrens van 27 studiepunten als voltijds
en als voorwaarde aanzien terwijl binnen het recht op de maatschappelijke integra-
tie (leefloon) er nog sprake is van studies met een voltijds leerplan. Bij de werkloos-
heidreglementering is de studievoortgang een essentiële voorwaarde maar het is
niet altijd duidelijk hoe zal omgegaan worden met de oude en de nieuwe studiepun-
ten. Nog bij de werkloosheid is er dan weer een groot verschil in de toepassing van
de reglementering volgens het soort studiecontract. Bij de wet op de onderhouds-
plicht van de ouders moeten de studies ‘een normale voortgang kennen’ maar is er
alsnog geen nieuwe invulling. Ook rond de onderhoudsuitkeringen bij echtschei-
ding is het uitkijken naar de concrete toepassingen. Jobstudenten kunnen beperkt
werken aan een gunstregime en onbeperkt zoals de gewone werknemers maar er
zijn grenzen ingebouwd om de kinderbijslag te behouden en om fiscaal ten laste te
blijven. De problematiek van de studieduurverlening wordt meestal meegenomen
maar door te weinig overleg en het ontbreken van een nieuwe vertaling worden er
tegenstrijdige signalen en interpretaties gegeven.

SYNTHESETEKST 47

60 Spaas (pp. 213-228) verwijst naar de definitie van ‘studiepunt’ (artikel 2 van het flexibiliserings-
decreet): zij wijst erop dat het flexibiliseringsdecreet een studiepunt definieert als een binnen de
Vlaamse Gemeenschap aanvaarde internationale eenheid die overeenstemt met ten minste 25
en ten hoogste 30 uren voorgeschreven onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten en waarmee de
omvang van elke opleiding of elk opleidingsonderdeel wordt uitgedrukt. De studieomvang is het
aantal studiepunten toegekend aan een opleidingsonderdeel of aan een opleiding.
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5.6.4 Differentiëring

Differentiëring naar specifieke doelgroepen, kan de uitval van sociaal zwakkeren
tegengaan. In Depreeuw et al. (2006)61 worden per doelgroep enkele maatregelen
opgesomd die hun doorstroom kunnen optimaliseren (cf. supra). Het gaat om groepen
als allochtonen, internationale studenten, vluchtelingstudenten, anderstalige studen-
ten, studenten met knelpunten in de vooropleiding, werkende studenten en studenten
met een gezin, studenten met functiebeperkingen. Zo kiezen sommige instellingen
ervoor om in bepaalde opleidingsonderdelen te differentiëren naargelang de vooroplei-
ding van de student. Meestal zijn extra lessen of remediëringslessen vrijwillig. Instellin-
gen rapporteren dat studenten die er het meeste baat bij hebben dit onvoldoende
beseffen en er bijgevolg weinig of geen gebruik van maken. Vandaar dat sommige in-
stellingen zich afvragen of verplichte remediëring niet effectiever zou zijn62. Studenten
moeten echter ook de vrijheid hebben om al dan niet in te gaan op de aangeboden be-
geleiding. Zij moeten zelfstandig en op een volwassen manier hierin een keuze kunnen
maken. Bovendien werd reeds herhaaldelijk gesteld dat initiatieven die voor alle
studenten toegankelijk zijn het meest effectief en succesvol zijn.

5.7 Vrijstellingenbeleid

Een vrijstelling betekent dat de student geen examen moet afleggen over een
bepaald opleidingsonderdeel of een deel ervan (flexibiliseringsdecreet, artikel 2,
27°). Dit vrijgestelde opleidingsonderdeel resulteert dan ook niet in een credit-
bewijs. Op het diplomasupplement wordt wel vermeld dat de student voor het
betrokken opleidingsonderdeel is vrijgesteld. Een vrijstelling leidt tot een vermin-
dering van de studieomvang. De student aan wie vrijstellingen verleend worden,
volgt een geïndividualiseerd leertraject.

Zoals hoger aangegeven, maakt het flexibiliseringsdecreet het mogelijk dat de stu-
dievoortgang vereenvoudigd en/of versneld wordt door erkenning van eerder ver-
worven kwalificaties (EVK) en eerder verworven competenties (EVC). Die erkende
kwalificaties of competenties kunnen tot (deel)vrijstellingen leiden. Vrijstellingen
winnen dus aan belang via het flexibiliseringsdecreet. De vraag is hoe instellingen
hiermee omgaan.
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61 Depreeuw, E., Cloet, J., Van Poucke, M. & Somers, A Antwoorden op diversiteit en flexibilisering.
Leuven: Acco.

62 Cf. Bevernage en Debacker (pp. 101-111). Zij stellen verplichte taalremediëring voor via zelfstu-
diepakketten bijvoorbeeld. De Universiteit Hasselt daarentegen overweegt om de allochtone
thuistaal in het curriculum te valideren.
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5.7.1 EVC en EVK

De kwalificaties waarnaar in EVK verwezen wordt, zijn creditbewijzen, getuig-
schriften of alle binnen- of buitenlandse studiebewijzen die aangeven dat een for-
meel leertraject met goed gevolg doorlopen werd en uitmondde in een formeel
attest. Een competentie daarentegen is het geheel van kennis, inzicht, vaardig-
heden en attitudes verworven door middel van leerprocessen, waardoor iemand in
staat is om effectieve, kwaliteitsvolle prestaties te leveren gericht op een bepaalde
functie of rol. Mensen verwerven dus ook competenties buiten de instellingen
hoger onderwijs.

Op basis van EVK kan een student rechtstreeks bij de instelling een vrijstelling aan-
vragen. EVC kan een student laten erkennen via de validerende instantie van de
associatie. Dit leidt tot een bewijs van bekwaamheid op basis van een bekwaam-
heidsonderzoek. Op basis van dit bewijs kan de student in de instelling ook een
vrijstelling aanvragen. Een EVK of een bewijs van bekwaamheid geven niet auto-
matisch recht op vrijstelling(en). De instelling behoudt hierover het beslissings-
recht. De procedures voor het aanvragen en verlenen van vrijstellingen worden
opgenomen in het onderwijs- en examenreglement van de instelling.

Het bezit van een diploma secundair onderwijs, of een daarmee gelijkgesteld stu-
diebewijs, is de algemene toelatingsvoorwaarde tot de bachelorsopleidingen. Het
flexibiliseringsdecreet laat bepaalde afwijkingen toe. Indien wordt erkend dat de
kandidaat door EVK en/of EVC een voldoende algemeen niveau behaalt, kunnen
instellingen van de algemene toelatingsvoorwaarde afwijken.

De overheid verstrekte informatie omtrent EVC/EVK via de brochure Bewijs je
bekwaamheid. De associaties werkten EVC-procedures en daarbij horende beroepspro-
cedures uit. Deze verschillen van associatie tot associatie. Aan het doorlopen van een
EVC-procedure is een kostprijs verbonden. Ook deze verschilt van associatie tot
associatie.

Het overlegplatform Associaties inzake EVC/EVK binnen de Vlaamse Onderwijs-
raad legde in juni 2007 een rapport neer met een stand van zaken over EVC in
Vlaanderen63. Hierin wordt gerapporteerd over de verschillende procedures, kostprijs,
methodieken, aantal aanvragen, aantal afgeleverde bekwaamheidsbewijzen, enz. Het
rapport legt de vinger op een aantal pijnpunten en formuleert aanbevelingen.

Zo stellen de associaties vast dat de oorspronkelijke doelstelling van EVC, namelijk
de verhoogde participatie van doelgroepen aan het hoger onderwijs, gehypothe-
keerd wordt door de hoge kosten. Doelgroepstudenten behoren vaak tot sociaal-
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63 Vlaamse Onderwijsraad. Rapport stand van zaken EVC in Vlaanderen. Goedgekeurd voor publicatie
door de Raad Hoger Onderwijs op 12 juni 2007.

vlor-flexibilisering-2deproef.prn
vlor-flexibilisering 2de proef
maandag 19 november 2007 23:54:06

Color profile: Generic CMYK printer profile
Composite  Default screen



economisch zwakkere groepen voor wie deze kosten een drempel betekenen. De
kostprijs die de associaties nu aanrekenen, is echter niet kostendekkend.

De meest gehanteerde methodiek voor het bekwaamheidsonderzoek lijkt de port-
folio te zijn. Ook hier wijst men erop dat het samenstellen van een portfolio bege-
leiding vraagt: de aanvragers hebben vaak een achterstand op het vlak van acade-
misch taalgebruik en weten niet altijd wat de instelling van een portfolio precies
verwacht. Descheppere (pp. 121-155) benadrukt in verband met EVC/EVK ook
het belang van de studietrajectbegeleider. Zij merkt ook hier de zware tijdsinveste-
ring voor de instelling op. Van de Poele (pp. 173-186) verwijst naar twee onderzoe-
ken die de moeilijkheden bij de portfoliomethodiek beschrijven. De vaardigheid
om een goed dossier in te dienen, omvat de vaardigheid om het eigen leerproces te
identificeren en te articuleren en om de gelijkwaardigheid ervan aan het formele
leerproces aan te tonen64. Kan het bekwaamheidsonderzoek ook de vorm van een
examen aannemen? Van de Poele wijst erop dat een vrijstelling volgens het flexibilise-
ringsdecreet precies de opheffing van de verplichting is om over een opleidingsonder-
deel, of een deel ervan, examen af te leggen. Nochtans zal in veel situaties het
bekwaamheidsonderzoek dicht aansluiten bij het examen dat men afneemt om zo de
competenties te meten bij studenten die het vak volgen. Daarom bestaat het risico dat
men bij het EVC-bekwaamheidsonderzoek de competenties test zoals ze tijdens het
leerproces in de onderwijsinstelling aangeleerd zijn, terwijl de uitdaging van EVC er
net in bestaat afstand te nemen van de concrete omstandigheden van het leerproces.
Assessoren dienen hiermee rekening te houden. Professionalisering van assessoren is
dus een noodzaak.

Sommige associaties koppelen de EVC-aanvraag aan een opleidingsonderdeel. Van
de Poele wijst erop dat dit niet helemaal in de geest van het decreet ligt, dat het
competentieonderzoek eerder los van een bepaalde opleiding ziet. Associaties die
de koppeling met studiepunten hanteren, doen dit voornamelijk vanuit pragmati-
sche redenen. Zij stellen dat op die manier de band met de specifieke opleiding en
haar (competentie)beschrijving makkelijk bewaakt kan blijven en de standaarden
voor het onderzoek dan ook vastliggen. De latere verwerking naar vrijstellingen is
op deze manier ook eenvoudig en de decretale binding tussen omvang in studie-
punten en kostprijs kan makkelijk gegarandeerd worden. Een probleem bij deze
werkwijze is echter de transfereerbaarheid van het bekwaamheidsbewijs. Volgens
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64 Peters H. (2005). Contested discourses: assessing the outcomes of learning from experience
for the award of credit in higher education. Assessment & Evaluation in Higher Education, 30(3):
273-285 en Weijzen S. & M. Van den Hurk. (2006). Wat is de overeenstemming tussen compe-
tentiebeoordeling door middel van portfolio en het oordeel over competent handelen in de praktijk.
Tijdschrift voor hoger onderwijs 20(2): 81-95.
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het decreet kan een aanvrager zich met het bekwaamheidsbewijs van een associatie
immers ook wenden tot een instelling naar keuze, zelfs van een andere associatie.
Indien het assessment gebeurt op basis van de koppeling met een instellingsspeci-
fieke opleiding wordt dit minder evident. Dit is de reden waarom de twee andere
associaties niet voor de koppeling aan opleidingsonderdelen/studiepunten hebben
gekozen65.

De associaties merken in het Vlor-rapport (p. 37) op dat nog slechts weinig bekend
is over het toetsen van competenties en dat hier ook slechts heel weinig weten-
schappelijk onderzoek over gevoerd werd. Vooral voor het toetsen van de compe-
tenties van het algemene bachelors- en mastersniveau zijn er weinig of geen metho-
dieken bekend66. Men wijst erop dat het toetsten van competenties een complexe
aangelegenheid is, waarbij een eerste vraag is of en in welke mate de competenties van
de opleidingen in kaart gebracht zijn. Dit is een arbeidsintensief proces dat nog niet
voor alle opleidingen voltooid is. Het vatten van opleidingen in competentieprofielen
is op dit ogenblik immers nog vrijblijvend. Vaak ontbreken ook afspraken over de
wijze waarop en de diepgang waarmee competenties die bij een bepaalde opleiding
horen (niveau en context), beschreven worden. Er is een duidelijke nood aan afstem-
ming en vergelijkbaarheid van competentieprofielen en de gedetailleerdheid ervan tus-
sen opleidingen en over opleidingen heen. Er is ook duidelijk nood aan een vertaling
van opleidingsonderdelen in competenties en leerresultaten.

Sommige associaties hanteren aparte procedures voor de uitzondering op de alge-
mene toelatingsvoorwaarden hoger onderwijs. Over de aanvragen zijn weinig gege-
vens beschikbaar en de aanvragen lijken erg vaak opleidingsgericht. Opmerkelijk is
dat het oordeel over de toelating tot het hoger onderwijs eerder een uitspraak is
over de mogelijkheid tot succesvolle deelname aan het hoger onderwijs67. Het toet-
sen van het potentieel van de kandidaat vraagt de ontwikkeling van een gepaste met-
hodiek. Van de Poele (pp. 173-186) stelt dat gezien de inputfinanciering voor de eer-
ste 60 studiepunten (cf. het nieuwe financieringsdecreet68) en de geest van het
flexibiliseringsdecreet, het niet opportuun is om een restrictieve houding met betrek-
king tot de toegang tot het hoger onderwijs aan te nemen. Hij raadt aan het evenwicht
sterk te bewaken tussen mensen een tweede kans geven wanneer ze geen diploma
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65 Vlaamse Onderwijsraad. Rapport stand van zaken EVC in Vlaanderen. Goedgekeurd voor publicatie
door de Raad Hoger Onderwijs op 12 juni 2007 (p. 36).

66 Cuypers, T., Lowyck, J. & A. Peeters. 2007. Het toekennen van bekwaamheidsbewijzen voor het
niveau van bachelor in het professioneel en academisch hoger onderwijs. Een haalbaarheidsstu-
die. OOF-Project Instrumentering EVC. Associatie K.U.Leuven.

67 Cuypers, T., Lowyck, J. & A. Peeters. 2007. Het toekennen van bekwaamheidsbewijzen voor het
niveau van bachelor in het professioneel en academisch hoger onderwijs. Een haalbaarheidsstu-
die. OOF-Project Instrumentering EVC. Associatie K.U.Leuven.

68 Voorontwerp van decreet betreffende de financiering van de werking van de hogescholen en de uni-
versiteiten in Vlaanderen (1e principiële goedkeuring door de Vlaamse Regering op 16 mei 2007).

vlor-flexibilisering-2deproef.prn
vlor-flexibilisering 2de proef
maandag 19 november 2007 23:54:06

Color profile: Generic CMYK printer profile
Composite  Default screen



secundair onderwijs bezitten en leerlingen in het secundair onderwijs gemotiveerd
houden om hun diploma te halen. Enerzijds moet de toegang tot het hoger onderwijs
voor deze doelgroep haalbaar zijn; anderzijds mag het niet lijken alsof dit zonder
inspanning kan (zoals dit in de pers wel eens werd voorgesteld).

Van de Poele merkt op dat de grens tussen EVC en EVK niet helemaal strikt is afge-
bakend. Instellingen kunnen zelf bepalen hoe streng ze zijn bij de afbakening van
EVK’s. EVK’s die de instelling niet aanvaart voor vrijstelling, kunnen alsnog in het
EVC-dossier ingevoegd worden. In het overzicht dat de associaties maakten, wordt
vastgesteld dat instellingen, indien mogelijk, de voorkeur geven aan een EVK-
procedure.

Omwille van de moeilijke oefening van competentietesten en de complexiteit van
de EVC-materie gaan her en der stemmen op om een centraal orgaan in te stellen
dat zich naast de EVC/EVK-procedures eveneens zou toeleggen op gelijkschakeling
van buitenlandse diploma’s. Sommige deskundigen waren hier tijdens de semina-
ries van de probleemverkenning sterke voorstander van. De associaties toonden
zich in het bovenvernoemde Vlor-rapport voorstander van verdere afstemming tus-
sen de verschillende associaties (bijvoorbeeld uniformisering van het afgeleverde
bekwaamheidsbewijs of afspraken met betrekking tot de kostprijs). De evolutie
naar een centraal orgaan dat als de vroegere ‘centrale examencommissie’ zou func-
tioneren moet volgens de associaties wel met de nodige omzichtigheid benaderd
worden. De relatie erkenning-vrijstelling en de specifieke context kan hierbij
immers niet gegarandeerd worden.

5.7.2 Praktische problemen van het vrijstellingenbeleid

Van de Poele merkt op dat het aantal vrijstellingen waarschijnlijk gestegen is naar
aanleiding van het flexibiliseringsdecreet, maar dat hierover nog geen cijfers be-
schikbaar zijn. Hij geeft enkele pijnpunten van het vrijstellingenbeleid mee:
• Studenten getuigen soms van een bepaald opportunisme bij het aanvragen van

vrijstellingen (vooral bij vastleggen van hun keuzevakken).
• Vrijstellingen kunnen enkel verleend worden op basis van geslaagde vakken, een

creditbewijs is dus vereist. Dit levert wel eens problemen op met vrijstellingen op
basis van diploma’s/opleidingen uit het verleden. Zo kan een student geslaagd
geweest zijn voor de opleiding, maar niet voor een bepaald vak. Spaas (pp. 213-
228) merkt in haar bijdrage op dat dit probleem opgelost zou kunnen worden
door de tweede zittijd als herkansingsmogelijkheid te laten gebruiken. Zij bena-
drukt in dit verband ook het belang van examen- en creditcontracten om toch
nog een creditbewijs voor het opleidingsonderdeel te behalen. Spaas merkt hier-
bij op dat studenten vaak afhankelijk zijn van de goodwill van een instelling. Zij
wijst erop dat creditbewijzen eigenlijk onbeperkt geldig zijn, maar instellingen toch
kunnen beslissen een actualiseringsprogramma op te leggen.
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• Het is niet altijd evident om de gelijkwaardigheid van vakken na te gaan. Studie-
punten kunnen als criterium van gelijkwaardigheid aangewend worden. In theo-
rie moet dit gepaard gaan met een analyse van de leerresultaten. Maar zoals eer-
der gesteld, is er voorlopig nog onvoldoende werk gemaakt van de vertaling van
opleidingsonderdelen naar leerresultaten. Spaas wijst in haar bijdrage verder in
dit boek ook op het feit dat de geldigheid van een creditbewijs territoriaal
beperkt is tot de instelling waar het behaald werd (cf. infra). Zij stelt dat met een
betere vertaling van opleidingsonderdelen in leerresultaten deze geldigheid in de
toekomst uitgebreid zou kunnen worden.

Bijkomend kan men ook nog opmerken dat als aan de student deelvrijstelling
verleend wordt, hij of zij toch nog moet inschrijven voor het volledige opleidings-
onderdeel. Hoe verhoudt de problematiek van deelvrijstellingen zich dan tot
studiefinanciering, het leerkrediet, de financiering van de instelling en het inschrij-
vingsgeld? Cloet (pp. 79-85) merkt op dat instellingen in het kader van competen-
tiegericht onderwijs steeds vaker gekozen hebben voor grotere opleidingsonder-
delen. In het kader van de (deelvrijstellingen)problematiek zullen instellingen
geneigd zijn deze beweging weer terug te schroeven.

Vrijstelling op basis van EVC genereert geen credits. De associaties merken in het
Vlor-rapport (p. 37) op dat in het nieuwe, overwegend outputgestuurde financie-
ringsmodel69, dit op lange termijn nefast is voor de financiering van de instelling.
Vrijstellingen hebben ook een invloed op het te betalen studiegeld, dat voor een stuk
afhankelijk is van het aantal studiepunten dat de student nog moet behalen in de loop
van het academiejaar70.

5.7.3 Beroepsprocedure

Het aanvullingsdecreet71 heeft in Vlaanderen de oprichting van een onderwijseigen
administratief rechtscollege mogelijk gemaakt: de Raad voor examenbetwistingen.
Vanaf het academiejaar 2005-2006 werd dit de Raad voor betwistingen inzake studievoort-
gangsbeslissingen, ten gevolge van een uitbreiding van zijn bevoegdheden zoals gestipu-
leerd in het flexibiliseringsdecreet. Iedere student ingeschreven aan een universiteit,
hogeschool of andere ambtshalve geregistreerde instelling kan een verzoekschrift
indienen bij de Raad wanneer hij een studievoortgangsbeslissing wil betwisten, inclu-
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69 Voorontwerp van decreet betreffende de financiering van de werking van de hogescholen en de uni-
versiteiten in Vlaanderen (1e principiële goedkeuring door de Vlaamse Regering op 16 mei 2007).

70 Zie ook Verstegen. R. (2007). De regeling van het hoger onderwijs in Vlaanderen. pp. 19-127 in
L. Van Hoestenberghe & R. Verstegen. StudentenRecht. Acco: Leuven.

71 Decreet betreffende de rechtspositieregeling van de student, de participatie in het hoger onderwijs,
de integratie van bepaalde afdelingen van het hoger onderwijs voor sociale promotie in de hogescho-
len en de begeleiding van de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen. 19 maart
2004.
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sief vrijstellingen. Het voordeel van een dergelijke procedure is dat de Raad op korte
termijn tot een einduitspraak komt, waardoor de student op een gepast tijdstip weet
of, en onder welke voorwaarden hij het volgende jaar kan aanvatten. Een beslissing van
de Raad is gerechtelijk van aard en kan dus door de student aangevochten worden bij
de Raad van State bij wijze van administratief cassatieberoep. De oprichting van de
Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen doet geen afbreuk aan
het feit dat studenten zich nog steeds tot de gewone rechtbanken kunnen wenden in
geval van geschillen. Een student kan zich pas tot de Raad wenden indien alle instel-
lingsinterne beroepsprocedures uitgeput zijn. De instelling moet in haar onderwijs- en
examenreglement hierover communiceren. Van de Poele (pp. 173-186) wijst erop dat
instellingen vrijstellingen niet moeten betekenen, maar de motivatie voor verlening of
weigering wel moeten motiveren72. De student moet anderzijds ook een onderbouwd
dossier voorleggen dat toelaat zijn aanspraken te beoordelen73. Tijdens de seminaries
van deze probleemverkenning, pleitten sommige deskundigen in het kader van flexibi-
lisering en het aantrekken van nieuwe doelgroepen voor een uitbreiding van de
bevoegdheden van de Raad met actualiseringsprogramma’s, toelatingsbeslissingen op
basis van afwijkende toelatingsvoorwaarden en taalproeven. De Groof (pp. 178-211)
daarentegen verwijst naar de Lucas Notitie I74 waarin de relevantie van de Raad in
vraag gesteld werd. Dezelfde auteur gaat ook uitvoerig in op de huidige bevoegdheden
van de Raad.

5.8 Juridische waarde van contracten

Sinds het flexibiliseringsdecreet sluit een student die zich inschrijft, een toetre-
dingsovereenkomst met het instellingsbestuur. In die toetredingsovereenkomst, of
in het raam daarvan (de toetredingsovereenkomst doet dan dienst als ‘raam-
overeenkomst’), wordt geopteerd voor een bepaalde doelstelling en voor een
bepaald studietraject. Een student kiest uit een diplomacontract, creditcontract of
examencontract. In het contract wordt aangegeven op welke wijze de studie zal
worden geordend. Daarbij wordt rekening gehouden met de tijdsperiode waarop de
inschrijving betrekking heeft, de deliberatie- en evaluatieregels, de voorwaarden
voor het behalen van een creditbewijs, enz. Over de gevolgen van deze contractuali-
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72 Cf. Besluit van de Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen nr. 2006/1 (28
juni 2006).

73 Van Lint, K. (2006-2007). De Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen. Een
analyse van twee werkjaren. T.O.R.B. (2-4): 466-467.

74 Voluit: ‘Het ‘Lucas Effect’. Een poging tot inleiding ten behoeve van een onafwendbaar debat om-
trent nieuwe regelgeving voor hoger onderwijs in Vlaanderen (algemeen deel) en legistieke opmer-
kingen bij het voorontwerp van basisdecreet hoger onderwijs (bijzonder deel). http://www.
onderwijsrecht.be
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sering is voorlopig weinig bekend. Het is daarom belangrijk dit in al zijn aspecten te
bekijken.

De Groof gaat in zijn bijdrage de aard van de juridische kwalificatie van de rechts-
positieregeling en de invoering van de toetredingsovereenkomst na. Gaat het wel
om een toetredingsovereenkomst? Wat zijn de gevolgen van de zogenaamde
‘contractuele’ verhouding? De Groof merkt bijvoorbeeld op dat het argument dat
de student met de onderwijsinstelling een toetredingscontract sluit onvoldoende is
om deze rechtsverhouding als contractueel te kwalificeren.

De Groof stelt vast dat instellingen een zeer uiteenlopende en inhoudelijk gediffe-
rentieerde invulling geven aan de mogelijkheid tot wijziging van de inhoud van een
contract, het type contract of een opleiding en het tijdstip van contractswijziging.
In de onderwijsregeling kunnen instellingen vastleggen dat bepaalde opleidingson-
derdelen wegens hun aard niet in aanmerking komen voor een examencontract. Of
dit ook betekent dat het studentenstatuut gewijzigd wordt voor studenten met een
examencontract wordt slechts door een aantal instellingen expliciet vermeld in de
onderwijs- en of examenregeling. De Groof stelt dat de Raad voor examenbetwis-
tingen niet bevoegd is om te oordelen over toetredingscontracten en studiecontrac-
ten.

Examencontracten nemen een bijzondere plaats in. Zij hebben een duidelijke
maatschappelijke functie in het kader van het tweedekansonderwijs. De Groof ver-
meldt dat de administratie in mei 2006 de instellingen in het hoger onderwijs con-
tacteerde om informatie te bekomen over het statuut van examencontracten in de
instellingen, welke criteria gehanteerd worden voor het toekennen van een derge-
lijk contract en welke voorzieningen beschikbaar zijn voor studenten met een exa-
mencontract. Deze rondvraag maakte duidelijk dat over een heel aantal aspecten,
waaronder het statuut van studenten met een examencontract, nog grote onduide-
lijkheid bestaat.

De Groof (pp. 187-211) haalt een heel aantal problemen aan in verband met het
examencontract. Bijvoorbeeld:
• een student kan een examencontract afsluiten met het oog op het behalen van

een graad of een diploma of met als doel een creditbewijs te behalen. Het exa-
mencontract biedt dus de mogelijkheden van een diploma- of creditcontract in
één contracttype aan. Opvolging van deze studenten wordt door deze hybride
situatie bemoeilijkt;

• volgens het flexibiliseringsdecreet kan de keuze voor een bepaald type contract
na afloop van een semester worden gewijzigd. Tijdens dit semester zijn wijzigin-
gen van de inhoud van het contract (en herberekening van het studiegeld) moge-
lijk. De gevolgen van een wijziging tussen een diploma- en creditcontract zijn
beperkt, o.a. wegens het gelijklopende studiegeld. Wijziging van en naar een exa-
mencontract is evenwel problematisch (verschillende faciliteiten en studiegel-
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den) waardoor een volledige wijziging in praktijk niet mogelijk is en er dus
slechts sprake kan zijn van het afsluiten van een nieuw contract en dus een
nieuwe inschrijving75;

• het flexibiliseringsdecreet vermeldt geen maatregelen om de studievoortgang te
bewaken van studenten met een examencontract. Examencontracten blijken
vaak een laatste redmiddel te zijn voor studenten met een negatieve studievoort-
gang. En zo kan ook een negatieve voortgangsbeslissing momenteel via een
examencontract omzeild worden;

Tijdens de seminaries van deze probleemverkenning waren de meeste deskundigen
het eens over het maatschappelijk belang van het examencontract. Hier staat ech-
ter tegenover dat de huidige modaliteiten van deze contracten administratieve last
veroorzaken en de regelgeving ter zake complex is. De vraag is of men de doelstel-
lingen niet kan behouden en die op een andere manier of via andere modaliteiten
realiseren. Sommige deskundigen wijzen er daarnaast ook op dat diploma- en cre-
ditcontracten reeds een heel aantal mogelijkheden bieden aan studenten om enkel
examens af te leggen. Een aantal deskundigen merkt ook op dat studenten met exa-
mencontract in principe geen toegang krijgen tot het leerplatform maar dit wel
meer en meer aanvragen, zodat er in de feiten nog weinig onderscheid is met
studenten in afstandsonderwijs.

Sommige deskundigen wijzen erop dat het indijken van het oneigenlijk gebruik van
een examencontract ook al een stap in de goede richting zou zijn. Bijvoorbeeld door
dat type contracten te beperken tot werkstudenten en tot studenten die niet meer
via een gewoon contract verder kunnen studeren. Of bijvoorbeeld door te stellen
dat een contractverandering naar een examencontract niet kan.

5.9 Creditaccumulatie

Spaas (pp. 213-228) herneemt dat er vier belangrijke aspecten zijn om over een
creditstelsel te kunnen spreken:
• het volledige curriculum wordt uitgedrukt in studiepunten;
• aan afzonderlijke opleidingsonderdelen wordt een formele studiebekrachtiging

gegeven bij succesvol beëindigen;
• deze studiebekrachtiging kan meegenomen worden naar een andere opleiding of

instelling;
• competenties die in een niet-formele leercontext werden verworven, kunnen

toch gevaloriseerd worden.
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75 Andere deskundigen wezen er tijdens de seminaries op dat bij- en terugbetalingen decretaal mo-
gelijk werden gemaakt.
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Creditsystemen onderscheiden zich in de mate en flexibiliteit waarin deze princi-
pes zijn uitgewerkt76.

Spaas gaat in op het Vlaamse creditstelsel en plaatst het in een internationale con-
text. Het flexibiliseringsdecreet reikt de bouwstenen van een creditsysteem aan,
maar definieert niet wat hiermee wordt bedoeld. In een strikt creditsysteem, zoals
in veel Angelsaxische landen, krijgt de student een credit voor elk opleidingsonder-
deel waarvoor hij of zij een voldoende behaald heeft. De student is dan geslaagd
voor de gehele opleiding als alle credits voor die opleiding zijn verworven, zonder
deliberatie. Het Franse systeem is zowat het andere uiterste omdat het nog erg sterk
jaargericht is. Vlaanderen bevindt zich dus ergens tussenin.

In Vlaanderen volstaat een 10 op 20 om te slagen voor een opleidingsonderdeel.
Het geeft recht op een creditbewijs dat in principe van onbeperkte duur is en kan
worden geaccumuleerd tot een diploma. Een student moet niet langer voor een vol-
ledig jaar slagen om de vakken waarvoor hij of zij geslaagd was te kunnen valorise-
ren in een andere opleiding. Niet alleen met diplomacontracten maar ook via een
creditcontract (of een examencontract) kan een student creditbewijzen verzamelen
tot hij of zij er voldoende heeft voor een diploma.

Bij de invoering van het flexibiliseringsdecreet werd gevreesd voor studieduurver-
lenging (cf. ook supra). Spaas gaat in op de elementen die het kader van het flexibilise-
ringsdecreet daarom bevat om studieduurverlenging en -vertraging tegen te gaan. Om
de coherentie van studieprogramma’s te bewaken zijn instellingen nog steeds verplicht
om zelf een programma samen te stellen dat bestaat uit een samenhangend geheel van
opleidingonderdelen. Instellingen kunnen de volgtijdelijkheid bepalen van vakken en
de student verplichten het curriculum in een welbepaalde volgorde af te werken. De
overheid heeft ook enkele verplichte deliberatiemomenten ingebouwd: examencom-
missies moeten worden samengeroepen met het oog op deliberatie voor het geheel van
een opleiding én voor het eerste academiejaar van de bachelor. Het decreet geeft instel-
lingen de mogelijkheid om studievoortgangsmaatregelen te treffen, gaande van peda-
gogisch verantwoorde tot een weigering van inschrijving. Het flexibiliseringsdecreet
was als dusdanig een evenwichtsoefening om de voordelen van het jaarsysteem zoveel
mogelijk te behouden en toch de vruchten te plukken van een creditaccumulatiestelsel.
Een verdere evolutie in de richting van een pure creditaccumulatie dient volgens Spaas
dus ook zorgvuldig te worden afgewogen.

Spaas (pp. 213-228) stelt dat pleitbezorgers van de invoering van een zuiver credit-
systeem in Vlaanderen vooral de deliberatie- en compensatieregelingen willen
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76 Zie ook N. Druine & J. Elen. (2002). Flexibilisering van het hoger (universitair) onderwijs: een
Vlaams creditsysteem in internationale context. Verslag van een studie in opdracht van de Vlaam-
se Interuniversitaire Raad.
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afschaffen. De argumentatie hierbij is dat een dergelijke regeling de kwaliteit van
het diploma bedreigt. Spaas beargumenteert dat in de huidige Vlaamse curricula
niet alle opleidingsonderdelen even essentieel zijn voor de beoogde eindcompeten-
tie (wijsbegeerte in de opleiding toegepaste wetenschappen bijvoorbeeld). De
auteur stelt dat de overheid er beter voor zou kiezen gedelibereerde studiepunten
ook te financieren om de onderwijskwaliteit te bewaken. In het nieuwe financie-
ringsmechanisme is dit voorlopig niet het geval77. In dit geval loopt men het risico
dat docenten sneller geneigd zullen zijn de student te laten slagen78.

Spaas stelt dat het deliberatie- en compensatiesysteem in het leven werd geroepen
om studenten te beschermen tegen ongenuanceerde beslissingen van individuele
docenten, om rekening te kunnen houden met onvoorziene verzachtende omstan-
digheden en om de student te kunnen beoordelen in zijn globale kunnen. De
auteur stelt dat creditaccumulatie niet onverzoenbaar is met compensatie of delibe-
ratie. Ook in het Verenigd Koninkrijk en in bepaalde Nederlandse instellingen en
faculteiten worden bepaalde regelingen toegepast.

Wanneer Vlaanderen wil evolueren naar een zuiver creditstelsel moet volgens
Spaas ook nagedacht worden over een aantal gerelateerde elementen. In Zweden
bijvoorbeeld moet een student effectief slagen voor elk opleidingsonderdeel; maar
examens kunnen er wel een oneindig aantal keer afgelegd worden. Op creditbewij-
zen staat ook geen vervaldatum en ze gelden automatisch binnen alle instellingen
hoger onderwijs. Daarnaast moet men ook nadenken over een versoepeling van de
volgtijdelijkheid en een verruiming van de keuzemogelijkheden. Anders krijgen stu-
denten niet de kans om een alternatief te zoeken wanneer een opleidingsonderdeel
hen niet ligt. Afschaffing van deliberatie- en compensatie kan volgens dezelfde
auteur enkel onder de voorwaarde dat dit gepaard gaat met een sterkere uitbreiding
van de herkansingsmogelijkheden voor examens en het recht op inschrijving.

Spaas haalt ook nog een aantal belemmeringen aan in de huidige decreetgeving in
relatie tot een zuiver creditstelsel: instellingen kunnen bepaalde opleidingsonder-
delen afsluiten voor examencontracten, de territoriale geldigheid van een creditbe-
wijs is beperkt tot de instelling waar het werd behaald, instellingen kunnen een
actualiseringsprogramma opleggen. Spaas stelt dat deze belemmeringen ook stu-
dieduurverlenging in de hand werken.
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77 Voorontwerp van decreet betreffende de financiering van de werking van de hogescholen en de uni-
versiteiten in Vlaanderen (1e principiële goedkeuring door de Vlaamse Regering op 16 mei 2007).

78 Zie ook Vlaamse Onderwijsraad. Raad Hoger Onderwijs. Advies over het voorontwerp van decreet
betreffende de financiering van de werking van de hogescholen en de universiteiten in Vlaanderen.
12 juni 2007.
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5.10 Studentvolgsysteem

Flexibilisering leidt tot een zekere versnippering van studentgegevens. Belangrijk is
dus dat deze gegevens opgevolgd worden, op overheidsniveau, maar ook op instel-
lingsniveau. De bestaande systemen zijn hiervoor niet toereikend. Een hervorming
dringt zich dus op. Vandaag werkt de overheid aan een hervorming van de Data-
bank Tertiair Onderwijs (DTO). De Vlaamse Onderwijsraad wees in zijn advies
over de beleidsbrief van 2006-200779 reeds op de noodzaak van een dergelijke her-
vorming. Die moet vermijden dat er op instellingsniveau systemen worden ontwikkeld
die later niet compatibel zijn met de DTO. De raad vraagt zich ook af of de overheid
de instellingen hoger onderwijs niet zou kunnen ondersteunen bij de ontwikkeling van
instrumenten voor studentenadministratie. Deze instrumentatie moet immers naar
aanleiding van het flexibiliseringsdecreet gevoelig veranderen.

5.10.1 Beleidsniveau

De DTO moet leiden tot een geïntegreerd geheel van rapportering waar men naast
financieringsgegevens ook allerlei andere statistische data kan terugvinden. Maar
ook in het kader van opvolging van flexibele studenten die credits verzamelen aan
meerdere instellingen, is er nood aan een degelijk opvolgingssysteem. De vraag is in
hoeverre men ook EVC hierin kan opnemen. Aan welke eisen moet de hervormde
DTO voldoen?

Verhulst (pp. 229-256) benadrukt dat de hervormde DTO niet enkel aan de noden
van flexibilisering moet voldoen, maar eveneens het nieuwe financieringsmodel80

moet ondersteunen. Beide hervormingen vragen een dynamische en flexibele instel-
lingsoverschrijdende centrale databank. Daarnaast vereist flexibilisering ook een vlotte
data-uitwisseling tussen instellingen wat betreft de opleidingsonderdelen waarvoor de
student credits heeft verworven. Tijdens de seminaries van deze probleemverkenning
werd er ook op gewezen dat de DTO ook gegevens zou moeten kunnen aanleveren
voor de financiering van studentenvoorzieningen en studiefinanciering (cf. ook de
bijdrage van Francier et al. (pp. 273-291) verder in dit boek).

Verhulst beschrijft de huidige dataverzameling door de overheid. Een belangrijke
positieve realisatie is de integratie van de databank ‘Lerende mens’ en de DTO, in
2005-2006. ‘Lerende mens’ verzamelt op het niveau van het secundair onderwijs
voor alle onderwijsniveaus en -vormen, gegevens over de identiteit en de inschrij-

SYNTHESETEKST 59

79 Vlaamse Onderwijsraad. Algemene Raad. Advies over de beleidsbrief Onderwijs en Vorming. (23
november 2006).

80 Voorontwerp van decreet betreffende de financiering van de werking van de hogescholen en de uni-
versiteiten in Vlaanderen (1e principiële goedkeuring door de Vlaamse Regering op 16 mei 2007).
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ving per leerling. Daarnaast bevat de databank ook gegevens over indicatoren voor
gelijke onderwijskansen, mobiliteit van leerplichtige leerlingen, meldingen van pro-
blematische afwezigheden, stage-informatie en behaalde studiebewijzen. Door de
integratie met de DTO beschikt de overheid vandaag over een rijk gevulde data-
bank met informatie over mogelijke instromers en zij-instromer in het hoger onder-
wijs. In het kader van vereenvoudiging is specifiek voor de DTO uitwisseling van
gegevens mogelijk tussen de DTO en de diensten voor studiefinanciering en de
Rijksdienst voor Kinderbijslag.

Er blijven echter nogal wat problemen verbonden aan de databank. Zo is zij niet
dynamisch en flexibel en nog steeds afhankelijk van de zendingen van de instellin-
gen, die gebeuren op een vastgestelde zendingsdatum. Deze zendingen zijn statisch
en omvangrijk en zijn zelden volledig accuraat. Bovendien zijn de resultaten nog
steeds niet onmiddellijk toegankelijk. Tijdens de discussies in de seminaries van
deze probleemverkenning werd gepleit voor een vlotte toegang van de instellingen
tot deze databank, integratie of ten minste afstemming met het hogeronderwijs-
register en een unieke identificatie van de leerling/student.

Verhulst (pp. 229-256) wijst op de tekortkomingen van het huidige systeem. De
meest belangrijke is het ontstaan van een wirwar van applicaties, die bij instellingen
en overheid veel middelen opslorpen. Bovendien leidt dit tot een duplicatie van
gegevens, conversieproblemen en een gebrek aan coördinatie. De auteur is van
mening dat in de toekomst gewerkt moet worden met een open leer- en werkomge-
ving, die moet gestandardiseerd zijn, gecoördineerd en domeinoverschrijdend.
Deze omgeving moet een open architectuur hebben en de service-benadering moet
er centraal staan. Verhulst beschrijft de contouren van een dergelijke omgeving. De
overheid gaf reeds aan in zijn hervormingen met dit voorstel rekening te zullen
houden.

Tijdens de seminaries van deze probleemverkenning werd gesteld dat men in het
kader van de DTO-hervorming ook over een aantal inhoudelijke aspecten moet na-
denken. Sommige deskundigen pleitten er sterk voor om de DTO ook te gebruiken
om onderwijsstatistieken aan te leveren. Hierbij moet dan nagegaan worden in hoe-
verre ook socio-economische, etnische of medische gegevens opgenomen kunnen
worden. Hierbij moet uiteraard rekening gehouden worden met de wet op de pri-
vacy (cf. infra). Welke indicatoren zijn dan zinvol? Hoe worden nieuwe definities
opgesteld (‘slaagcijfer’ bijvoorbeeld)? Wanneer zullen de ‘tellingen’ gebeuren aan de
hand van de vernieuwde DTO (cf. studenten kunnen nu op het einde van een
willekeurig semester afstuderen)?
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5.10.2 Instellingsniveau

Flexibilisering heeft de onderwijs- en studentenadministratie gevoelig gecompli-
ceerd. Een student kan immers steeds complexere keuzes maken: credit-, diploma-
of examencontract; model- of individueel traject, enz. Een efficiënt studentvolgsys-
teem is daarom noodzakelijk.

Een voorbeeld van een dergelijk studentvolgsysteem is dat van de Universiteit
Hasselt (pp. 257-263), dat reeds in het kader van de samenwerking met de tUL in
gebruik genomen werd (2001-2002). Na de invoering van het flexibiliserings-
decreet (2004-2005) ontwikkelde men op basis van de ervaringen met de tUL-
onderwijsadministratie voor de Universiteit Hasselt/tUL een nieuwe ICT-toepas-
sing voor de onderwijsadministratie en werd de applicatie voor de studentenadmi-
nistratie geïntegreerd in de onderwijsadministratie. Ook de ICT-toepassingen voor
studietrajectbegeleiders, de docenten en de administratie belast met de organisatie
en de programmatie van het onderwijs werden in de onderwijsadministratie geïnte-
greerd. Men voerde voor de student een persoonlijk volgsysteem in onder de vorm
van een elektronisch studentendossier.

De basisgegevens voor de studenten- en onderwijsadministratie worden in casu
bepaald door de databank van de elektronische studiegids. Het inschrijven, het
samenstellen van het studietraject, het verwerken van de examenresultaten, ge-
beurt via eenzelfde registratiesysteem. De gegevens worden uiteindelijk doorge-
stuurd naar de DTO.

Instellingen zijn vandaag volop bezig met de ontwikkeling van eigen studentvolg-
systemen. Tijdens de seminaries van deze probleemverkenning, bleek dat afstem-
ming tussen de verschillende systemen aangewezen is, maar voorlopig nog quasi
onbestaande. Men hield nogmaals een pleidooi voor een goede ondersteuning van
de overheid en afstemming met de DTO.

5.10.3 Privacyaspect

Faes (pp. 265-271) gaat na of de regelgeving van het structuur- en flexibiliseringde-
creet nieuwe of andere verplichtingen met zich meebrengt ten aanzien van de pri-
vacycommissie. De aangifte bij de privacycommissie is een handeling waarmee de
verantwoordelijke voor de verwerking, de Commissie voor de bescherming van de
persoonlijke levenssfeer informeert dat hij een verwerking van persoonsgegevens
zal uitvoeren. Een aangifte dient niet voor het aanvragen van een toelating of een
machtiging, maar enkel voor het aangeven van een verwerking. Inderdaad, behou-
dens in welbepaalde zeer speciale gevallen, is in België geen enkele toelating vereist
om tot een verwerking van persoonsgegevens over te gaan. De aangifte bestaat
vooral uit een beschrijving van de gegevensverwerking. De aangifte wordt geregis-
treerd in het openbaar register van de verwerkingen waar zij door iedereen kan
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geraadpleegd worden, ondermeer via het internet. Faes beargumenteert dat er een
volledige vrijstelling van aangifteplicht is, zowel wat de inschrijving, verwerking
van studieresultaten als de begeleiding betreft. De gegevensverwerking vindt im-
mers plaats om een decretale verplichting na te leven. De gegevens mogen wel niet
langer dan nodig bewaard worden voor het beheer van de relatie met de student.
Faes stelt bijkomend dat het goed is in het studiecontract te vermelden welke gege-
vens van de student men verzamelt en met welke finaliteit. De verantwoordelijke
voor de verwerking van de persoonsgegevens vermeldt ook best dat de verwerking
van de studieresultaten plaatsvindt in het kader van artikel 5 c, en f van de Wet op
de verwerking van de persoonsgegevens81. Artikel 59 van het KB van 13 maart
200182 stelt dat “de verwerking alleen betrekking mag hebben op persoonsgegevens betreffende po-
tentiële, huidige en gewezen leerlingen of studenten van de betrokken onderwijsinstelling. In het
kader van de verwerking mogen geen personen worden geregistreerd op grond van gegevens van der-
den. De verwerkte persoonsgegevens mogen alleen in het kader van de toepassing van een wets- of
verordeningsbepaling aan derden worden meegedeeld en niet langer worden bewaard dan nodig
voor het beheer van de relatie met de leerling of student.”

Vermeulen (2007)83 stelt dat een onderscheid gemaakt moet worden tussen per-
soonsgegevens verwerkt in het kader van het ‘onderwijsgebeuren’ en persoonsgegevens
verwerkt in het kader van ‘studentenbegeleiding’. In het algemeen kan gesteld worden
dat de verwerking van persoonsgegevens door hogeronderwijsadministraties toegela-
ten is wanneer zo’n verwerking kadert binnen het onderwijsgebeuren. Een dergelijke
verwerking situeert zich namelijk binnen de uitvoering van de algemene opdracht van
de hogeronderwijsinstellingen. In het tweede geval stelt zich geen probleem wanneer
de verwerking kadert in keuze- en studievoortgangsbegeleiding. Sinds het flexibilise-
ringsdecreet wordt van de hogeronderwijsinstellingen immers verwacht dat ze maatre-
gelen van studievoortgangsbewaking nemen. Begeleiding bij psychische, psychosociale
en beroepskeuze vallen onder studentenvoorzieningen die niet decretaal verplicht zijn.
Vermeulen (2007) geeft in hetzelfde artikel eveneens een aantal toepassingsvoorbeel-
den. Zo wordt aangeraden om de mededeling van studie- en examenresultaten indivi-
dueel te houden en niet ad valvas uit te hangen.

In het kader van het flexibiliseringsdecreet waarin een doelgroepenbeleid gestimu-
leerd wordt, kan ook overwogen worden om doelgroepstudenten te registreren.
Ook in het kader van het nieuwe financieringsdecreet is deze vraag relevant. Bin-
nen het hierboven geschetste kader kunnen instellingen de student vragen deze in-

62 SYNTHESETEKST

81 Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de
verwerking van persoonsgegevens, zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998.

82 KB van 13 februari 2001 ter uitvoering van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van
de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

83 Vermeulen, G. (2007). Student en privacy. pp. 197-233 in L. Van Hoestenberghe & R. Verste-
gen. StudentenRecht. Acco: Leuven.
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formatie ter beschikking te stellen. Een student kan hier al dan niet op ingaan. Ver-
schillende deskundigen waren vragende partij voor een degelijke, sluitende en aan
de privacy-wetgeving beantwoordende registratie.

6 Gevolgen van flexibilisering voor het (sociaal) statuut
van de student

6.1 Sociaal statuut

Een transparant, coherent studentenstatuut ontbreekt in Vlaanderen. Zo is de defi-
nitie van ‘student’ in verschillende rechtsdomeinen verschillend. Flexibilisering
houdt duidelijk een kans in voor een werkelijke democratisering van het hoger on-
derwijs. Dit wordt ondermeer verhinderd doordat bijvoorbeeld de federale wetge-
ving ter zake niet voldoende werd aangepast. In de bijdrage van Francier et al. (pp.
273-291) wordt het statuut van de student in de verschillende rechtsdomeinen in
kaart gebracht. Het schema biedt een overzicht van de verschillende parameters die
men gebruikt om het begrip ‘student’ te definiëren in de verschillende rechtsdomei-
nen: soort contract, aantal studiepunten, studievoortgang, enz. Op die manier
wordt duidelijk dat er nood is aan coherentie en afstemming en een transparanter
beleid ter zake. Voor elk rechtsdomein is er een overzicht van wat precies de pijn-
punten zijn, wat duidelijker moet en wat incoherent is. Bovendien heeft het herde-
finiëren van wat een student is, ook impact op bepaalde doelgroepen (bijvoorbeeld
studenten met functiebeperkingen, vluchtelingen, ...). In de seminaries in het kader
van deze probleemverkenning werd ook benadrukt dat de communicatie tussen de
federale en Vlaamse instanties en het werkveld (sociale partners, academici, stu-
denten, personeel) niet altijd optimaal verloopt.

Flexibilisering houdt kansen in voor herintreders, maar ook voor andere studenten
die studeren en werken willen combineren (opnieuw studeren met behoud van
werkloosheidsuitkeringen, jobstudenten, deeltijds werkenden of zelfstandige stu-
denten bijvoorbeeld). Het schema brengt ook de problemen in de regelgeving
met betrekking tot de werkende student in kaart. Hoe gaan instellingen met
deze studenten om? Welke faciliteiten kunnen hen toegekend worden? In het
nieuwe financieringsdecreet wordt een 1.5-weging voor de werkstudent voorzien
De Vlaamse Onderwijsraad vraagt in zijn advies bij het voorontwerp van decreet
ook om de definitie van werkstudent te herbekijken84.
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84 Vlaamse Onderwijsraad. Raad Hoger Onderwijs. Advies over het voorontwerp van decreet betref-
fende de financiering van de werking van de hogescholen en de universiteiten in Vlaanderen. 12 juni
2007.

vlor-flexibilisering-2deproef.prn
vlor-flexibilisering 2de proef
maandag 19 november 2007 23:54:07

Color profile: Generic CMYK printer profile
Composite  Default screen



6.2 Studenten met een functiebeperking85

Het flexibiliseringsdecreet heeft kansen gecreëerd voor de student met een functie-
beperking omdat hij kan kiezen voor een traject op maat en op eigen tempo kan
studeren. Het is belangrijk op te volgen voor welk soort van traject en welk soort
van toetredingsovereenkomst studenten met een functiebeperking kiezen. Boven-
dien is het eveneens belangrijk na te gaan welke studievoortgang deze studenten
boeken. Alleen zo kan nagegaan worden of flexibilisering inderdaad tot een ver-
hoogde deelname van het aantal studenten met een functiebeperking geleid heeft.

Een belangrijk knelpunt blijft ook hier de afstemming van het flexibiliseringsde-
creet met bestaande maatregelen en faciliteiten voor studenten met een functiebe-
perking. Hiervoor vroeg de Vlaamse Onderwijsraad reeds in zijn advies bij het zoge-
naamde minidecreet aandacht86. Het Vlaams Agentschap voor Personen met een
Handicap heeft na aandringen van het VEHHO zijn regelgeving inzake ‘pedagogische
hulp bij hogere studies’ en ‘het vervoer van en naar de onderwijsinstelling’ aangepast.
De voorzieningen voor de financiering van speciale onderwijsleermiddelen, doven-
tolken en omzettingen in braille en grootletterdruk zijn echter nog steeds onvoldoende
aangepast aan het flexibiliseringsdecreet. Deze voorzieningen worden via omzendbrie-
ven geregeld. Zo wordt in de administratieve afhandeling van aanvragen gestipuleerd
dat studenten hun studies dienen te volgen in het voltijds dagonderwijs; studenten
maximaal gedurende 8 academiejaren een financiering kunnen krijgen in het kader
van de speciale onderwijsleermiddelen en studenten geen 30 jaar oud mogen zijn voor
1 januari van het lopende academiejaar. Deze maatregelen liggen niet in het verlengde
van de geest van het flexibiliseringsdecreet.

7 Conclusies en aanbevelingen

De implementatie van flexibilisering is in Vlaanderen een feit. Ontegensprekelijk
heeft dit decreet het hoger onderwijs grondig veranderd, niet alleen organisato-
risch, maar ook wat het denken over onderwijs betreft.

De eerste vraag die zich opdringt is of flexibilisering ook de meerwaarde realiseert
die wordt beoogd. Het decreet had als doelstellingen het vergroten van de mogelijk-
heden met betrekking tot bredere toegang tot hoger onderwijs, mobiliteit, differen-
tiëring en levenslang leren met erkenning van verworven competenties. Hiertoe
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85 We verwijzen naar Haenecaert (pp. 293-299) verder in dit boek, tenzij anders aangegeven.
86 Vlaamse Onderwijsraad. Raad Hoger Onderwijs. Advies over het voorontwerp van decreet tot in-

stelling van een aantal maatregelen tot herstructurering en flexibilisering van het hoger onderwijs in
Vlaanderen. 8 november 2005.
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werd de onderwijsorganisatie flexibeler en was het de bedoeling flexibele leeromge-
vingen en curricula in het leven te roepen. Instellingen en associaties hebben, zij
het met verschillende snelheden, het decreet vertaald naar de dagelijkse praktijk.
Vandaag worden de eerste gevolgen en tendensen zichtbaar. Hebben bijvoorbeeld
nieuwe doelgroepen, herintreders, zij-instromers de weg naar het hoger onderwijs
gevonden? Studenten kunnen dankzij flexibilisering op hun eigen tempo studeren,
internationale uitwisselingen worden gestimuleerd. Hieraan zijn echter ook ge-
varen verbonden, zoals studieduurverlenging. Het is belangrijk na te gaan hoe in-
stellingen met de verschillende aspecten van flexibilisering omgaan. De Vlaamse
overheid heeft reeds een beleidsevaluatie in het vooruitzicht gesteld. Deze pro-
bleemverkenning toont duidelijk aan dat een grondigere evaluatie van effecten van
het flexibiliseringsdecreet zeker nuttig kan zijn.

Deze probleemverkenning heeft zoveel mogelijk aspecten van de implementatie te-
gen het licht gehouden. Hieruit blijkt dat flexibilisering effectief een aantal voorde-
len realiseert. Tegelijkertijd tekenen zich een aantal knelpunten af die de overheid
best op korte termijn aanpakt, bijvoorbeeld in het basisdecreet. Maar ook instellin-
gen kunnen leren van elkaar en waar nodig bijsturen.

7.1 Algemeen

7.1.1 Gegevensverzameling

Flexibilisering maakt de administratie van studentengegevens heel wat complexer:
studenten worden mobieler, volgen individuele trajecten, onderbreken hun studies,
sprokkelen credits. Om deze studenten te volgen is een degelijk, transparant en
gebruiksvriendelijk studentvolgsysteem noodzakelijk. Opvolging van studenten
gebeurt enerzijds in de instelling zelf. Instellingen hebben daarom aangepaste sys-
temen ontwikkeld, of zijn hiermee volop bezig. Hiermee zijn grote middelen en in-
spanningen gemoeid. Een grotere uniformiteit en coördinatie tussen de systemen
lijkt aangewezen, afstemming met de centrale databank is onontbeerlijk. Hier is
een taak voor de overheid weggelegd: naast het ontwikkelen van een optimaal over-
koepelend studentvolgsysteem, compatibel met de systemen op instellingsniveau,
moet zij ook een maximale afstemming tussen de instellingsapplicaties stimuleren.

Het overkoepelende studentvolgsysteem moet dynamisch zijn, gestandardiseerd
en met een open architectuur. Deze databank moet een vlotte en veilige toegang
aan de instellingen verlenen, integratie of ten minste afstemming met het hoger-
onderwijsregister realiseren en werken met een unieke identificatie van de leerling/
student. In deze probleemverkenning werd een voorstel van architectuur van de
hervormde DTO opgenomen. Het is belangrijk dat de DTO inzicht verschaft in de
studieloopbaan van de student.
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Naast het mogelijk maken van informatie-uitwisseling met de instellingen over
leerkrediet, behaalde diploma’s, credits en bekwaamheidsbewijzen, moet deze cen-
trale databank ook de gegevens leveren voor het nieuwe financieringsmodel, studie-
financiering, financiering van studentenvoorzieningen en beperkte statistische
analyses

Op middellange termijn moet immers ook bekeken worden wat de invloed van de
flexibilisering is op de instroom, doorstroom en uitstroom in het hoger onderwijs.
Beïnvloedt flexibilisering het studiekeuzeproces, de diversiteit in de populatie,
slaagkansen, de studieduur en de kansen op de arbeidsmarkt? Inhoudelijk moet
hierbij nagedacht worden over de integratie/registratie van een aantal socio-econo-
mische of socio-culturele indicatoren en over de definities van de gebruikte concep-
ten. De Vlaamse Onderwijsraad heeft hieraan reeds een belangrijke bijdrage gele-
verd met betrekking tot studenten met een functiebeperking. De raad beveelt de
overheid aan zijn inzichten en adviezen hieromtrent in concrete beleidsacties om te
zetten.

Het is zonder twijfel belangrijk dat deze gegevens verzameld en geanalyseerd wor-
den. Sommige deskundigen benadrukken het belang van registratie van doel-
groepstudenten in de instelling. Ook de Raad Hoger Onderwijs wees hierop in zijn
advies over de realisatie van inclusief hoger onderwijs87. Om een inzicht te krijgen in
demografische factoren, zou aanvullend ook het resultatenhoofdstuk van het visitatie-
rapport gebruikt kunnen worden. Hiervoor is het noodzakelijk dat dit beter uitgewerkt
wordt en het format aangepast wordt.

Gegevensverzameling gaat gepaard met het probleem van privacy: kunnen per-
soonsgegevens van studenten verwerkt worden? In het algemeen kan gesteld wor-
den dat een dergelijke verwerking door hogeronderwijsadministraties toegelaten is
wanneer zo’n verwerking kadert binnen het onderwijsgebeuren. Aan te bevelen is
de student hierover te informeren.

7.1.2 Profilering

Deze probleemverkenning toont aan dat instellingen elk op hun eigen manier met
flexibilisering omgaan. Zij kunnen zich op die manier ook profileren. Dit kan op
het gebied van instroom-, doorstroom- of vrijstellingenbeleid zijn. Uit het Rapport
EVC in het hoger onderwijs in Vlaanderen: stand van zaken88, dat in opdracht van de
Vlaamse Onderwijsraad werd uitgevoerd, bleek dat instellingen die inspanningen leve-
ren voor zij-instromers en die hierin als het ware een traditie hebben opgebouwd, ook
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87 Vlaamse Onderwijsraad. Raad Hoger Onderwijs. Advies over de realisatie van inclusief hoger
onderwijs. 13 juni 2006.

88 Vlaamse Onderwijsraad. Raad Hoger Onderwijs. Rapport EVC in het hoger onderwijs in Vlaande-
ren: stand van zaken. 12 juni 2007.
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het meeste zij-instromers aantrekken. Gerichte inspanningen en profilering lonen dus
in zekere zin. In de nakende beleidsevaluatie zal men rekening moeten houden met de
verschillen tussen de instellingen en ze in beeld moeten brengen.

7.1.3 Informatie-uitwisseling

Zowel het instellingsbeleid, docenten, studenten als hun ouders zoeken nog maar hoe
zich te positioneren in het hertekende hogeronderwijslandschap. Vooral aan de
behoeftes van ouders wordt wel eens voorbijgegaan. Voor ouders is het hoger onder-
wijs dermate veranderd dat zij niet meer op hun eigen kennis van het hoger-
onderwijslandschap kunnen vertrouwen. Deze probleemverkenning onderstreept het
belang van correcte informatie-uitwisseling tussen de verschillende betrokken partijen.
Dit gebeurt al te vaak nog onvoldoende. Vooral doelgroepstudenten, die door het
decreet zouden worden aangezet tot een verhoogde deelname aan het hoger onderwijs,
hebben nood aan duidelijke informatie maar zijn moeilijk bereikbaar.

Ook de overheid speelt een rol in het verstrekken van informatie. Belangrijk is na te
gaan welke thema’s de overheid kan belichten en welke informatie best door de in-
stellingen zelf verstrekt kan worden. De overheid heeft in elk geval een informatie-
opdracht met betrekking tot EVC/EVK en de Raad voor studievoortgangsbeslis-
singen. In het kader van mobiliteit heeft de overheid een rol in het bekendmaken
van het Vlaamse hoger onderwijs in het buitenland en moet zij de Vlaamse student
informeren over de studiemogelijkheden in het buitenland.

7.1.4 Middelen

Flexibilisering werd in het Vlaamse hoger onderwijs zonder extra middelen geïm-
plementeerd. Nochtans brengt flexibilisering voor de instelling een pak kosten met
zich mee. De implementatie van studietrajectbegeleiding, professionalisering van
begeleiders en docenten en het voorzien van de juiste informatiebronnen vragen
om mensen en middelen. Deze probleemverkenning toont duidelijk aan dat de
nood aan een degelijke en goed georganiseerde studietrajectbegeleiding het grootst
is, maar ook voor het instroom-, doorstroom- en diversiteitsbeleid is een adequate
financiering nodig. De hoge prijzen voor een EVC-procedure schrikt kandidaten,
die meestal geen riante inkomenspositie hebben, af.

Ook de organisatie van het opleidingenaanbod wordt complexer. Idealiter wordt
elk vak elk semester opnieuw aangeboden. Personen die werken en studeren combi-
neren, vragen andere vormen en momenten (avond, weekend, vakantie) van onder-
steuning. Opnieuw vraagt dit om bijkomende investeringen. Het is belangrijk na te
gaan welke inspanningen de instellingen nu al leveren en welke remmen zij ervaren.
Dit kan – naar het voorbeeld van de kostenanalyse van het visitatie- en accreditatie-
proces – met een externe audit waaraan de instellingen een bijdrage leveren.
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Verwacht werd dat het nieuwe financieringsdecreet de flexibilisering van het hoger
onderwijs als middel in het democratiseringsproces zou ondersteunen. De vraag is
of dit inderdaad het geval is. Het nieuwe financieringsdecreet voorziet in een 1.5-
weging van werkstudenten, beursstudenten en studenten met een functiebeperking
(de groep met een inschrijvingsnummer bij het VAPH). De Vlaamse Onderwijsraad
merkte in zijn advies over het voorontwerp van het financieringsdecreet89 reeds op
dat deze proxy misschien niet goed gekozen is. Werden het gewicht van deze proxy en
de gevolgen ervan wel voldoende onderzocht? In hetzelfde voorontwerp wordt boven-
dien een plafonnering ingevoerd: voor elk variabel onderwijsdeel wordt vastgelegd
welk maximumpercentage berekend kan worden voor de beursstudenten, studenten
met een functiebeperking en werkstudenten samen. Deze plafonds moeten de instel-
lingen een zekere stabiliteit garanderen. De raad heeft hiervoor begrip en erkent dat
stabiliteit noodzakelijk is, maar merkt op dat het instellen van een plafond een echt sti-
muleringsbeleid afremt. Bovendien weerspiegelen de voorgestelde maxima de situatie
van vandaag. Dat is in tegenspraak met de doelstelling om de participatiegraad te ver-
hogen en sluit elke groei a priori uit. De Raad Hoger Onderwijs stelt dus voor deze per-
centages in elk geval op trekken. De invoering van deze plafonds zou overbodig zijn
indien voldoende middelen beschikbaar werden gesteld. Dan zouden de ingevoerde
parameters vrij kunnen spelen en kan er pas sprake zijn van een echt stimulerings-
beleid.

In het nieuwe financieringsmechanisme wordt ook een aanmoedigingsfonds opge-
richt. Dit fonds is beperkt en zal niet volstaan om het democratiseringsprincipe
structureel in de instellingen te verankeren. De raad merkte algemeen op dat de
aanmoedingsmaatregelen niet ten volle hun uitwerking kunnen hebben omdat de
overheid niet voldoende middelen in het systeem injecteert.

De raad stelde eveneens vast dat het financieringsdecreet het aantrekken van zij-
instromers niet stimuleert: vrijstellingen worden niet gefinancierd en voor aanvul-
lingstrajecten van minder dan 90 studiepunten wordt geen diplomabonus toege-
kend. Ook het niet financieren van gedelibereerde studiepunten en deelvrijstel-
lingen zet deliberatie- en compensatieregelingen onder druk. Dit heeft mogelijks
ook gevolgen voor studieduurverlenging. De vraag is of flexibilisering op deze
manier houdbaar blijft en verder uitgebouwd kan worden.
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89 Vlaamse Onderwijsraad. Raad Hoger Onderwijs. Advies over het voorontwerp van decreet betref-
fende de financiering van de werking van de hogescholen en de universiteiten in Vlaanderen. 12 juni
2007.
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7.2 Pedagogisch-didactische gevolgen van flexibilisering

7.2.1 Studietrajectbegeleiding

Flexibele leerwegen brengen meer keuzemoeilijkheden met zich mee omdat er
gewoonweg meer scharniermomenten zijn. Ook de mogelijkheden van individuele
trajecten zijn uitgebreid. Deze probleemverkenning onderstreept het belang van
begeleiding bij deze keuzes door iemand die het overzicht en de studieduur
bewaakt. Studietrajectbegeleiding wordt vaak met een kansenbeleid geassocieerd
maar is in se nuttig voor alle studenten. Studietrajectbegeleiding speelt een rol op veel
verschillende vlakken: zowel in het instroom-, doorstroom- als het diversiteitsbeleid.

Deze probleemverkenning nam een mogelijk profiel van de studietrajectbegeleider
op. Een goede studietrajectbegeleider adviseert, begeleidt, verwijst door en heeft
een uitstekende kennis van het hedendaagse (hoger)onderwijslandschap. De stu-
dietrajectbegeleider is ook best geen docent. Op die manier wordt een rollenconflict
bij advisering en sanctionering vermeden.

Het belang van deze studietrajectbegeleiding wordt vandaag nog onderschat. Het is
aan de overheid om middelen hiervoor vrij te maken en aan de instellingen om stu-
dietrajectbegeleiding op een adequate manier te implementeren. Dit betekent het
scherper omlijnen van de taken en doelstellingen van de studietrajectbegeleiding,
een intern draagvlak hiervoor creëren, een duidelijke plaats voorzien in het organi-
gram, gekoppeld aan een transparant statuut en een continue professionalisering.

7.2.2 Werkdruk

Deze probleemverkenning benadrukt dat flexibilisering de werkdruk van docenten
en administratief personeel verzwaart. Vaak wordt ook aan de nieuwe rol en de
zwaardere taakbelasting van de docent voorbijgegaan. Hij of zij zal ook moeten
leren omgaan met diversiteit. Daarnaast moet de docent ook op de hoogte zijn van
de decretale ontwikkelingen en het veranderde hogeronderwijslandschap.

Het verdient aanbeveling het aspect ‘werkdruk’ mee te nemen in de beleidsevalua-
tie. De overheid moet met name nagaan welke factoren instellingen verhinderd
hebben om de werkdruk te verlichten, ondanks de maatregelen van CAO II Hoger
Onderwijs.

7.2.3 Diversiteitsbeleid

Of flexibilisering zal bijdragen aan de democratisering van het hoger onderwijs, zul-
len verdere analyses moeten uitmaken. Duidelijk is wel dat de overheid in de eerste
plaats werk moet maken van het definiëren van doelgroepen. In het financierings-
decreet wordt de doelgroep ‘beursstudent’ naar voren geschoven, maar het is niet
zo dat beursstudenten de facto een vertraging oplopen in hun studieproces. Onderzoek
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naar doelgroependefiniëring en hun moeilijkheden bij studiekeuze en studiesucces
blijft noodzakelijk. Het onderzoek dat reeds gebeurt, is versnipperd. Bundeling is
belangrijk. Het werkveld is duidelijk vragende partij voor een platform waar informatie
kan uitgewisseld worden en ervaringen gedeeld.

De vraag is of registratie van doelgroepen nog kan uitgesteld worden. Door de ver-
snipperde en weinig overzichtelijke registratie van vandaag zijn cijfers niet verge-
lijkbaar. Een goede analyse van de in- en doorstroom van een instelling geeft de
mogelijkheid om op basis van correcte cijfermatige gegevens conclusies te trekken
en bij te sturen.

Instellingen gaan verschillend om met diversiteit. Deze probleemverkenning on-
derschrijft het belang van visieontwikkeling. Het is noodzakelijk dat een instelling
nadenkt over waarom zij onderwijs wil verstrekken en voor wie, wat haar eigen
identiteit is, wat voor haar diversiteit is en wat ze met een diversiteitsbeleid wil
bereiken. De visie moet herkenbaar zijn in alles wat de instelling doet. Deze visie
moet algemeen gedragen zijn en betrokkenheid van alle actoren bij het totstandko-
men ervan is onmisbaar. Dat geldt ook voor het plannen en uitvoeren van de acties.
Visie en acties worden best opgenomen in een diversiteitsplan. Er moet vermeden
worden dat een diversiteitsbeleid vrijblijvend blijft. De engagementsverklaring90

die in de schoot van de Vlaamse Onderwijsraad gerealiseerd werd, bevat het duidelijke
engagement om evenredige participatie te verwezenlijken. Alle instellingen hoger
onderwijs ondertekenden ondertussen deze verklaring.

Volgens de Vlaamse Onderwijsraad biedt inclusief hoger onderwijs nog steeds de
beste garantie voor het realiseren van een democratisch hoger onderwijs91. De
meeste instellingen hoger onderwijs voorzien een specifiek diversiteitsbeleid. Hierbij
worden acties per doelgroep opgezet. Dit is nodig om de achterstand van een aantal
doelgroepen goed te maken. Het gevaar voor stigmatisering en extra belasting bij vele
van de acties is reëel. Daarom is het belangrijk dat er acties worden ontwikkeld die
openstaan voor alle studenten die er nood aan hebben. Het is uiteindelijk de bedoeling
om acties te ontwikkelen die alle studenten ten goede komen. Gelijke onderwijskansen
dienen geïntegreerd te worden in het onderwijs- en examenreglement. Belangrijk is
ook een duidelijke beschrijving van de basis- of begincompetenties, coaching van stu-
denten, de responsabilisering van de student en professionalisering van de docent.
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90 Diversiteit als meerwaarde, engagementsverklaring van het hoger onderwijs. 31 mei 2005.
91 Vlaamse Onderwijsraad. Raad Hoger Onderwijs. Advies over de realisatie van inclusief hoger on-
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7.2.4 Instroombeleid

De instroom start bij het eerste contact van de kandidaat-student met een instel-
ling hoger onderwijs en eindigt op de eerste dag van het academiejaar of op het
moment van inschrijving na deze dag92. Deze probleemverkenning benadrukt het be-
lang van een instroombeleid: alle informatie, advies en begeleiding die een instelling
biedt zodat studenten gefundeerd inschrijven. Centraal hierin staat de ondersteuning
van het studiekeuzeproces. Onderzoek toont immers aan dat een succesvol studiekeu-
zeproces de student meer kansen op slagen biedt in het hoger onderwijs93. Studenten
en hun ouders (via bijvoorbeeld een oudernetwerk) hebben hiervoor nood aan cor-
recte, eerlijke en makkelijk toegankelijke informatie. Instroombegeleiding heeft ook
het voordeel dat men sneller de minder gunstige startpositie van sommige studenten
opspoort en vaststelt, met concrete remediëringsacties tot gevolg.

Om een goed studiekeuzeproces te realiseren, werken secundair en hoger onderwijs
best samen. De overheid moet dit waar nodig ondersteunen. Het hoger onderwijs
werkt reeds aan informatieverspreiding via allerhande initiatieven (websites, bro-
chures, direct mailings, sid-ins, inleefdagen, meeloopdagen, open lesweken, ...).
Belangrijk hierbij is om ook de ouders van correcte informatie te voorzien. Wat
betreft de zij-instromers, heeft het Vlor-project EVK/HOSP de aanvullingstrajec-
ten voor afgestudeerden van het HOSP die een bachelordiploma wensen te behalen
aan de hogeschool, meer bekendheid gegeven.

Deze probleemverkenning onderstreept ook het belang van een diepgaand intake-
gesprek (over vaardigheden, studiekeuze en risicofactoren, gekoppeld aan eventu-
ele remediëring en/of faciliteiten). Dit gebeurt het best na de inschrijving. Het
instroombeleid en -coördinatie gebeuren best door de studietrajectbegeleider.
Informatieverstrekking en de samenwerking tussen studietrajectbegeleider en ad-
ministratie zijn hierbij van groot belang.

Gezien de beperkte instroom van zogenaamde doelgroepstudenten in het hoger on-
derwijs, kan gerichte ondersteuning van deze groepen een oplossing bieden. Zoals
eerder gesteld, moet men waakzaam zijn voor stigmatisering. Informatie over even-
tuele faciliteiten is uiteraard onontbeerlijk.
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92 Deze definitie wordt ook teruggevonden in Depreeuw, E., Cloet, J. Van Poucke, M. & Somers, A.
(2006). Antwoorden op diversiteit en flexibilisering. Leuven: Acco (p. 42).

93 OBPWO 98.11 Lacante, M., De Metsenaere, M. & Van Esbroeck, R. (1998). Drop-out in het eer-
ste jaar hoger onderwijs: oorzaken, motieven en toekomstperspectieven bij het stopzetten van de
studies. Uitbouw van een voorspellingsmodel, van een preventie- en remediëringsplan. Looptijd: 01-
03-1999 – 31-05-2001.
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7.2.5 Doorstroombeleid

Het blijft een gegeven dat heel wat studenten het hoger onderwijs verlaten zonder
diploma. Vaak gebeurt dit al in het eerste jaar. Het is vooralsnog onduidelijk of de
flexibilisering hiervoor een oplossing biedt. Het verdwijnen van de klascohesie, het
multipliceren van keuzemomenten zijn alvast elementen die drop-out nog zouden
kunnen versterken. Het hoger onderwijs wordt organisatorisch alsmaar moeilijker.
Het is nog niet duidelijk hoe kwetsbare studenten hiermee zullen omgaan. Op-
nieuw kan een degelijke studietrajectbegeleiding soelaas bieden om het door-
stroomproces pro-actief te begeleiden.

Deze probleemverkenning benadrukt het belang van remediëring en daarnaast her-
oriëntering. Flexibilisering kan een vangnet bieden daar waar remediëring faalt: via
heroriëntering kan men een minder goede studiekeuze eventueel rechtzetten
omdat het mogelijk wordt ook nog voor het tweede semester in te schrijven, of om
het studiecontract te wijzigen. Ook moet bekeken worden in hoeverre flexibele leer-
vormen en evaluatievormen, competentiegerichtheid, diverstiteit in de curricula en
de algemene onderwijskwaliteit drop-out en de noodzaak tot heroriënteren kunnen
beperken.

Heroriëntering veronderstelt degelijke, neutrale en volledige informatie over de
verschillende opleidingen, die gemakkelijk en vrij toegankelijk is voor de student,
bijvoorbeeld via het hogeronderwijsregister, dat een referentiesite kan worden. Er
dient ook nagedacht te worden over de mogelijkheden van een onafhankelijke
inplanting en eventuele regionale samenwerking inzake studieadvies.

Het heroriënteringsbeleid van een instelling zou men ook kunnen opnemen in de
interne en externe kwaliteitszorg. De Vlaamse Onderwijsraad pleitte in zijn advies
over het financieringsdecreet hoger onderwijs94 voor een systeem waarbij men een
evenwicht nastreeft tussen de voordelen voor de uitsturende en de ontvangende instel-
ling. Heroriëntering moet hierbij ruim gezien worden: niet enkel tussen instellingen
maar ook heroriëntering naar een andere opleiding binnen dezelfde instelling en naar
het ‘hoger beroepsonderwijs’ dat in het vooruitzicht gesteld wordt.

Eenmaal geheroriënteerd, duiken voor de student nieuwe problemen op: zij kun-
nen vaak moeilijk onmiddellijk de draad in een nieuwe instelling oppikken, lopen
op tegen problemen van volgtijdelijkheid en reeds geëvalueerde opleidingsonderde-
len. Verschillende instellingen stellen hiervoor specifieke begeleidingsprogramma’s
samen, waarin de studietrajectbegeleider opnieuw een cruciale rol speelt.
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94 Vlaamse Onderwijsraad. Raad Hoger Onderwijs. Advies over het voorontwerp van decreet betref-
fende de financiering van de werking van de hogescholen en de universiteiten in Vlaanderen. 12 juni
2007.
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Voor het effect van de flexibilisering op studieduurverlenging is het voorlopig nog
te vroeg, maar het is een aspect dat duidelijk opvolging verdient. Een aantal aspec-
ten van flexibilisering werkt studieduurverlenging duidelijk in de hand: een student
neemt datgene waarvoor hij niet geslaagd is mee naar het volgende academiejaar;
uitstelgedrag; studenten die niet over de nodige intrinsieke capaciteiten beschikken
om hoger onderwijs aan te vatten, blijven toch in het hoger onderwijs en sprokke-
len hier en daar credits; studenten proberen de verloren tijd goed te maken door
een extra zwaar vakkenpakket samen te stellen. Kritische succesfactoren die studie-
duurverlenging tegengaan zijn: de studeerbaarheid van het onderwijsprogramma,
de begeleiding van de student tijdens de studie (vakinhoudelijke ondersteuning,
mentoraat, studieadvies, taalondersteuning, psychosociale training), de kwaliteit
van de leeromgeving en de leermiddelen en de sociale context van de student. Ook
de invloed van de organisatie van de creditaccumulatie moeten mogelijks als oorza-
ken voor studieduurverlenging meegenomen worden: elementen als volgtijdelijk-
heid en de invoering van een zuiver creditaccumlatiessysteem zonder deliberatie-
en compensatiemogelijkheden kunnen studieduurverlenging in de hand werken.
Een betere bewaking van de studiedruk kan ten aanzien van studieduurverlenging
een oplossing bieden.

Belangrijk is dat de overheid nadenkt over hoe met de niet-gekwalificeerde uit-
stroom van het hoger onderwijs kan omgegaan worden. Hoe kunnen dergelijke stu-
denten behaalde credits op de arbeidsmarkt valoriseren? Welk opleidingspro-
gramma wordt hier tegenover gezet? Dit zijn vragen die in het kader van het
zogenaamde tertiair onderwijs of ‘hoger beroepsonderwijs’ een oplossing moeten
krijgen.

In het kader van flexibilisering en heroriëntering spelen ook de bindende en niet-
bindende adviezen een rol. Voorlopig heeft men weinig inzicht in hoe instellingen
met beide omgaan bij heroriëntering. Dit is ook een element dat in de beleidsevalu-
atie aan bod moet komen.

7.2.6 Een flexibel studievoortgangssysteem

7.2.6.1 Vrijstellingenbeleid

Vrijstellingen winnen aan belang in het flexibiliseringsdecreet. Via EVC en EVK
kan de studievoortgang immers versneld worden. Een vrijstelling betekent dat de
student geen examen moet afleggen over een bepaald opleidingsonderdeel of een
deel ervan (flexibiliseringsdecreet, artikel 2, 27°). Dit vrijgestelde opleidingsonder-
deel resulteert dan ook niet in een creditbewijs. De vraag is hoe instellingen hier-
mee omgaan. Het is belangrijk dit element mee te nemen in de beleidsevaluatie.
Eventueel moet nagedacht worden om de NARIC-procedures en EVC-procedures
beter te stroomlijnen. Van het EVC-beleid als dusdanig werd vastgesteld dat het
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complex is. Een duidelijke vertaling van opleidingsonderdelen in leerresulaten is
dringend.

Het vermoeden rijst dus dat meer vrijstellingen aangevraagd en toegekend worden.
Dit wordt best ook nagegaan. In het Vlor-rapport Stand van zaken EVC in Vlaande-
ren95 werden cijfermatige gegevens opgenomen over het aantal en de omvang van de
ingediende EVC-dossiers. Het verdient aanbeveling een dergelijke oefening ook voor
EVK te doen.

Deze probleemverkenning toonde eveneens aan dat nogal wat problemen zich stel-
len met deelvrijstellingen. Ook dit moet verder onderzocht worden.

Momenteel ontbreken kwantitatieve en kwalitatieve gegevens over vrijstellingen.
De Vlaamse overheid heeft een evaluatie, uiterlijk voor 2009, in het vooruitzicht
gesteld. Het is belangrijk dat de doelstellingen en methodologie van bevraging goed
overlegd worden. Het nieuwe financieringssysteem dreigt negatief te werken op
vrijstellingen en vooral het afschaffen van deelvrijstellingen zal de flexibilisering
sterk afremmen.

7.2.6.2 Creditaccumulatie

Vlaanderen heeft voorlopig een gematigd creditaccumulatiestelsel. De decreetgever
lijkt aan te geven te willen evolueren naar een zuiver creditaccumulatiesysteem. De
individuele docent draagt in een creditaccumulatiesysteem een grotere verantwoor-
delijkheid en zal zijn evaluatie veel beter moeten onderbouwen en normering moe-
ten afstemmen. In heel wat instellingen wordt er nog nauwelijks gedelibereerd
omdat het niveau van de tekorten op voorhand vastgelegd is.

In deze probleemverkenning werd erop gewezen dat het evenwicht dat in het flexi-
biliseringsdecreet bereikt werd een moeilijke oefening was. De evolutie naar een
zuiver creditaccumulatiestelsel dient daarom nauwkeurig te worden afgewogen en
met de nodige omzichtigheid te worden benaderd. De afschaffing van deliberatie-
en compensatieregelingen ontneemt studenten een zekere mate van bescherming
en kan mogelijks leiden tot studieduurverlenging.

Wil men evolueren naar een zuiver creditaccumulatiesysteem zonder het risico om
studieduurverlenging en -vertraging in de hand te werken, dan kan er misschien
beter worden nagedacht over de territoriale en temporale geldigheid van het credit-
bewijs, uitbreiding van de herkansingsmogelijkheden voor examens en het recht op
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95 Vlaamse Onderwijsraad. Rapport stand van zaken EVC in Vlaanderen. Goedgekeurd voor publicatie
door de Raad Hoger Onderwijs op 12 juni 2007.
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inschrijving, een verruiming van de keuzemogelijkheden en een versoepeling van
de volgtijdelijkheid.

7.2.6.3 Contracten in een onderwijscontext

Deze probleemverkenning ging dieper in op de problematiek van de zogenaamde
‘contractualisering’ van het hoger onderwijs. De decretale context hieromtrent is
complex en evaluatie dringt zich hier ook op. Instellingen gaan duidelijk op een
zeer uiteenlopende en inhoudelijk gedifferentieerde manier om met verschillende
bepalingen, bijvoorbeeld over de mogelijkheid tot wijziging van de inhoud van een
contract, het type contract of een opleiding. Ook het tijdstip van contractswijziging
verschilt van instelling tot instelling.

Een specifieke problematiek betreft de examencontracten. Deze probleemverken-
ning onderstreept hun maatschappelijk nut, maar merkt eveneens op dat zij
gepaard gaan met een heel aantal problemen, zowel van juridische als van admini-
stratieve aard. Instellingen benadrukken de administratieve last die het kleine aan-
tal afgesloten examencontracten blijkbaar voor hen met zich meebrengen. Vanuit
juridisch standpunt wordt de complexiteit gesignaleerd en het gebrek aan transpa-
rantie. Een mogelijke stap in de goede richting zou het indijken van de mogelijkhe-
den tot misbruik zijn door bijvoorbeeld examencontracten enkel voor werkstuden-
ten en studenten zonder andere inschrijvingsmogelijkheid te behouden of door
contractverandering naar een examencontract onmogelijk te maken.

7.3 Sociale gevolgen

Deze probleemverkenning pleit voor een afstemming van de definitie van de stu-
dent tussen de verschillende rechtsdomeinen. Voorlopig wordt ‘student’ in de ver-
schillende rechtsdomeinen anders gedefinieerd. De verschillen hebben betrekking
op soort contract, aantal studiepunten, studievoortgang, ... Een schema dat de pre-
cieze pijnpunten blootlegt, werd opgenomen. De federale wetgeving is in deze
onvoldoende aan het flexibiliseringsdecreet aangepast. Het gebrek aan afstemming
tussen het Vlaamse en federale niveau staat de werkelijke democratisering van het
hoger onderwijs in de weg. De communicatie ter zake tussen de federale en
Vlaamse instanties en het werkveld (sociale partners, academici, studenten, perso-
neel) verloopt niet altijd optimaal, terwijl ze eigenlijk essentieel is. Deze probleem-
verkenning toont ook aan dat het debat over het hele sociaal statuut van de student
dringend gevoerd moet worden.

Het schema waarvan sprake brengt ook de problemen in de regelgeving met betrek-
king tot de werkende student in kaart (opnieuw studeren met behoud van werk-
loosheidsuitkeringen, jobstudenten, deeltijds werkenden of zelfstandige studenten
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bijvoorbeeld). In de toekomst moet men ook in kaart brengen hoe instellingen met
deze studenten omgaan. In het nieuwe financieringsdecreet wordt een 1.5-weging
voor de werkstudent voorzien. De definitie van werkstudent is volgens de Vlaamse
Onderwijsraad onvolkomen96.
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96 Vlaamse Onderwijsraad. Raad Hoger Onderwijs. Advies over het voorontwerp van decreet betref-
fende de financiering van de werking van de hogescholen en de universiteiten in Vlaanderen. 12 juni
2007.
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Johan Cloet
Academisch directeur, Katholieke Hogeschool Mechelen

In uitvoering van de Bolognaverklaring werd tijdens het academiejaar 2005-2006
in het hoger onderwijs in Vlaanderen de zgn. flexibilisering ingevoerd. De verkla-
ring had het over de invoering van een creditstelsel voor het hoger onderwijs. Ons
hoger onderwijs stapte af van het studiejarensysteem, waarvan de krappe afgren-
zingen reeds vroeger schuchter ongedaan werden gemaakt. Een jaar later en een
reparatiedecreet verder willen we in deze bijdrage ingaan op een paar voor de hand
liggende organisatorische aspecten van de flexibilisering. Welke gevolgen heeft de
invoering van flexibilisering op de organisatie van het onderwijs? Welke gevolgen
zijn er voor de student en welke gevolgen zijn er voor de docenten?

We zullen al snel zien dat de organisatorische gevolgen voor de instelling verschil-
len al naargelang de onderwijskundige keuzen die de instelling gemaakt heeft.

1 Inleiding

De decretale ruimte die aan instellingen gelaten wordt bij de invoering van de flexi-
bilisering is op zichzelf al merkwaardig. De instelling kan haar flexibilisering op een
eigen manier inkleuren. De enige vaste referentie voor een studietraject is de oplei-
ding en de inschrijving voor voldoende studiepunten en/of het verkrijgen van vol-
doende vrijstellingen. De opleiding kan immers een diploma toekennen als zij oor-
deelt dat de eindcompetenties bereikt zijn hoewel niet alle credits verworven zijn.
De instelling dient daarover haar eigen regels op te stellen. Daar wordt het moeilijk
om instellingen te vergelijken. Voor de gebruikers van de instelling – studenten en
docenten – betekent dit in vele gevallen een bijkomende zoektocht naar informatie
en proberen inschatten wat er precies binnen de instelling gebeurt. De transparan-
tie van het hoger onderwijs verbetert er niet op. Bovendien is een bijna volledig
nieuwe terminologie in het leven geroepen die nog ingang moet vinden. Er is dus
nog wat informatief werk aan de winkel omdat aankomende studenten, ouders,
leraars secundair onderwijs en keuzebegeleiders niet over de referentie beschikken
van de eigen ervaring in het hoger onderwijs.
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2 Het creditstelsel

Het studietraject van de student wordt vanaf nu opgebouwd uit verworven credits.
Van het verwerven van sommige credits kan hij echter vrijgesteld worden op basis
van een leerproces in een formele, niet-formele of informele leeromgeving. De som
van alle credits en vrijstellingen moet al naargelang het geval, tenminste 180 voor
een bacheloropleiding en 60 of een veelvoud daarvan zijn voor een masteroplei-
ding.

Bij de overgang van het stelsel van studiejaren naar een geflexibiliseerde omgeving
zijn de meeste instellingen voor hoger onderwijs voorzichtig tewerk gegaan. Om de
hele organisatie van de instelling en haar onderwijs niet te sterk overhoop te gooien
werden de studiejaren maximaal overeind gehouden. De student schrijft zich in
voor een programmajaar, een andere benaming voor studiejaar. Hij wordt meestal
beoordeeld over een programmajaar en doet volgens bepaalde regels voorafnamen
op opleidingsonderdelen in het/een volgend programmajaar als de credits voor
opleidingsonderdelen van een onderliggend programmajaar zijn verworven.

Deze optie heeft voor gevolg dat de studievoortgangsregels en de slaagvoorwaarden
voor examencommissies erg aan deze programmajaren gebonden zijn, percentages
incluis. Als er bovendien heel wat regels van volgtijdelijkheid bestaan tussen oplei-
dingsonderdelen van verschillende programmajaren, dan gaat de flexibilisering
voor de student definitief de mist in: wat gebeurt er met de organisatie van een stu-
dietraject als opleidingsonderdelen van programmajaar veranderen, als ze verdwij-
nen of als ze door clustering in andere opleidingsonderdelen opgaan?

Wat gebeurt er met een student die er maar niet in slaagt de credits voor een
bepaald opleidingsonderdeel van een aanvangsjaar te verwerven en de rest van de
credits wel heeft verworven? Al te veel regels leiden er zelfs toe dat de student zich
op een bepaald ogenblik niet voltijds kan inschrijven. Het studiejaarmodel al te
strikt handhaven, leidt dus tot problemen op het niveau van de trajectorganisatie
van de student. En wat voor zin heeft het een student ‘niet-geslaagd’ te verklaren
voor een studiejaar als hij de credits verworven heeft voor alle opleidingsonderde-
len met uitzondering van één 7 op 20 voor één opleidingsonderdeel. Een tekort dat
te groot is om te tolereren bij de uitreiking van een diploma. De term ‘geslaagd’ past
volgens ons niet in een flexibele onderwijsomgeving tenzij op het niveau van het
opleidingsonderdeel.

Aan het andere uiteinde op het continuüm van de organisatiemodellen staan de in-
stellingen die een zuiver creditstelsel hebben ingevoerd. De opleiding bestaat uit
een reeks opleidingsonderdelen die samen garant staan voor de eindcompetenties
en die in willekeurige volgorde kunnen opgenomen worden. Het aantal instellingen
dat voor deze oplossing heeft gekozen, is zeer beperkt omdat zij uitgaat van de ver-
onderstelling dat het leerproces volledig thematisch is opgebouwd, zonder integra-
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tie van inhouden en processen tussen de verschillende opleidingsonderdelen. De
som van de delen maakt de rijkdom van het geheel.

Voor de organisatie van een flexibele onderwijsomgeving hebben heel wat instellin-
gen het midden gehouden tussen het traditionele studiejarenmodel en het zuivere
creditstelsel. We kunnen de typische organisatie als volgt proberen te beschrijven:

De opleiding en haar opbouw worden opgevat als een te doorlopen leerproces met een vooraf
bedachte volgorde en samenhang van opleidingsonderdelen. De student doorloopt in het bes-
te geval een modeltraject. Om organisatorische of onderwijskundige redenen worden dan een
aantal regels van volgtijdelijkheid en opname van opleidingsonderdelen bij de inschrijving
bepaald, die het doorlopen van het traject moeten standaardiseren.

De mate waarin zulke regels zijn bepaald, bepaalt de flexibiliseringsmogelijkheden
voor de student.

De organisatie van het studietraject is het meest flexibel als het aantal regels van
studievoortgang en volgtijdelijkheid strikt beperkt blijft. In dat geval gaat men er
van uit dat de geresponsabiliseerde student op een ‘volwassen’ wijze zijn keuze
maakt en de onderwijskundige en dus geadviseerde volgorde van de opleidingson-
derdelen respecteert bij zijn inschrijving. Desnoods kan een trajectbegeleider ingrij-
pen. Het voordeel van deze benadering is dat studenten uit bijzondere doelgroepen
zoals neveninstromers, studieduurverkorters, werkstudenten, ... een traject kunnen
samenstellen dat organisatorisch in overeenstemming te brengen is met hun speci-
fieke persoonlijke of materiële situatie. In een dergelijke onderwijsomgeving wordt
de kwaliteit van de interne organisatie dé achilleshiel van het geheel.

De student kan vrijer zijn traject samenstellen en organiseren. Dit betekent dat hij
bij zijn inschrijving op lessenroosters wenst te zien of hij lessen en onderwijsactivi-
teiten al dan niet kan volgen. Indien dit niet het geval is dan zal de inschrijving voor
de student een sprong in het ijle zijn. De instelling mag zich vervolgens aan veel
contractwijzigingen verwachten want de student zal bij de les willen zijn. Een
garantie die geen enkele instelling voor de volle honderd percent kan bieden omdat
veel instellingen zich organiseren op het niveau van de onderwijsactiviteit en niet
op het niveau van het opleidingsonderdeel. Dit geldt trouwens ook voor de meeste
planningssoftware die op de markt is.

In een studiejaarmodel is de organisatie gericht op het verzorgen van groepen, in
een flexibele leeromgeving wordt de organisatie meer en meer gericht op de zorg
voor individuele personen. Zij heeft het nadeel dat de sociale biotoop van het leren
dreigt verloren te gaan. De student is lid van wisselende groepen, waardoor vooral
de onderlinge informatie-uitwisseling tussen studenten over de organisatie van de
lessen en het onderwijs verloren dreigt te gaan. Isolement als sterk bepalende factor
voor drop-out komt om de hoek kijken. De instelling kan dit in beperkte mate
counteren door een goede informatie- en communicatiestructuur en -infrastruc-
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tuur. In dit laatste model van flexibilisering krijgt de studietrajectbegeleider een
sleutelrol. Hij draagt mee de zorg voor de kwaliteit van de studiekeuze en de
organiseerbaarheid van het traject voor de student.

3 Studietrajectbegeleiding

Studietrajectbegeleiding is een essentieel onderdeel van de responsabilisering van
de student. De trajectbegeleider treedt op als zorgcoördinator voor de kwaliteit van
het traject en dus van het diploma. In het retentiebeleid en de bewaking van de stu-
dieduur heeft de trajectbegeleider een belangrijke sturende rol.

Als een instelling haar instroom en doorstroom sterker regelt, bepaalt dat mee de
mate waarin trajectbegeleiding nodig is. De openheid voor flexibilisering zal ook de
mate van diversiteit en het kansenbeleid van de instelling bepalen. Als een instel-
ling haar organisatie vooral richt op de instroom van abituriënten zal ze een een-
voudiger begeleidingsstructuur hebben dan een instelling die zich richt naar ver-
schillende doelgroepen.

Naast de onderwijskundige keuzen bij de invoering van een creditstelsel bepalen de
strategische keuzen van de instelling inzake instroom en doorstroom van studen-
ten in belangrijke mate de batterij van organisatorische maatregelen voor studietra-
jectbegeleiding. Trajectbegeleiding betekent voor de instelling een belangrijke in-
vestering in mensen en middelen. En omdat de overheid geen eurocent heeft
uitgetrokken voor de kosten die verbonden zijn aan flexibilisering, moeten de in-
stellingen middelen onttrekken aan de eigenlijke onderwijsactiviteiten, tot terechte
ergernis van velen.

De instelling voor hoger onderwijs moet in eerste instantie instaan voor een con-
cept, de organisatie en bemanning van een hele reeks instroomprocedures: studen-
ten met elders verworven kwalificaties of competenties, studenten zonder diploma
secundair onderwijs, anderstalige studenten, studenten met beperkingen of func-
tieproblemen, buitenlandse studenten, studenten met allochtone achtergrond, stu-
denten uit het BSO, neveninstromers, werkstudenten, studieduurverkorters, stu-
denten uit het tweedekansonderwijs en het volwassenenonderwijs, enz. Sommige
instellingen hebben aangepaste trajecten uitgewerkt voor groepen van studenten
uit bepaalde doelgroepen, al dan niet in avond- of afstandsonderwijs.

Al deze kandidaten melden zich met een andere achtergrond, vragen naar een aan-
gepast studietraject met bijhorende kwesties van een specifiek sociaal statuut. In
sommige opleidingen vormen zij meer dan de helft van de instromende studenten.
Zij moeten allemaal geïnformeerd, begeleid en ‘geassesst’ worden en een traject toe-
gekend krijgen. En aangezien er geen studiecontract mogelijk is zonder overeen-
stemming tussen de instelling en de student over de te volgen opleidingsonder-
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delen, betekent dit een enorme arbeidsbelasting voor de trajectbegeleiders bij de
aanvang van het academiejaar. Behalve personeel inzetten voor deze werkzaamhe-
den, moet de opleiding hiervoor een inhoudelijk beleid ontwerpen en moet de in-
stelling voor de nodige logistieke ondersteuning en professionalisering zorgen. De
invloed van de flexibilisering op de organisatie van de doorstroom zal groter wor-
den met de tijd. De studievoortgang van studenten zal asymmetrischer zijn dan
vroeger. Docenten met een laag slaagpercentage garanderen zich grotere groepen
en studenten met uitstelgedrag zullen de neiging hebben hun inschrijving voor
bepaalde opleidingsonderdelen naar later te verschuiven. Maar ook hier geldt de
regel: geen contract zonder inschrijving voor opleidingsonderdelen en dus werk op
de plank voor de trajectbegeleiders. Een bijzonder angeltje vormen hier het niet-
bindend studieadvies op het einde van het eerste academiejaar hoger onderwijs en
de maatregelen voor studievoortgangsbewaking. Deze goedbedoelde decretale be-
palingen laten instellingen liever aan zich voorbij gaan omdat zij zich in het eerste
geval geen horoscopenschrijvers voelen en in het tweede geval maatregelen moeten
nemen die organisatorisch onuitvoerbaar en oncontroleerbaar zijn en waarvan niet
vaststaat wat de juridische gevolgen zijn als de studenten ze niet naleven. De enige
goed uitvoerbare maatregel is weigeren dat een student een opleidingsonderdeel
‘trist’. Sommige instellingen nemen deze maatregel dan ook.

In de toekomst zullen dus definities van doorlooptijd van een opleiding ontworpen
moeten worden en een beleid inzake trissen van opleidingsonderdelen dat met we-
tenschappelijk onderzoek ondersteund is.

Als de flexibilisering opportuniteiten heeft gecreëerd dan liggen deze zeker bij de
toegangskansen voor studenten uit bepaalde doelgroepen en bij de stimulans van
het levenslang leren. Het belang hiervan kan in de toekomst alleen toenemen. Stu-
denten toelaten betekent echter ook de zorg voor deze studenten opnemen. Men
kan geen student met functiebeperkingen inschrijven en er dan niets voor doen.
Het is precies op het niveau van de opportuniteiten dat de organisatie zwaar belast
wordt zonder dat hier middelen zijn voor voorzien. Iets wat bij docenten soms de
boutade ontlokt dat er meer geïnvesteerd wordt in de 15% problemen dan in de
85% kanshebbers. Misschien moet dat ook zo.

4 Curriculumontwikkeling en onderwijsorganisatie

Iedere opleiding wil een samenhangend curriculum aanbieden, dat is trouwens een
accrediteringsvoorwaarde. Dat betekent dat opleidingsonderdelen zowel inhoude-
lijk samenhangen als een zekere sequens hebben. De competenties van het ene
opleidingsonderdeel zijn mee voorwaarde voor het verwerven van competenties in
een ander opleidingsonderdeel. Door de flexibele voortgang van studenten dreigt
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deze samenhang op het niveau van de student verloren te gaan. Het probleem
wordt groot als de voortgang gaat verschillen op het niveau van delen van oplei-
dingsonderdelen en als de slaagpercentages voor verschillende opleidingsonderde-
len sterk verschillen. Voor de organisatoren van lessenroosters en de verdelers van
lokalen kan het voortgangstempo van studenten een serieuze klus betekenen. Zij
kunnen nog moeilijk het aantal en de grootte van de groepen inschatten. De vrij-
heid van studievoortgang zal snel gekoppeld worden aan de infrastructurele beper-
kingen en de beschikbaarheid van docenten.

Het competentieleren waar het hoger onderwijs naartoe evolueert, staat voor inte-
graal leren. De opleiding zal dus naar een curriculumorganisatie en studievoortgang
moeten zoeken die dit integraal leren minimaal bewaart. De vraag is echter of inte-
graal leren en flexibilisering met elkaar te verzoenen zijn, tot grote frustratie van de
curriculumontwikkelaars. De integratie van het leren wordt het best gegarandeerd
door de omvang van de studiepunten van het opleidingsonderdeel wat te vergroten,
delen in opleidingsonderdelen te beperken en integratief te evalueren. Maar waar
ligt de norm? Sommige instellingen beperken het aantal opleidingsonderdelen tot
10 per 60 studiepunten. Maar bij grote, enkelvoudige opleidingsonderdelen wordt
een vrijstellingenbeleid moeilijk en dreigt de student over te lopen naar de concur-
rerende instelling waar wel veel kleine vrijstellingen te verkrijgen zijn. Integratief
evalueren is niet evident in een omgeving die per definitie disciplinegericht is.

Tot slot dient vermeld dat bij een curriculumhervorming de opleiding de nodige
overgangsmaatregelen moet nemen. Ook dit is een organisatorisch kluwen. Het
verminderen of vermeerderen van opleidingsonderdelen, ze verplaatsen in de
sequens van de opleiding en (delen van) opleidingsonderdelen laten opgaan in
andere of opleidingsonderdelen ontclusteren na een curriculumhervorming hebben
onvoldoende decretale basis om voor de student een zinvol traject te organiseren of
rechtszekerheid te bieden. Om nog te zwijgen van de strikt unieke situatie waarin
een student kan verzeilen na een curriculumhervorming die de organisatie soms
voor quasi onoplosbare problemen plaatst.

5 De docent in een flexibele leeromgeving

Zoals gezegd heeft de invoering van de flexibilisering de complexiteit van de organi-
satie in het hoger onderwijs doen toenemen en dus de transparantie ervan vermin-
derd. De instelling voor hoger onderwijs moet bijzondere aandacht besteden aan
het betrekken en informeren van docenten bij het tot stand komen en de imple-
mentatie van de flexibilisering. Door verschillen in het voortgangstempo van de
student en in de slaagpercentages voor opleidingsonderdelen kunnen docenten
voor een vrij asymmetrisch gespreide onderwijsopdracht in het academiejaar ko-
men te staan.
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De flexibilisering van de instroom zal van de docent hoe dan aandacht voor diversi-
teit vragen. Volwassenen zijn kritische studenten en buitenlandse studenten ko-
men uit een andere studiecultuur. Diversiteit van aanpak zal leiden tot kwaliteits-
verbetering.

Ook de individuele verantwoordelijkheid van de docent in het beoordelingsproces
neemt toe. Examencommissies delibereren niet meer in de oude zin van het woord.
In het studiejarensysteem kon de docent zijn oordeel om een student in zijn studie
te laten vorderen afhankelijk maken van de behaalde resultaten voor andere oplei-
dingsonderdelen. De spons werd over de mislukking geveegd en het opleidingson-
derdeel werd gewoon vermeld op het diploma. In een flexibele leeromgeving kan de
instelling een tekort eveneens tolereren voor het behalen van het diploma, maar het
opleidingsonderdeel wordt niet op het diploma vermeld. Het zgn. ‘deliberatie-
moment’ is dus van de examencommissie verschoven naar de docent. Hij oordeelt
in de feiten over het toekennen van de credits. Dat is meer dan het optellen van
punten. Een docent met veel mislukkingen ziet zijn vak verdwijnen van veel
diploma’s. Wat is de zin van een dergelijk vak dan in de opleiding? En zijn alle
opleidingsonderdelen op dat vlak evenwaardig? Of met andere woorden: zijn er
tweederangsvakken? In de toekomst zullen in alle geval heel wat kwaliteitszorgpro-
jecten en professionaliseringsinitiatieven over evaluatie georganiseerd worden. Om
de hoek loert de Raad voor studievoortgangsbeslissingen.
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Prof. dr. Eric Depreeuw
Katholieke Universiteit Brussel

1 Context van studietrajectbegeleiding

Als men terugblikt op het Vlaamse hoger onderwijs van de laatste jaren, is een reac-
tie van een zekere verwondering, ja zelfs verbazing niet te vermijden. Dat hoger on-
derwijs heeft zich goedschiks kwaadschiks neergelegd bij de invoering van uitzon-
derlijk ingrijpende decreten met betrekking tot de structuur en de organisatie van
een van haar kernfuncties, namelijk het onderwijsaanbod zelf. Zelfs vooraleer de
decreten waren gepubliceerd, werden allerlei initiatieven genomen die in de lijn
lagen van de (vermoede) inhoud van de decreten. Was dit ingegeven door een
gemotiveerd bewustzijn van hun belang, was dit lijdzaamheid of frustrerende
onmacht? Misschien een mengeling van meerdere motieven... Een feit is alleszins
dat de decreten op alle niveaus van de instellingen erg ingrijpend waren, zijn en
zullen zijn en bijgevolg veel energie vroegen, vragen en zullen vragen.

De fundamentele basis van beide decreten is nochtans erg verschillend. Waar het
structuurdecreet met de invoering van de bachelor-masterstructuur op de eerste
plaats uniformiteit en transparantie nastreeft in een internationale context, beoogt
het flexibiliseringsdecreet min of meer het tegenovergestelde, namelijk diversiteit
binnen elke instelling voor hoger onderwijs. De deelname van de bevolking aan het
hoger onderwijs moet worden verhoogd en bijgevolg gestimuleerd. Een cruciale
maatregel die hiertoe kan bijdragen, is ernaar te streven dat het landschap van het
hoger onderwijs de samenstelling van de maatschappij beter weerspiegelt . Flexibili-
sering van diverse aspecten van onderwijs is hiervoor noodzakelijk maar waarschijn-
lijk niet voldoende. Flexibilisering van de instroomcriteria, van de curriculum-
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opbouw zelf, van de studietrajecten, van de onderwijs- en examenorganisatie, van de
didactische werkvormen en middelen, van de overgangs- en uitstroommogelijkhe-
den, etc.

Vrij laat heeft men zich gerealiseerd dat deze decreetgeving naast onmiskenbare
voordelen ook een onvermijdelijk kostenplaatje met zich meebracht op het vlak
van de inwendige transparantie, en dit voor elke actor in het veld. Studietrajectbe-
geleiding leek hiertegen de geschikte remedie, of strikter nog, de aanstelling van
studietrajectbegeleiders: als het lps-apparaatje van de student faalt, is er de studie-
trajectbegeleider als wegwijzer, verkeersagent of wegenwachter, een gids in het
ingewikkelde wegennetwerk van het hoger onderwijs.

2 Enkele concepten en randvoorwaarden bij het
ontwikkelen van studietrajectbegeleiding

In het kader van de associatie K.U. Leuven aanvaardde de Werkgroep Studie- en
studentenbegeleiding in 2004 de opdracht vanwege de Stuurgroep Onderwijs om
het concept ‘studietrajectbegeleiding’ te expliciteren, en vooral om praktische
scenario’s en instrumenten uit te werken ten dienste van de partners van de associ-
atie. Dit resulteerde in het eindrapport Antwoorden op diversiteit en flexibilisering.
Vademecum voor studietrajectbegeleiding in het hoger onderwijs. Deze bijdrage is uiteraard
verregaand geïnspireerd door dit eindrapport en de geïnteresseerde lezer verwijzen
we dan ook voor meer uitvoerige toelichting naar het rapport.

We geven kort enkele algemene bevindingen van ons onderzoekswerk.
• Vooreerst werd duidelijk dat de essentie van studietrajectbegeleiding (STB) ligt

in het streven naar een maximale overeenstemming (fit) tussen de verwachtin-
gen van de instromende student en de doelstellingen en verwachtingen van een
opleiding aan een instelling voor hoger onderwijs.

• STB begint daarom bij rekrutering (enrollment management) maar moet naad-
loos overgaan in een adequaat retentiebeleid (retention management). Het ene
zonder het andere is niet alleen disfunctioneel, we kunnen het zelfs maatschap-
pelijk en ethisch onverantwoord noemen. Een gediversifieerde instroom, vergt
een aangepast onderwijs in de ruime betekenis van het woord.

• Uit het voorgaande volgt dat STB allesomvattend is: alle aspecten, alle dimen-
sies, alle geledingen en medewerkers moeten erin betrokken worden. STB kan
men niet aflijnen tot een welomschreven taak, toewijzen aan en in hoofdzaak
laten dragen door een aparte dienst.

• Over het beantwoorden van de maatschappelijke vraag om diversiteit te bevor-
deren met meer flexibilisering en het uitwerken van STB, zijn expliciete beleids-
beslissingen nodig.
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• Dergelijke beslissingen vergen in een aantal opleidingen een ombuigen van de
gangbare onderwijsfilosofie: van selectie naar optimalisering, van veldloopmodel
naar expeditiemodel, van elitaire afstandelijkheid naar coaching.

• STB is een holistisch concept met meerdere functies:
– toelatingsbeleid;
– financiële afweging van de gevolgen van ruime dan wel gerichte toelatingscri-

teria;
– bevorderen van de aansluiting tussen verwachtingen van beide partners (po-

tentiële student en opleiding) door vroegtijdige oriëntering en advisering, in-
formatie en begeleiding vanaf de instroom, rekening houdend met de feitelijke
diversiteit;

– ontwikkelen van een campusleven waarin iedereen zich maximaal thuis voelt
(architectuur, inspraak, communicatie, huisvesting, voeding, ...);

– loopbaan- en uitstroombegeleiding;
– leerbegeleiding, maximaal geïntegreerd in het doceerproces, indien dit laatste

niet haalbaar is, dan een in apart aanbod. De leerbegeleiding moet proactief in
het bijzonder studenten aanspreken met een profiel dat meer dan gemiddeld
leidt tot onderpresteren en falen;

– instellingsgericht onderzoek om adequate en specifieke antwoorden te vinden
op vragen als: bereiken we de juiste doelgroep? Wie faalt/slaagt in welke oplei-
ding? Welk effect hebben bevorderende maatregelen?

– feedback aan de opleidingen, wat een gevoelige kwestie is die meestal de steun
nodig heeft van het ‘gezag’.

• We vinden het onderscheid in terminologie tussen doelgroep en focusgroep aan-
gewezen. Onder doelgroep verstaan we een bepaald segment van een potentiële
studentenpopulatie dat een instelling of opleiding expliciet kiest om promotio-
neel aan te trekken en te ondersteunen (bijv. studenten met functiebeperkingen,
werkende studenten, de etnoculturele jongeren uit de regio). Onder focusgroep
verstaan we niet-traditionele studenten die zich inschrijven zonder dat men ze
expliciet aangetrokken heeft. Eens men ze toelaat, houdt men ze wel speciaal in
de focus om tijdig rekening te kunnen houden met hun eventuele bijzondere
behoeften (bijv. topsporters, internationale studenten).

• Ten slotte wijzen we er op dat een consequent diversiteitsbeleid weerstanden
kan oproepen binnen alle geledingen van de instelling. De belangrijkste tegen-
kanting heeft doorgaans betrekking op het spanningsveld tussen diversiteit ener-
zijds en kwaliteit van de opleiding anderzijds. Een andere weerstand luidt dat de
jongeren van nu te veel ‘gepamperd’ worden en hiervoor de prijs zullen betalen
eens ze in het volle leven terechtkomen. Hierbij aansluitend hoort men ook de
bemerking dat in de meritocratische samenleving iedereen aan zijn trekken
komt, als men maar over de nodige talenten en over motivatie beschikt. Sommi-
gen wijzen positieve of affirmatieve acties af omdat men op deze manier de tradi-
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tionele groepen benadeelt; de middelen zijn nu eenmaal beperkt (hun rechten
worden ingeperkt, bijv. door toelatingsquota of door inperking van hun begelei-
ding). Men gaat het best niet principieel of dogmatisch met deze weerstanden
om. Communicatie en registratie van feiten en gevolgen (cf. instellingsgericht
onderzoek) moeten recht doen aan het streven naar diversiteit én aan de (even-
tueel) terechte bekommernissen van de actoren op en rond de campus. Creativi-
teit is nodig maar met de nodige kritische zin...

3 Enkele specifieke aandachtspunten in samenhang met
diversiteit en flexibilisering

• De noden visualiseren

We herhalen onze stelling dat een goed flexibiliserings- en diversiteitsbeleid geen
optelling is van geïsoleerde maatregelen maar streeft naar een coherente, geïnte-
greerde visie en praktijk. Deze moet vanuit het veld gevoed worden met empirische
registratie, systematisch opgezet of gewoon casuïstisch. Om rekening te kunnen
houden met de noden en verwachtingen van de traditionele en niet-traditionele
studenten moet men ze kennen. Welke noden komen voort uit (het ontbreken
van) bepaalde competenties, uit leef- en werkervaring, etnie, ras, godsdienst, natio-
naliteit, leeftijd en andere relevante factoren? In het vademecum hebben we een
matrix uitgewerkt om deze informatie te ordenen (pag. 43). Links in de matrix ver-
delen we de mogelijke maatregelen over (1) informatie bieden (webstek, schrifte-
lijk, mondeling), (2) een intensievere interactie aangaan (bijv. specifieke training of
taalcursus) en (3) de onderwijsstructuur aanpassen (bijv. EVC-EVK, wat geen uit-
zonderingsmaatregel is maar een recht). Bovenaan faseren we naar instroom, door-
stroom en uitstroom. In de vakjes van de matrix kan men dan maatregelen onder-
brengen die aansluiten bij de noden van de doel- of focusgroep. Uiteraard maakt
men zo’n matrix voor ‘de student in het algemeen’ alsook voor ‘de generatie-
student’. Veel van de daar opgesomde maatregelen gelden voor alle studenten, dus
ook voor de niet-traditionele studenten. Daarnaast kan men allerlei niet-traditio-
nele studenten onderscheiden en de maatregelen expliciteren die zijzelf en/of de
opleiding nodig vinden om de overeenstemming, waarvan eerder sprake, te bevor-
deren. Deze matrix is een overzichtelijk beleidsinstrument maar kan ook dienen als
instrument om de kwaliteit van het diversiteitsbeleid te beoordelen.

• Toelatingsmaatregelen of niet?

Een heikel punt in het uitwerken van adequate retentiemaatregelen die aansluiten
bij de feitelijke diversiteit, is de mogelijkheid, c.q. wenselijkheid van regulerende
toelatingsmaatregelen. Doorgaans moet men daarvoor het profiel opmaken van de
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studenten die zich aandienen voor een opleiding. Na verloop van tijd kan men vast-
stellen dat studenten met een bepaald profiel significant veel minder slaagkansen
hebben dan men gemiddeld kan verwachten, ondanks de inzet van mensen en mid-
delen. Dit leidt tot frustraties bij alle betrokkenen. Aan de andere kant worden
identificeren en apart benaderen van de risicogroepen bij de start vaak ervaren als
stigmatiserend, zelfs als discriminerend. De zelfperceptie van de student valt vaak
niet samen met de perceptie vanuit de instelling.

• Docenten mobiliseren

We kunnen niet genoeg benadrukken dat flexibilisering in functie van de toene-
mende diversiteit gedoemd is te mislukken als de docenten niet positief gemobili-
seerd kunnen worden. Elke student verwacht degelijk onderwijs en heeft daar ook
recht op. Daarnaast zijn er ook meer specifieke verwachtingen en gevoeligheden.
Een wat rijpere werkstudent zal, ondanks beloftevolle folders en ontvangst, toch
gemakkelijk afhaken als de docenten hem/haar behandelen als een generatiestu-
dent, zonder rekening te houden met beschikbare tijd of reeds verworven compe-
tenties.

• Samenhang opleiding bewaken

Flexibiliteit in het curriculum en een grotere zelfbeschikking van de studenten zijn
in principe toe te juichen. Ze zijn niet alleen goede maatregelen om de overeen-
stemming tussen student en opleiding te bevorderen, maar kunnen ook emancipa-
torisch werken: de student wordt als volwassen partner au sérieux genomen. Toch
moeten opleidingen alert zijn voor de samenhang van de gekozen opleidingsonder-
delen in functie van de opleidingsdoelen én in relatie tot de beoogde kwaliteit.

• Transparantie

Zoals reeds aangegeven was de BaMa-herstructurering gericht op transparantie.
Flexibiliteit daarentegen kan andere transparanties sterk doen dalen, zowel voor de
student en de omgeving (ouders, leraars), als voor de medewerkers van de onder-
wijsinstelling. Jaarsystemen vervagen, de herkenbaarheid van opleidingen kan ver-
minderen (men kan een diploma niet meer adequaat inschatten zonder diploma-
supplement!), klassen, jaren en groepen vloeien door elkaar, zelfs over instellingen
of opleidingen heen. Elke instelling heeft de verantwoordelijkheid om het traject
van haar studenten van nabij te volgen en zo nodig te begeleiden. Administratieve
zorgzaamheid is een grote uitdaging (o.a. in de vorm van een portfolio, dat dan
weer verschillende functies kan hebben). De toename van keuze- en scharniermo-
menten maakt een intensievere begeleiding tot een plicht van de docenten en de
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trajectbegeleiders. Deze begeleidingsopdracht heeft tot gevolg dat de betrokkenen
hun deskundigheid moeten uitbreiden, c.q. heroriënteren. Hiervoor is vorming
noodzakelijk waarin kennis, vaardigheden en attitudes aan bod moeten komen die
nodig zijn om deze nieuwe taken inhoudelijk, formeel en deontologisch adequaat
te kunnen uitvoeren. Bij heel wat docenten en andere betrokkenen kan dit sterke
weerstand oproepen, onder meer omdat men andere professionele prioriteiten
heeft.

• Statuut van maatregelen voor studenten met specifieke noden

Maatregelen bedoeld ter ondersteuning van studenten met specifieke noden (ver-
schil tussen thuis- en onderwijscultuur; lacunes in vakspecifieke of andere leercom-
petenties; taalbeheersing, enz.) kunnen op zich moeilijkheden opleveren. In hoe-
verre heeft men het recht om deze maatregelen dwingend op te leggen? In welke
mate ervaren de studenten ze als stigmatiserend of als een inbreuk op hun privacy?
Hoe kan men vermijden dat goedbedoelde maatregelen in de realiteit de werkbelas-
ting van de betrokken studenten verzwaren?

• Sociale cohesie

Doorgedreven flexibiliteit kan de sociale cohesie tussen de studenten onderling, en
tussen de studenten en hun docenten aantasten. Flexibiliteit kan onbetwistbaar bij-
dragen aan de emancipatie van de studenten maar men moet zich de vraag stellen:
emancipatie tot wat of ten opzichte waarvan? Leggen we ons neer bij of opteren we
voor een hoger onderwijs als ‘supermarkt’? Jullie komen binnen, kiezen de produc-
ten, betalen en verlaten de winkel. Wij trekken zoveel mogelijk klanten en probe-
ren deze klanten vlot te bedienen, zonder ze al te veel te storen, integendeel, af en
toe een gratis product werkt klantenbindend. Indien de consumenten niet tevreden
zijn, kunnen ze zich wenden tot het klachtenbureau. In extremis is er nog een
andere supermarkt, een beetje verderop.

Dit is één kant van de medaille. Daartegenover kan men een visie op opleiding en
vorming plaatsen die het vaktechnische overschrijdt. De zorg om de sociale cohesie
op de campus is daarvan een belangrijke component. Ongetwijfeld doet zich hier
een omwenteling voor. De opleidingen en de studiejaren worden doorgeprikt met
credits en individueel aangepaste jaarprogramma’s of cumuls (ik zit in het volgende
jaar!). Meer en meer studenten pendelen, behouden hun vriendenkring in de thuis-
regio, vertoeven een minimale tijd op de campus. Ze beschouwen faciliteiten zoals
geconcentreerde contacturen of lesvrije dagen, als een pluspunt bij de keuze van
een instelling. Anderzijds zijn er op sommige campussen nog heel wat kotstuden-
ten en neemt het aantal internationale studenten voortdurend toe. Vele studenten
verwachten iets meer dan cursussen alleen. Een goed doordachte STB moet oog
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hebben voor adequate ontmoetingsruimte en -tijd en stimuleert het extra-curricu-
laire campusleven.

• Slagen en falen

Succes, ambitie en falen. Aan de ene zijde is de invoering van het creditsysteem toe
te juichen. Het digitale systeem ‘slagen versus mislukken’ was niet alleen contra-
productief, het ondermijnde ook vaak de motivatie en het zelfvertrouwen. Aan de
andere zijde zien we nu dat studenten het falen subjectief ontlopen. Ze bissen niet,
ze hebben een IAJ of een cumul. Als de instelling geen of weinig jaarbeoordeling
aanhoudt, loert hier de studieduurverlenging en het ontlopen van de hoognodige
confrontatie met het eigen IK (mogelijkheden én beperkingen). Een intensieve be-
geleiding in het eerste jaar kan illusies creëren die later brutaal worden doorgeprikt,
althans als het hoger onderwijs op de lange termijn niet al teveel wordt geculpabili-
seerd voor zijn selectieve verantwoordelijkheid. Een ander risico op versluiering
van de realiteit heeft betrekking op de term ‘bachelor’. De bijhorende omschrijving
‘professioneel of academisch’ moet terecht niet onderscheiden worden op basis van
de intrinsieke waarde. Ze staan evenwel voor een verschillende opleidingsrealiteit
en dit moet expliciet aan bod komen in de studiekeuze. Als studenten op grote
schaal tegen alle adviezen in toch de academische bachelor aanvangen dan zullen
de slaagcijfers noodgedwongen blijven wat ze zijn. Een master beogen langs de weg
van de professionele bachelor is soms, maar niet altijd, een goede beslissing. Een
schakelprogramma vergt doorgaans een jaar (zoals vroeger trouwens, al is er zeker
binnen de associaties versoepeling).

• Dienst voor studieadvies

Ten slotte wensen we het belang te benadrukken van degelijke diensten voor stu-
die- en studentenbegeleiding. De studenten moeten er vlot en gratis toegang toe
hebben. Deze diensten moeten vanuit hun specifieke expertise echter ook onder-
steunend werken voor de docenten en voor het beleid. Ze moeten betrokken wor-
den in beleidsbeslissingen met betrekking tot diversiteit en flexibiliteit. Ze kunnen
bovendien hun deskundigheid overdragen door vorming van docenten en andere
geledingen van de instelling. De effectiviteit van deze diensten vergroot als ze geïn-
tegreerd kunnen functioneren binnen de onderwijscontext, met speciale aandacht
voor het onderwijs in diversiteit en voor kwaliteitszorg.
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4 Conclusie

Pedagogische gevolgen van flexibilisering? Misschien mogen we uit het voorgaande
besluiten dat het hier in feite niet echt gaat over ‘opvoeden’ als dusdanig. STB gaat
over het bevorderen van diversiteit en het ontwikkelen van aangepaste flexibiliteit
in het hoger onderwijs. De gevolgen waarvoor men oog moet hebben zijn onder-
wijskundig en algemeen menselijk van aard. STB is een dynamisch proces dat moet
behouden wat goed was en moet realiseren wat beter kan. Daarbij moet telkens
worden ingeschat welke voordelen staan tegenover welke nadelen op het vlak van
de professionele opleiding maar ook op dat van de bredere humane ontplooiing.
We mogen ten slotte niet vergeten dat men hiervoor de nodige middelen en gemoti-
veerde mensen moet kunnen inzetten. We mogen evenmin vergeten dat flexibili-
teit niet de illusie mag wekken dat iedereen alles kan, noch dat alles kan voor
iedereen.
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In deze bijdrage bespreken we de effecten van de invoering van de flexibele trajec-
ten in het hoger onderwijs op de werkdruk of de taakbelasting van het personeel.
Het zal de lezer opvallen dat de discussie nog grotendeels gebaseerd is op vooron-
derstellingen. Wat volgt is een overzicht van alle aspecten van de taakinvulling die
door de flexibilisering zullen wijzigen. Dit is in eerste instantie te wijten aan het feit
dat de flexibilisering nog niet op kruissnelheid is gekomen. Hoewel het flexibilise-
ringsdecreet al in het academiejaar 2004-2005 ingang vond, blijken studenten zich
nog maar pas sinds dit academiejaar (2006-2007) bewust te worden van de moge-
lijkheden die de flexibilisering hun biedt. We kunnen dit ondermeer afleiden uit de
evolutie van het aantal studieverkorters, schakel- en voorbereidingsstudenten. Ook
docenten worden in vele instellingen nu pas geconfronteerd met nieuwe delibera-
tieregels wat de gevolgen en de omvang van de effecten van de flexibilisering ten
volle op de voorgrond brengt. In tweede instantie baseren we ons nog vaak op ver-
onderstellingen omdat er zeer weinig studies voorhanden zijn die de effecten van
de invoering van flexibele leertrajecten op de werkdruk nagaan voor een representa-
tieve populatie.

Hoewel de gevolgen dus nog niet scherp in te schatten zijn, is het wel plausibel dat
de flexibiliseringsoperatie haar sporen zal nalaten in de opdrachten van het perso-
neel. Met de invoering van het flexibiliseringsdecreet is de 1 op 1 relatie die vroeger
gold tussen een diploma en een opleidingsprogramma immers grotendeels doorbro-
ken. De opleidingsprogramma’s die tot een specifiek diploma leiden, kennen sinds
het academiejaar 2004-2005 verschillende invullingen of trajecten en worden door
de instellingen aan schakel- of voorbereidingsprogramma’s gehaakt. Het is een rea-
listische verwachting dat het aantal zij-instromers gradueel zal toenemen en dat
bovendien de aantrekkingskracht van het hoger onderwijs nog zal toenemen voor
de modeltrajectstudenten dankzij het vooruitzicht dat ze het opleidingstraject
meer zelf kunnen sturen. De flexibilisering zal dus wellicht leiden tot meer
programma’s, meer studenten en een heterogener studentenpubliek.

De volgende effecten op de taakinvulling van het onderwijzend personeel, die uit-
gaan van de vergroting van de jaargroepen, moeten zeker in de discussie meegeno-
men worden:
• de multiplicering van het aantal contactmomenten;
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• de behoefte aan parallellessen wegens ontoereikende lokalencapaciteit;
• de grotere evaluatieopdracht;
• de uitgebreidere groep van studenten die begeleiding nodig hebben.

Het is de vraag of de meer tijdsintensieve leervormen niet in de verdringing zullen
komen als de groepen groter worden, wegens de onhoudbare werkdruk waarin dit
zou kunnen resulteren.

Naast grotere groepen studenten, zal de organisatie vooral effecten ondervinden
van de wijziging van de samenstelling van het studentenpubliek. Hoewel de EVK
en EVC-dossiers op het niveau van de associaties aangepakt worden, valt het niet
uit te sluiten dat in de beginfase docenten zullen geraadpleegd worden om advies
te geven over een element dat bijvoorbeeld deel uitmaakt van een portfolio van
een bekwaamheidsonderzoek. De praktijk wijst uit dat docenten ook nu al vrij
frequent bevraagd worden rond de invulling van schakelprogramma’s en de wen-
selijkheid om bepaalde opleidingsonderdelen in dit traject op te nemen. Vele
collega’s juichen het overigens toe dat ze betrokken worden bij de selectie van de
instroom. Dit geeft hen de mogelijkheid om beter in te schatten wat de positie is
van de student op basis van zijn vooropleiding en competenties en te bewaken dat
het niveau van zijn vak niet door een te laag instroomniveau noodgedwongen zal
moeten dalen.

Een flexibele toegang zal in de praktijk ook aanleiding geven tot flexibelere leerin-
houden. Hoewel de leerinhouden samen een coherent geheel moeten vormen dat
voortvloeit uit de doelstellingen die de opleiding nastreeft, zal het verschillende
startprofiel van de diverse studenten een aangepaste cursus of leerstofkern met
zich meebrengen. Het is ook nu al bij studieduurverkorters duidelijk, dat de ken-
nis of competenties die ze via hun vooropleiding elders verworven hebben, vaak
ontoereikend blijkt. Om dit op te vangen zien docenten zich genoodzaakt extra
delen leerstof te ontwikkelen en aan te bieden aan deze zij-instromers, voor wie
het vak anders zo goed als zeker een onhaalbare kaart wordt. De opmaak van deze
specifieke cursussen en het verzorgen van extra contacturen om deze leerstof aan
te brengen, moeten in een onderzoek naar taakbelasting en werkdruk zeker
bevraagd worden.

Een andere aanpak voor zij-instromers of individuele studietrajecten is vaak ook
het rechtstreekse gevolg van de rooster-/lokalenproblematiek. Voor opleidingen
met grote groepen studenten zullen vakken van niet-modeltrajecters bijvoorbeeld
niet zelden samenvallen met andere vakken in het rooster die deze studenten ook
verwacht worden te volgen. Hierdoor is het nodig om voor de IJP-ers aan de slag te
gaan met andere leervormen die geschikt zijn voor kennisoverdracht gebaseerd op
meer zelfstudie. Vaak wordt overwogen om leermateriaal elektronisch ter be-
schikking te stellen. Het leermateriaal moet daartoe hertaald worden en voorzien
van een duidelijk leertraject. Hoewel participeren aan learning content management

96 CARINE SMOLDERS

vlor-flexibilisering-2deproef.prn
vlor-flexibilisering 2de proef
maandag 19 november 2007 23:54:10

Color profile: Generic CMYK printer profile
Composite  Default screen



systems op termijn wel tot aanzienlijke tijdswinst kan leiden, is de ontwikkeling
van fragmenten leerinhoud wel een intensief proces dat veel tijd kost en dus bij de
opstart van een e-cursus tot een niet te onderschatten belasting kan leiden.

Evenmin te verwaarlozen zijn de gevolgen van de gewijzigde interactie en commu-
nicatie die zo ontstaan met de studenten. In plaats van een beroep te doen op de
mogelijkheid tot vragen stellen na de les of tijdens het vast spreekuur, blijkt nu al
dat de studenten het onderwijzend personeel op alle mogelijke tijdstippen proble-
men voorleggen en vragen tot verduidelijking afvuren. Het is de perceptie van vele
docenten dat de contactfrequentie sterk is toegenomen sinds het onderwijzend
personeel elektronisch of via een leerplatform bereikbaar is. Dit sluit aan bij een
aantal studies uit landen waar reeds langer ervaring bestaat met flexibele leerom-
gevingen (cfr. Australië, Nieuw-Zeeland, USA) (Hill, 2006; Gunn, McCormick &
Honey, 2002). Over de extra werkdruk die het gebruik van online teaching met zich
meebrengt zijn de meningen verdeeld. Studies gebaseerd op survey-onderzoek
komen vaak tot de vaststelling dat e-teaching de taakbelasting significant ver-
zwaart. We verwijzen hier naar de studie van McKenzie, Mims, Bennett, and
Waugh (2002) waar uit een enquête bij de lesgevers van 19 hoger onderwijsinstel-
lingen is gebleken dat 89% van de respondenten bevestigde meer tijd te moeten
investeren in on-line cursussen dan in hoorcolleges. Dit beeld wordt bevestigd
wanneer de resultaten van de studies van Hartman, Dziuban, and Moskal (2000),
Jacobsen et al. (1999), Schifter (2000), Giannoni & Tesone (2003) en de studie
van de National Education Association (2000) geanalyseerd worden. In tegen-
stelling tot de hiervoor geciteerde studies zijn de onderzoeken gebaseerd op
tijdmeting genuanceerder over de effecten van elektronisering van cursussen.
DiBiase (2000) komt tot het inzicht dat de interactie tijdens het semester meer
tijd vraagt, maar dat de totale tijd die besteed wordt aan lesgeven en opvolgen van
studenten, daalt door het gebruik van online teaching. In de studie van Hislop &
Ellis (2004) werd vastgesteld dat de elektronisering van het onderwijs niet zozeer
resulteert in een grotere tijdsbesteding. Respondenten stellen wel dat het feit dat
ze veel verschillende taken van korte duur moeten uitvoeren, leidt tot een hoger
inspanningsniveau.

Naast de uitbreiding van de onderwijsvormen en het lesmateriaal, moeten de in-
spanningen in rekening gebracht worden die resulteren uit de toename en de diver-
siteit van evaluaties. De grote groep modelstudenten wordt grotendeels via schrif-
telijke examens getoetst. Maar voor de individuele jaarprogramma’s kiest men niet
zelden voor permanente evaluaties, waardoor de evaluatiemomenten zich uitbrei-
den over het academiejaar. De evaluaties resulteren op hun beurt in vergaderingen
van de examencommissies. Volgens het decreet moet er enkel gedelibereerd worden
bij het einde van het doorlopen van het studietraject en bij het einde van het 1ste
jaar bachelor voor die studenten die de eerste maal examens afleggen. Het decreet
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voorziet ook in facultatieve examencommissies die moeten plaats vinden voor
diplomacontract- en examencontractstudenten met het oog op het behalen van een
graad of een diploma van een opleiding. Toch valt te verwachten dat in vele instel-
lingen het huidige deliberatieproces, met een zitting van de examencommissies na
elke zittijd, minstens nog een tijd zal behouden blijven. Het lijkt plausibel dat
zowel het aantal als de duurtijd van de deliberaties zullen toenemen en bijgevolg
ook het aantal momenten waarop feedback gegeven wordt aan de studenten.

Niet enkel het onderwijzend maar ook het administratief kader moet in de discus-
sie over taakinvulling en werkdruk betrokken worden. Studentensecretariaten zul-
len geconfronteerd worden met alsmaar complexere roosterproblemen, diverse
intake-momenten tijdens een academiejaar en een stijgend aantal te behandelen
studentendossiers. Ook de grotere bevraging van studiebegeleiders, kwaliteitszorg-
medewerkers en programmaverantwoordelijken mag niet uit het oog verloren wor-
den. Verwijzen we ten slotte nog naar de trajectbegeleiding die gericht is op het
vermijden van langere studieloopbanen.

Zoals in de voorgaande paragrafen verduidelijkt werd, zijn er dus tal van aspecten
die de taakinvulling en de werkdruk van zowel het onderwijzend als het admini-
stratieve kader kunnen beïnvloeden. Momenteel is het belang en de impact van
deze aspecten nog niet onderzocht en het verdient aanbeveling hiermee nog te
wachten tot het tweede semester van het academiejaar 2007-2008, omdat dan
pas de masteropleidingen operationeel worden. Over de impact van meer flexibele
leerwegen op de ‘work load’ van academici is ook in het buitenland nog niet veel
onderzoek gebeurd. Een studie naar de gevolgen voor de werkdruk kan vertrekken
van de studies van de SERV en van de studie die ikzelf rond taakbelasting en
werkdruk met mijn medewerkers uitvoerde in 2000 en 2002. Deze studies kun-
nen als een nulmeting beschouwd worden in deze casus. Een onderzoeksopzet
bestaande uit surveys en panelgesprekken met bevoorrechte getuigen bij een
representatieve steekproef van onderwijzend personeel, programmacoördina-
toren, trajectbegeleiders, kwaliteitszorgcoördinatoren en studiebegeleiders ver-
dient de voorkeur. Een conceptverdiepend kwalitatief onderzoek zou daaraan
moeten voorafgaan om de vragen die op de vormen, omvang en impact van
flexibilisering betrekking hebben, te optimaliseren. De steekproef moet zeker re-
kening houden met belangrijke verschillen in gepercipieerde werkdruk door ver-
schillende generaties van onderwijzend personeel. Andere persoonsgebonden
kenmerken die aan bod moeten komen zijn: de kwalificaties, de ervaring, het
gebruik van ICT voor het didactisch proces, de stressgevoeligheid, de mate waarin
de respondenten perfectionistisch ingesteld zijn en een ‘coping-strategie’ ontwik-
kelen. Een tweede groep van controlevariabelen houdt verband met de taakken-
merken. Hoe groot is de onderwijsopdracht? Hoeveel opleidingsonderdelen wor-
den aan hoeveel studenten gedoceerd? Hoe belangrijk is onderzoek? Heeft de
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respondent het moeilijk met het combineren van sterk verschillende taken? Ook
moet worden nagegaan hoe de instelling met de problematiek van flexibilisering
omspringt. Worden voor de studietrajectbegeleiding afzonderlijke ambten ge-
creëerd? Wordt bij het bepalen van de opdracht rekening gehouden met de diver-
siteit van de studenten die instromen? Is er ruimte voor bijscholing? Wat is
de politiek van het departement/de faculteit inzake de uitbouw van schakel-
programma’s? Is er aandacht voor het beperken van de administratieve belasting
waarin dergelijke flexibiliseringstrajecten kunnen resulteren? Hoe evolueerden de
studentenaantallen sinds het academiejaar 2004-2005?

Belangrijk is niet enkel de werkdruk ‘te meten’, maar ook de subjectieve werkdruk
in kaart te brengen. Het bestaan van ontevredenheid over het eigen functioneren
ten aanzien van bepaalde doelgroepen-studenten kan leiden tot een sterker gevoel
van werkdruk, hoewel de belasting in realiteit toch meevalt.
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Roos Bevernage en Hilde Debacker1

Karel de Grote-Hogeschool

Om te achterhalen welke de kritische succesfactoren zijn, is het relevant enkele
begrippen te verhelderen Het begrip ‘gelijke kansen’ is immers een vlag die vele
ladingen dekt. We geven kort aan wat binnen de visie van onze hogeschool alge-
meen onder ‘gelijke kansen’ en ‘doelgroepen’ begrepen wordt.

1 Visie en uitgangspunten

1.1 ‘Gelijke kansen’ binnen een onderwijscontext

Op de eerste plaats is het creëren van ‘gelijke kansen’ een breed-maatschappelijk
actiepunt. Al is vorming en onderwijs een belangrijke hefboom, de verantwoorde-
lijkheid ligt bij verschillende beleidsdomeinen. Het onderwijs heeft zijn rol en zijn
verantwoordelijkheid op te nemen, maar is zeker niet alleen in staat om gelijke
maatschappelijke kansen te realiseren. Toch moet het onderwijs zich bewust zijn
van zijn taak in het realiseren van meer gelijke kansen. Dat bewustzijn en de duide-
lijke keuze voor een gestructureerd beleid gericht op meer gelijke kansen, is een eer-
ste kritische succesfactor. Naast het ondertekenen van de engagementsverklaring is
de Karel de Grote-Hogeschool al langer bezig met gelijke-kansenbeleid en diversi-
teit. In het onderwijsontwikkelingsplan2 staat: “KdG wil werken aan een zorgbrede hoge-
school met de bereidheid om in functie van gelijke kansen extra inspanningen te leveren voor
bepaalde doelgroepen”. Deze visie sluit aan bij de opvatting van Nicaise3 die stelt dat wer-
ken aan gelijke kansen werken is aan ‘gelijke uitkomsten’. We kunnen pas spreken van
gelijke kansen als we rekening houden met de verschillende startposities van studenten
en streven naar evenveel kansen om gekwalificeerd uit te stromen. Met die ‘start-
positie’ bedoelt Nicaise dat afhankelijk van de doelgroep de starters verschillende ken-
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1 Roos Bevernage is medewerker doelgroepenbeleid van de dienst Studentenzaken van de Karel de
Grote-Hogeschool en Hilde Debacker is er hogeschoolcoördinator Onderwijs.

2 Onderwijsontwikkelingsplan Karel de Grote-Hogeschool 2003.
3 Gelijke onderwijskansen: we doen er wat aan maar hoe? Handleiding voor vernieuwende prjecten.

Lieve Ruelens, Ides Nicaise en Ella Desmedt. HIVA Leuven 2005.
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merken kunnen vertonen, waarmee we doorheen het traject rekening moeten houden.
Daarnaast heeft de hogeschool een diversiteitsverklaring4 goedgekeurd waarin ze
diversiteit als meerwaarde voor studenten en personeel erkent. Dat impliceert binnen
de Karel de Grote-Hogeschool werken aan positieve actie (ondersteuning van studen-
ten met gelijkaardige competenties maar specifieke problemen) maar geen positieve
discriminatie (minder verwachten en verlagen van de opleidingscompetenties). Die
positieve actie vertaalt zich via strategische doelstellingen in een integraal beleid op het
vlak van personeel (arbeidsreglement, aanwerving en vorming), leerklimaat, curricu-
lum en organisatiecultuur.

1.2 ‘Doelgroep’/’kansengroepen’ en ondersteuning binnen de
onderwijscontext

1.2.1 Doelgroep en kansengroepen

Een ‘doelgroep’ is een deel van de bevolking (een groep binnen de bevolking) met
gemeenschappelijke kenmerken. Het kan gaan om kenmerken als opleidings-
niveau, leeftijd, geslacht, levensbeschouwing, maatschappelijke positie, ...

‘Kansengroepen’ zijn doelgroepen die aan het volgende kenmerk voldoen: de werk-
zaamheidgraad, zijnde het procentuele aandeel van de personen uit de betrokken
categorie op beroepsactieve leeftijd (15-64 jaar) die effectief werken, ligt lager dan
het gemiddelde bij de totale Vlaamse beroepsbevolking. Om wie het juist gaat,
wordt jaarlijks door de Vlaamse regering bepaald, na advies van de SERV. De meest
voorkomende kansengroepen zijn: allochtonen, langdurige werklozen, laagge-
schoolde werklozen, ouderen, vrouwen, arbeidsgehandicapten, ... Een verhoogde
instroom van de kansengroepen bewerkstelligen is één van de doelstellingen van
het flexibiliseringsdecreet.

In het kader van dit decreet werkt (of zal) de Karel de Grote-Hogeschool een speci-
fiek doelgroepenbeleid uit(werken) voor volgende groepen:
• allochtonen,
• studenten met functiebeperking: leerstoornis, fysische handicap, ...
• niet-generatiestudenten (werken, gezin, ...),
• studenten met bijzondere toelatingsvoorwaarden,
• studenten die in aanmerking komen voor EVC en EVK-procedure (elders verwor-

ven competenties en elders verworven kwalificaties) of studieduurverkorters,
• buitenlandse studenten,
• gender (sommige opleidingen zoals in de lerarenopleiding en gezondheidszorg)
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4 Visie diversiteit goedgekeurd op het College van Bestuur en het Academisch College KdG, okto-
ber 2004.
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• studenten met een lagere vooropleiding,
• studenten uit sociaal-economisch zwakkere groepen (in de begeleiding van deze

doelgroep speelt SOVO-dienst studentenvoorzieningen ook een belangrijke rol).

1.2.1 Meten is weten

Een tweede kritische succesfactor is een goede analyse van de instroom en door-
stroom van specifieke doelgroepen. We pleiten ervoor om deze analyses categoriaal
(per doelgroep) uit te voeren. De bedoeling van categoriale analyses is om de pro-
blematiek van specifieke groepen duidelijk te krijgen. Alleen zo kunnen we achter-
halen of de studenten uit deze doelgroepen dezelfde kansen krijgen als hun mede-
studenten. De eerste gegevens betreffen de cijfergegevens over de in- en doorstroom
van verschillende studentengroepen. Een goede registratie vraagt dat voldoende
parameters bekend zijn. Veel parameters zijn al geregistreerd in het inschrijvings-
formulier. De doelgroep allochtone jongeren zijn meestal Belgen, dus dringt zich
een ander criterium op. We willen hiermee niet etiketteren maar deze gegevens
voor interne analyse gebruiken. We pleiten voor het invoeren en gebruiken van een
niet-individueel gebonden studentenkenmerk zoals de geboorteplaats van de
grootmoeder langs moeders zijde. Er moet onderzocht worden op welke manier we
dit criterium (voor alle studenten) kunnen toepassen zonder de wet op de privacy
te schenden. Ook het studieniveau van de ouders (zeker de moeder) is relevant in
functie van analyse.

Deze kwantitatieve gegevens kunnen met kwalitatieve analyses aangevuld worden.
Dit betekent niet dat we op het niveau van de oplossingen voor individuele stu-
denten categoriaal moeten blijven denken. Elke student die tot een bepaalde groep
behoort, komt met zijn individuele mogelijkheden en beperkingen, maar is daarom
nog geen probleemstudent. We moeten alert zijn voor de risico’s van het ‘Pygmalion-
effect’: door bij voorbaat studenten als probleemstudenten te omschrijven, worden ze
probleemstudent. Dit neemt niet weg dat allochtone studenten als groep gemiddeld
meer kampen met specifieke moeilijkheden dan de groep autochtone studenten. Ons
vertrekpunt is hierbij wel: geloven in capaciteiten van jongeren.

We spelen in de eerste plaats in op de ondersteuning van alle studenten met
dezelfde feitelijk bewezen noden en waar nodig kunnen we – al dan niet tijdelijk –
acties ondernemen ter ondersteuning van specifieke groepen.

Enkele voorbeelden:
• De instroom van allochtonen is verhoudingsgewijs lager, dus extra inspanningen

richten zich naar deze specifieke groep.
• Allochtone studenten hebben niet ‘automatisch’ taalproblemen. Ook autochto-

ne studenten kunnen behoefte hebben aan taalondersteuning. Taalondersteu-
ning richt zich naar die studenten met bewezen tekorten.
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• Studenten met een functiebeperking hebben specifieke behoeften die in een bij-
zonder statuut voor onderwijs- en examenfaciliteiten kunnen geregeld worden.

We zijn er ons ook sterk van bewust – en de cijfers binnen onderwijs bevestigen dit5

– dat de regionale context waarin de hogeschool werkt, de nood aan een doelgroepen-
beleid en een gelijke-kansenbeleid versterkt. De kansarme stedelijke problematiek in
de Antwerpse regio is dus een bijkomende uitdaging. De vraag stelt zich om deze con-
text mee te verrekenen in de financiële ondersteuning van instellingen.

2 Kritische succesfactoren bij de instroom van nieuwe
doelgroepen

Om de toegang tot de hogeschool te vereenvoudigen, kiezen we voor duidelijke in-
formatie over het opleidingsaanbod en ondersteuningsmogelijkheden met zeer brede
reikwijdte. Met brede reikwijdte bedoelen we gericht naar een brede doelgroep, zowel
naar inhoud als naar vormgeving en verspreiding. Zo zullen ook allochtone studenten
zich herkennen als beoogde kandidaat-student. Studenten met een functiebeperking
weten dat we kiezen voor een inclusief beleid.

Alle informatie is te vinden op het internet. Er zijn algemene en specifieke folders
beschikbaar. Hierbij verwijzen we naar de folder ‘Studeren met een functiebeperking’,
een wegwijzer met aanspreekpunten voor deze groep studenten die op de KdG-
Hogeschool wensen te studeren.

Ook de pr-verantwoordelijken en de studentenbegeleiders van de departementen
zijn opgeleid om kandidaat-studenten te informeren.

Daarnaast streven we naar extra acties voor doelgroepen die minder instromen en die
klaarblijkelijk niet via informatie alleen overtuigd kunnen worden. Voorbeelden van
die extra acties zijn KLIK en MOTIEF.

KLIK staat voor ‘Kansen voor leerkrachten in alle Kleuren’. Dit project loopt in samenwer-
king met het Antwerps Schoolopbouwwerk en Kerkwerk Multicultureel Samenleven
(KMS). Dit project is gericht op een betere instroom en doorstroom van allochtone
jongeren in de lerarenopleiding. We willen de capaciteiten van deze jongeren beter
benutten. Wat de instroom betreft, werken we mee aan een affichecampagne van
KMS om het beroep leraar bij allochtone doelgroepen in de aandacht te brengen. We
werken samen met secundaire scholen om via rolmodellen met jongeren te spreken
over de studiekeuze en ervaringen in het hoger onderwijs.

MOTIEF is een interculturele studentenvereniging, toegankelijk voor elke student,
gegroeid vanuit de allochtone studenten. Zij willen naast het organiseren van cultu-
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5 Prof. Cantillon in de Gazet van Antwerpen 14/10/2006.
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rele activiteiten ook werken aan het verbeteren van gelijke kansen. Om de instroom
te verbeteren, willen ze als rolmodel hun ervaringen vertellen aan jongeren in scho-
len, zelforganisaties of jeugdverenigingen. Het is de hogeschool die instaat voor de
vorming van deze rolmodellen.

Voor andere doelgroepen is een duidelijke instroomprocedure voorzien:
• instroomprocedure buitenlandse studenten met een taalexamen om de slaagkan-

sen te verhogen,
• instroomprocedure voor studenten zonder diploma SO,
• EVC-procedure voor studieverkorters in samenwerking met de Associatie Uni-

versiteit & Hogescholen Antwerpen.

Bij deze aanpak zijn volgende knelpunten vermeldenswaard:
• Om nieuwe doelgroepen aan te spreken is samenwerking met verschillende part-

ners noodzakelijk, in de eerste plaats met het SO maar ook met allochtone vere-
nigingen, het jeugdwerk, enz. Het vraagt niet alleen tijd om de juiste kanalen te
vinden maar ook om samen zinnige acties uit te werken.

• Voor sommige doelgroepen zoals BSO-studenten (maar niet uitsluitend) ont-
breken er zogenaamde ‘voorprogramma’s’. Deze programma’s kunnen hen hel-
pen bij het maken van een gemotiveerde keuze voor het hoger onderwijs of voor
het beroepsleven. Ze kunnen tegelijkertijd de mogelijkheid bieden om door te
stromen, ofwel naar een bachelorsniveau ofwel naar een Subdegree Qualification.
Een zevende jaar om het diploma SO te behalen, biedt vaak geen meerwaarde om
goed gewapend te starten in het hoger onderwijs. Deze programma’s integreren de
beide opties: gekwalificeerd naar de arbeidsmarkt of goed voorbereid naar het hoger
onderwijs.

• Er is een tekort aan middelen (en dus ook aan mensen) om deze initiatieven uit
te werken.

3 Kritische succesfactoren bij de doorstroom van
nieuwe doelgroepen

Uit onderzoek6 omtrent ‘doorstroom hoger onderwijs’ weten we dat studenten uit een
zwakker sociaal en financieel-economisch milieu minder vlot doorstromen. Voor de
doelgroep allochtonen, die meestal tot een zwakker socio-economisch milieu behoren,
wordt dit bevestigd door het onderzoek van Almaci aan de VUB. Eigen analyses in het
departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde geven gelijkaardige resultaten.
Zelfs eenmaal het eerste jaar geslaagd, blijft deze groep kwetsbaarder om ongekwalifi-
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6 De allochtone student(e) aan de VUB. Rapport ‘Project gelijke kansen: hoe beter aansluiten bij de
multiculturele maatschappij’ Meyrem Almaci. VUB (2003).
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ceerd uit te stromen. In de lerarenopleiding werden allochtone studenten geïnter-
viewd. Telkens komen dezelfde aspecten naar voren: faalangst en onzekerheid, studie-
keuze minder goed overwogen, combineren van studeren en werken, moeilijkheden
met het academische taalgebruik, geen hulp zoeken bij problemen. Racisme werd niet
aangegeven, al werd wel verwezen naar onbedoelde vormen van racisme en discrimina-
tie omdat lectoren vaak weinig vertrouwd zijn met allochtone culturen en meestal
spreken en handelen vanuit middenklasse-normen.

Het analysemodel van Tinto7 wijst op het belang van sociale en academische integra-
tie van studenten om hun slaagkansen te verhogen.

Vorming van lectoren kan noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld om zich bewust te wor-
den van onbedoeld racisme of vooroordelen, van de werking van het Pygmalion-
effect of het Mattheüs-effect. Zo worden zij bewust van de positieve kracht van
geloof in studenten en werken zij aan een stimulerende leeromgeving, ook voor stu-
denten uit nieuwe doelgroepen.

Nieuwe doelgroepen wijzen soms op problemen in het onderwijsveld die door ze
aan te pakken een betere kwaliteit van onderwijs voor élke student garanderen. Zo
kwam naar aanleiding van de thematiek ‘studenten met dyslexie’ het aspect
‘kwaliteit van cursussen’ naar voren. In samenwerking met de dienst kwaliteitszorg
wordt nu gewerkt aan een label ‘kwaliteitsvolle cursussen’.

3.1 Initiatieven ter ondersteuning van studenten in het
curriculum

Sommige departementen organiseren zomercursussen om studenten voor te berei-
den. De vraag is of we hiermee de juiste groepen bereiken. Het lijkt zinvoller de dif-
ferentiatie in het curriculum zelf in te bouwen. Zo wordt op het departement
Industriële Wetenschappen de cursus wiskunde voor het eerste jaar gedifferen-
tieerd aangeboden, rekening houdend met de voorkennis en vooropleiding van
studenten.

Het kan zinvol zijn om een start-assessment in te voeren voor belangrijke basisvak-
ken als taal, wiskunde en wetenschappen. Dit assessment moet absoluut niet als
een toelatingsvoorwaarde gezien worden, maar als factor in de leerbegeleiding en
voor het uitwerken van remediëring of differentiëring. Hierdoor krijgt de student
zicht op zijn sterktes en leerpunten. Het helpt de student om de verantwoordelijk-
heid voor zijn studietraject op te nemen, en de coach in zijn begeleidingstaak.
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7 Blijvers en uitvallers in het hoger onderwijs. R.Wolf, M. Crul 2003.
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Om de juiste doelgroepen te bereiken, is het zinvol te streven naar een verplichte
remediëring bij door assessment bewezen tekorten. We denken aan bijwerken van het
taalniveau via zelfstudiepakketten of aan differentiatie op basis van de voorkennis.
Een dergelijke maatregel zou niet louter doelgroepgericht zijn maar kan alle studenten
met bewezen tekorten ten goede komen. Bovendien zou het voor een mogelijke stu-
dieduurverkorting kunnen zorgen bij studenten die bepaalde competenties al bezitten.
Het is duidelijk dat een zorgvuldig uitgezet hogeschool-breed taalbeleid hierin een
belangrijke rol kan spelen.

We denken ook aan een verdere differentiatie van de curricula en betere inter-
departementale samenwerking om de keuzemogelijkheden voor de studenten te
vergroten. De onderwijsvisie van de hogeschool, ‘van sterke sturing over gedeelde
sturing naar zelfsturing’, zorgt voor een responsabilisering van de student. Die kan niet
langer de oorzaken van slagen of falen buiten zichzelf leggen. Hij moet samen met de
begeleiders de verantwoordelijkheid voor het studietraject op zich nemen.

3.2 Ondersteuning van studenten door begeleiding bij het
studietraject

Binnen de Karel de Grote-Hogeschool is individuele begeleiding voor elke student voorzien
in de persoon van de ‘studietrajectbegeleider’. Die begeleiding gebeurt op maat van de
student, d.w.z. rekening houdend met de studentkenmerken zoals leerstijl, interesse
met het oog op het samenstellen van het studiepakket, enz. De studietrajectbegelei-
ders die momenteel binnen de hogeschool gevormd worden, krijgen ook specifieke
vorming met het oog op het begeleiden van nieuwe doelgroepstudenten.

Er zijn schoolloopbaancoördinatoren aangeduid ter ondersteuning van trajectbe-
geleiders, voor studenten met functiebeperkingen en studenten waarvoor een bij-
zonder statuut met faciliteiten voor onderwijsactiviteiten en examens noodzakelijk
zijn, en voor de kwaliteitsverbetering van het onderwijsaanbod in functie van
leerbaarheid en succesvolle doorstroom.

De intensiviteit van de begeleiding is noodzakelijk voor nieuwe doelgroepen. We
kunnen dit illustreren met de zorg voor inclusief onderwijs voor studenten met een
functiebeperking. Deze studenten krijgen een bijzonder statuut met onderwijs- en
examenfaciliteiten maar de realiteit laat zien dat deze groep studenten ook vragen
heeft naar opvolging en begeleiding. Bij de start van de opleiding wordt in overleg
met een student met functiebeperkingen bekeken welke noden hij heeft vanuit zijn
functiebeperking en wat in functie van het behalen van de eindcompetenties kan
gefaciliteerd worden, wat de student zelf dient te compenseren en waar begeleiding
mogelijk is. In de loop van het jaar duiken vaak nieuwe vragen op zoals: op stage,
bepaalde opdrachten, begeleiding bij studiemethode, enz.
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Soms kiezen we voor extra acties. Hiervoor verwijzen we naar KLIK, ‘Kansen voor
Leerkrachten in alle Kleuren’, in de lerarenopleiding. Door de samenwerking met het
Antwerps Schoolopbouwwerk is in de lerarenopleiding een schoolopbouwwerker
als studentencoach actief. Hij ondersteunt allochtone studenten om niet vroegtij-
dig af te haken door in te spelen op hun vragen en noden. Het is een aanbodsge-
richte coaching waardoor studenten actief worden aangesproken. Deze samenwer-
king is als proefproject opgezet. De studentencoach maakt deel uit van het team
studentenbegeleiders. Voor vakinhoudelijke ondersteuning voor allochtone stu-
denten met vragen en voor studenten met een vooropleiding BSO zijn vrijwilligers
(ex collega’s – mensen met ervaring in onderwijs) gerekruteerd om studenten indi-
vidueel te ondersteunen. We merken al dat studenten nu wél deelnemen aan exa-
mens en niet afhaken bij de eerste tegenslag, al is het nog te vroeg om uit dit project
algemene besluiten te trekken. Als de resultaten positief zijn, zullen we in de toe-
komst de coaching als opleiding moeten opnemen. We hopen daar dan de midde-
len voor te hebben.

4 Uitstroom

De belangrijkste misse voor het onderwijs bestaat in het gekwalificeerd opleiden
van nieuwe doelgroepen, met een duidelijke keuze voor inclusie en diversiteit.
Toch kunnen we ons steentje bijdragen aan tewerkstellingsperspectieven voor deze
groep. Het blijft een realiteit dat zeker allochtonen minder goed doorstromen naar
de arbeidsmarkt. Een kwalitatieve opleiding helpt al heel wat, maar er blijken toch
nog drempels te bestaan. Een hogeschool kan de uitgebouwde contacten met het
bedrijfsleven ook benutten ten voordele van tewerkstelling van afgestudeerden.
Sommige bedrijven voeren expliciet een diversiteitsbeleid en worden door de over-
heid gesubsidieerd. Misschien zijn stageafspraken met deze bedrijven een goed
aanknopingspunt, zowel voor bedrijven als voor studenten in functie van latere
tewerkstelling. Sommige departementen hebben vacaturebanken die we ook naar
deze groepen explicieter kunnen inzetten.

5 Besluit

We zetten de kritische succesfactoren op een rijtje:
• Een visie en beleidskeuze zijn noodzakelijk om structurele maatregelen in func-

tie van meer gelijke kansen uit te bouwen. Losse of éénmalige initiatieven zijn
onvoldoende. Het gaat over een integraal beleid waar alle aspecten van het hoger
onderwijs mee te maken hebben (onderwijsvernieuwing, studentenondersteu-
ning, personeel, organisatiecultuur).
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• Flexibilisering op zich biedt, meer dan vroeger het geval was, mogelijkheden tot
differentiatie op maat van de individuele student onder de vorm van studieduur-
verkorting en -verlenging, onder de vorm van waardering voor eerder en elders
verworven competenties, onder de vorm van de diversiteit aan leer- en werkvor-
men die binnen een departement kunnen worden aangeboden.

• KLIK-coaching zorgt voor een nabije opvolging van studenten die mogelijk zon-
der die opvolging met hun studie in de problemen komen of zonder opvolging
sneller afhaken.

• Individualisering van de begeleiding zorgt voor individualisering van de proble-
men. Dat helpt bij het oplossen ervan, zeker als de (doelgroep)student mee de
verantwoordelijkheid draagt voor zijn studietraject.

• Inbouwen van ‘bijspijkercursussen’ in het curriculum biedt (doelgroep)studen-
ten concreet de mogelijkheid aan hun leerpunten te werken. Vanuit de responsa-
bilisering van de student kan het verantwoord zijn dergelijke cursussen te
verplichten.

• Het is noodzakelijk het hoger onderwijs aantrekkelijker te maken met een aan-
bod van (zelfstudie)taalpakketten. Een hogeschool-breed taalbeleid met moge-
lijkheden tot studieduurverlenging en verkorting helpt studenten uit bepaalde
doelgroepen om een taalachterstand weg te werken. Voor bepaalde doelgroepen
volstaat een zelfstudiepakket wellicht niet, maar zal er meer begeleiding nodig
zijn.

• Categoriale analyse per doelgroep met het oog op het meten van effecten is een
must als we een resultaatgericht doelgroepenbeleid willen ontwikkelen. Het
goed afbakenen van de doelgroepen helpt bij het bereiken van de juiste mensen.
We zijn ons bewust van het gevaar dat opdelen in dergelijke categorieën ook kan
leiden tot een overaccentuering, waarbij te veel op de verschillen en te weinig op
de overeenkomsten wordt gefocust. Daarom past zorg voor specifieke groepen in
de zorg voor alle studenten.

• Sommige doelgroepen zijn regionaal sterker vertegenwoordigd, zeker als het
gaat over allochtone jongeren. Mogelijks moet het overheidsbeleid daar rekening
mee houden bij de ondersteuning van onderwijsinstellingen.

Hieronder vermelden we de knelpunten die samenhangen met de kritische succes-
factoren:
• Flexibilisering op zich houdt dezelfde valkuilen in als de vroegere jaartrajecten

voor wie zijn/haar studie niet ernstig neemt of extra moeilijkheden ondervindt.
• De interdepartementale samenwerking die een logisch gevolg lijkt van de flexibi-

lisering lijkt op papier eenvoudig organiseerbaar, maar is dat niet in de praktijk.
Nochtans zou dit de keuzemogelijkheden ook voor de doelgroepstudent erg
verhogen.

• Het ontwikkelen van zelfstudiepakketten en een gedifferentieerd aanbod om op
specifieke noden in te spelen, heeft natuurlijk zijn prijs.
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• Specifieke doelgroepen vragen meer begeleiding (in uren en personen) voor
dezelfde leerresultaten

• De trajectbegeleiding in functie van de studievoortgang leidt tot een hoger kos-
tenplaatje omwille van het groter aantal docenten dat we voor de coaching moe-
ten inzetten en omwille van het groter aantal uren dat dan gepresteerd wordt.

• De opvolging van geïndividualiseerde studietrajecten bezorgt de hogeschool,
ondanks uitgetekende procedures en softwareprogramma’s, veel administratieve
overlast in verschillende periodes van het jaar.

• De studieorganisatie is door de flexibilisering een complexe materie geworden.
Dit bezorgt de hogeschool meer administratief werk.

• Trajectbegeleiders moeten studenten wijzen op de valkuil van het niet afleggen
van opleidingsonderdelen waardoor zij enerzijds leerkrediet verliezen en ander-
zijds kans lopen op een clausulering. Goede informatie in deze materie is uiterst
belangrijk, zeker voor studenten uit kwetsbare doelgroepen.

Mogelijk reiken deze laatste knelpunten verder dan het doelgroepenbeleid omdat
ze meer tot de algemene hogeschoolmaterie behoren. Toch vonden we het belang-
rijk ze mee op te lijsten. Op die manier tonen we aan dat het doelgroepenbeleid in
een ruimere problematiek kadert. Werken aan gelijke kansen is een werkwoord.
Dit soort ‘werk’ doe je niet met een vingerknip. Hiervoor is tijd én ruimte nodig.
Het onderwijsbeleid kan ons daarin zeker steunen door eigen acties (studeren voor
nieuwe doelgroepen zoals allochtonen) mee te promoten, door uitwisseling van
knowhow, door financiële ondersteuning in functie van inspanning en bereik, ...
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Joeri Van den Brande1

Vrije Universiteit Brussel

In deze bijdrage staan we stil bij de daadwerkelijke impact van de flexibilisering op
de instroom van kansengroepen. Bij gebrek aan voldoende data kan er nog geen
grondige analyse gemaakt worden. Maar we kunnen wel een aantal aandachtspun-
ten als mogelijke kritische succesfactoren voor een instroombeleid van nieuwe
doelgroepen naar voor schuiven. Dit gebeurt vanuit een model van inclusieve diver-
siteit, waarbij we de specificiteit van aparte doelgroepen proberen te overstijgen en
eerder naar een globale aanpak streven. De kritische succesfactoren die wij voor-
stellen zijn: concreet diversiteitsactieplan, specifieke acties mét personeel, attente
communicatie, interne regelgeving, open cultuur en duidelijke basiscompetenties
voor het onderwijs. Uiteraard is dit lijstje niet volledig en enkel indicatief. Maar het
kan zeker gelden als een kader voor een succesgericht diversiteitsbeleid van een
universiteit die alle studenten gelijke mogelijkheden wil geven.

1 Inleiding

Het flexibiliseringdecreet wil o.a. een (tweede) democratiseringsgolf in het Vlaams
hoger onderwijs teweeg brengen. Het decreet doet dit via tal van directe en indi-
recte maatregelen, waar we in deze bijdrage niet dieper zullen op ingaan. Door het
innoveren en uniformiseren van de structuur van de Europese onderwijsruimte wil
de overheid ook een impuls geven om de instroom van kansengroepen te verhogen.
In deze bijdrage willen we even stilstaan bij hoe universiteiten kunnen omgaan met
die flexibilisering in het kader van de behoeften van specifieke doelgroepen. Dit
doen we vanuit onze eigen praktijkervaringen met de instroom van specifieke stu-
denten. Wat kan een universiteit doen om meer studenten met een handicap, al-
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lochtone studenten, werkende studenten of andere ‘bijzondere doelgroepen’ suc-
cesvol te doen instromen?

Alle aspecten van het flexibiliseringsdecreet zoals voortgangsbewaking, prerequisi-
tes voor opleidingsonderdelen, EVC-EVK, individuele trajecten, enz. zijn toepas-
baar op en bruikbaar voor alle studenten. Veel van die elementen hebben positieve
gevolgen voor studenten uit zg. kansengroepen omdat ze vaak net inspelen op de
behoefte van deze studenten aan een aangepast of flexibel studietraject.

Het lijkt ons belangrijk om de universiteit in de bredere context te zien, vooraleer
we dit specifieke aspect van het studentenbeleid van een universiteit onder de loep
leggen. Hoewel diversiteit en gelijke kansen hoog op de (politieke) agenda staan en
mainstream worden, moeten we bescheiden blijven en beseffen dat de instroom
van kansengroepen maar één van de vele uitdagingen is van universiteiten vandaag
en in de toekomst. Anderzijds blijft dit thema erg belangrijk omdat het een hef-
boom kan zijn voor velen om meer kansen te krijgen op hoger onderwijs, een kwali-
teitsvol masterdiploma, betere kansen op de arbeidsmarkt en dus een beter en kwa-
liteitsvoller leven. De emancipatorische kracht van gelijke kansen in het hoger
onderwijs op maatschappelijk vlak is onvoorstelbaar groot. We moeten dus vast-
stellen dat het over een thema van relatief belang gaat dat we in een brede context
van de onderwijsinstelling en maatschappij moeten zien.

De instroom aan de universiteit is voor de meeste ‘lerenden’ de laatste stap in een
lange onderwijscarrière. In Vlaanderen begint een kind (in) te stromen vanaf 3 of 6
jaar. Bijgevolg situeren een aantal uitval- en watervaleffecten zich op eerdere fases
in het doorstroomproces van de studenten die aan de universiteitspoort aanklop-
pen. Dus we mogen de factoren die een (negatieve) invloed hebben op de vorige
fases in het onderwijsproces van de 18 (of meer)-jarige niet onderschatten. Dit wil
niet zeggen dat universiteiten zich aan hun verantwoordelijkheid voor de instroom
van kansengroepen mogen onttrekken en de vinger wijzen naar eerdere onderwij-
somgevingen. We willen er op wijzen dat de instroom van alle studenten aan uni-
versiteiten zich ook moet focussen op de overgang van secundair naar hoger onder-
wijs. Het gaat niet enkel over de deur van de universiteit zo wijd en drempelloos
mogelijk open te zetten. Ook de weg naar de universiteitspoort moet geëffend
worden.

Dit brengt ons bij wat we de ‘kwaliteit van de instroom’ kunnen noemen. Het gaat
niet zomaar om meer studenten (uit kansengroepen) te doen instromen, maar eer-
der om de juiste mensen op het juiste moment naar de juiste richting te laten door-
stromen. Dus, zoals voor alle studenten, geldt hier dat studenten uit kansengroe-
pen een bewuste en doorleefde studiekeuze moeten maken. En daarin deelt de
universiteit (met zijn studieadviesdiensten en studietrajectbegeleiders) de verant-
woordelijkheid met het secundair onderwijs (van de leerkrachten, schooldirecties
en centra voor leerlingenbegeleiding) om elke student kwaliteitsvol naar de juiste
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studierichting te begeleiden. Dit is zeker niet anders voor studenten uit kansen-
groepen dan voor ‘reguliere’ studenten. Elke student moet weten wie hij of zij is,
wat hij of zij wil, wat zijn of haar kwaliteiten en beperkingen zijn én welke oplei-
ding (en later beroep) hierop kan aansluiten. Het gaat over het zoeken naar de
juiste ‘fit’ (Savickas, M. L., 2000)2 tussen persoon en omgeving. Dit is niet altijd een-
voudig, en een belangrijk aspect van de kwaliteit hierin zit in de graad van bewustzijn
van zichzelf als studerende persoon en de kennis van de onderwijsomgeving. Nog-
maals dit is voor alle studenten het geval. En dat brengt ons bij een volgende
belangrijke factor in de context, m.n. het idee van inclusie.

2 Inclusieve diversiteit als richtinggevend denkkader

Een inclusief model voor gelijke kansen en diversiteit zoals geschetst door Demet-
senaere, Van den Brande & Vandeperre (2005)3 is een interactioneel model dat
exclusie voorkomt via dialoog en een sterke meerwaarde biedt. Het conceptueel kader
van inclusieve diversiteit, dat ongelijkheid benadert in het hoger onderwijs, werd geïn-
spireerd door ideeën uit het inclusiedenken, het handicapcreatiemodel en gelijkekan-
sen/gendermainstreaming/diversiteit. Het vertrekt vanuit de vaststelling dat de inter-
actie tussen persoonlijke kenmerken en kenmerken van de omgeving voor een
ongelijkheidsituatie kan zorgen. Dit staat in tegenstelling tot een inclusieve omgeving
waarin iedereen gelijke kansen heeft om zichzelf te ontplooien of volwaardig te partici-
peren aan levensactiviteiten. Onderwijs kan een belangrijke levensactiviteit zijn voor
mensen. Daarbij zijn zowel leren, leven als werken aan de universiteit van belang. Dit
inclusief model is dynamisch: het vertrekt van de stelling, geïnspireerd op het handi-
capcreatiemodel van Fougeyrollas et al. (1998)4 dat een ongelijkheidssituatie niet ‘is’,
maar eerder wordt gecreëerd. Dergelijke situatie is geen statisch kenmerk van de
persoon zelf, maar een situatie waarin de vervulling van de levensgewoonten van een
persoon met bv. een beperking of stoornis wordt belemmerd. Dit betekent dat een per-
soon in een ongelijkheidssituatie, dat niet altijd en in elke situatie is. Zo’n ongelijk-
heidssituatie is dus situationeel en interactioneel, want ze ontstaat door de interactie
van de persoonsfactoren en de omgevingsfactoren.

INCLUSIEVE EN KWALITEITSVOLLE INSTROOM VAN ‘ALLE’ STUDENTEN 113
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Naar analogie met de fysische en psychische belemmerende factoren, die zorgen
voor een handicapsituatie, kunnen we ook andere beperkende factoren onderschei-
den, zoals: gender, culturele herkomst, sociaal-economische achtergrond, seksuele
geaardheid, enz. De interactie van een persoonlijk kenmerk zoals sekse met een
door mannen gedomineerde onderwijs- en werkomgeving en een bij uitstek voor
mannen geschikte werkcultuur, leidt tot duidelijke loopbaanverschillen tussen
mannelijke en vrouwelijke academici. De onderwijs- en werkcultuur van de univer-
siteit is niet alleen op maat van mannen gemaakt, maar sluit bovendien naadloos
aan bij de autochtone middenklassecultuur. Iemand die vanuit een totaal andere
etnisch-culturele achtergrond op de universiteit belandt, ondervindt daardoor on-
gelijkheidssituaties. Hetzelfde geldt voor studenten die het financieel niet breed
hebben en/of die uit een omgeving komen die sociaal-cultureel zeer sterk verschilt
van de academische cultuur. Vaak vervlechten deze ongelijkheidssituaties zich:
niet zelden komen allochtone studenten ook uit een sociaal minder geprivilegieerd
milieu. Een ongelijkheidsituatie vanuit seksuele geaardheid kan ontstaan wanneer
homoseksuele mannen of vrouwen zich niet thuis voelen in een omgeving die
heteroseksualiteit als duidelijke norm beklemtoont. Iemand die in zijn functies
beperkt is door bv. trager lezen of dyslexie zal bij een schriftelijk examen in een on-
gelijkheidssituatie belanden indien met die functiebeperking geen rekening wordt
gehouden en hij of zij bv. niet wat meer tijd krijgt. Zo zijn er zeker nog andere on-
gelijkheidssituaties te bedenken vanuit andere persoons- of omgevingskenmerken:
zwangere vrouwen, studenten met een tijdsconsumerend politiek mandaat of die
op hoog niveau aan sport of cultuur doen, enz.

Ongelijkheid dient dus veranderingsgericht aangepakt zonder dat daarbij een
‘schuldvraag’ wordt gesteld ... de ongelijkheid ontstaat in de interactie en de onge-
lijkheid kan ‘ontmanteld’ worden door samen te werken in dialoog, opdat de
belemmeringen geanalyseerd worden en er gezocht wordt naar ‘facilitatoren’ die de
belemmering kunnen opheffen. Een veel gebruikte facilitator in het onderwijs is
‘redelijke voorzieningen of aanpassingen’. We laten ‘afwijkingen’ op de normale
gang van zaken toe die rekening houden met de belemmeringen van een persoon in
een bepaalde situatie. Belangrijk in het beoordelen van de redelijkheid is de haal-
baarheid voor de persoon in kwestie, de aanvaardbaarheid voor de docent en de
verdedigbaarheid t.o.v. betrokken derden (medestudenten én de onderwijsinstel-
ling zelf). Het gaat hier dan over redelijke flexibiliteit voor studenten in het hoger
onderwijs als concrete actie van inclusieve diversiteit.

3 Flexibiliteit en flexibilisering

Dankzij alle flexibele mogelijkheden hebben studenten de vrije keuze om, om
welke reden dan ook, individuele trajecten uit te bouwen. Met het risico ‘uitstellers’
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de pap in de mond te geven en een aantal studenten eeuwig student te laten wor-
den, kunnen studenten ondanks belemmerende factoren in de omgeving of als per-
soonskenmerk, toch op hun eigen tempo studeren en al dan niet een diploma
halen. Deze flexibiliteit past mooi in het model voor inclusieve diversiteit waarbij
de flexibiliteitsmaatregelen als facilitatoren kunnen gelden. Een student heeft de
keuze om zijn traject aan te passen, het tempo aan te passen aan zijn studierende-
ment. De flexibiliteit faciliteert de interactie tussen de persoonskenmerken (het
behoren tot een kansengroep met specifieke kenmerken) en de universiteit of
onderwijsleersituatie als omgeving. Succesvol studeren is dan een vorm van zich-
zelf ontplooien die bevorderd wordt door de interactie van persoonskenmerken en
de omgeving. De beperking in de zelfontplooiing uit zich vaak in een tragere studie-
voortgang. Het is immers het beperkte studierendement dat voor de meeste
kansengroepen tot een probleem kan leiden.

Wetenschappelijke gegevens of indicatoren bestaan hierover (nog) niet voor Vlaan-
deren. Het nieuwe financieringsmodel zal via registratiesystemen en beheersover-
eenkomsten mét resultaatsindicatoren ongetwijfeld diverse data aanleveren waar-
door we een beter inzicht kunnen krijgen in de in- en doorstroom van deze
studenten. Voorlopig gaat het eerder over trends die we opmerken.

Laat ons na het schetsen van een model en situatie overgaan naar praktischere
zaken zoals over wie gaat het nu en wat kunnen we doen voor hen? Als we de
beleidsteksten van de laatste tijd volgen, zien we dat twee (groepen van) kansen-
groepen om verschillende, maar onduidelijke redenen meer aandacht krijgen. Deze
aandacht uit zich ook in concrete en gerichte initiatieven. Er gebeurt wat voor stu-
denten met een functiebeperking en voor ‘allochtone’ studenten en er staat (mis-
schien) nog meer op til voor deze studenten. Het verfijnen van beide doelgroepdefi-
nities zou een omvangrijke publicatie (en gepaste discussie) kunnen opleveren,
daarom gebruiken we ze voorlopig als containerbegrip. De lezer weet wel over wie
we het hebben. Toch neemt dit het belang van een verfijnde en gedeelde omschrij-
ving van de doelgroepen niet weg.

Daarnaast gaat het dus over studenten die werken of die ouder zijn (in de Angelsak-
sische wereld mature students genoemd en een treffend criterium zou de leeftijd 25+
kunnen zijn), over topsportstudenten, over studenten met een TSO- of BSO-diploma,
studenten uit een low-culture milieu, ‘arme’ studenten, zwangere studentes, kunste-
naars en artiesten, enz. We kunnen ervan uitgaan dat de lijst eindeloos is en open
moet blijven. Want indien we zouden kiezen voor een beperking in doelgroepen doen
we per definitie aan exclusie.

Een belangrijke nuance tussen de doelgroepen die vaak gevoelig ligt bij studenten
en beleidsmakers, maar waar wij verder geen uitspraak willen over doen omdat we
kiezen voor inclusieve diversiteit, is de mate van persoonlijke keuze voor de belem-
merende factoren. Er wordt daarmee gedoeld op het feit dat een topsporter of wer-
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kende student zelf expliciet kiest voor de belemmerende situatie, een zieke of al-
lochtone student heeft zichzelf niet in deze situatie geplaatst. Ons lijkt dit een
triviaal gegeven, omdat iedereen kiest om te studeren en daar alle mogelijkheden
dient toe te krijgen. We merken wel dat de gevoeligheid hieromtrent leeft en dat
men daar aandacht moet aan besteden als universiteit.

4 Wat zijn kritische succesfactoren voor een verhoogde
instroom?

Hoe zou een universiteit deze studenten dan ‘goed’ kunnen doen instromen? Nog-
maals het gaat niet enkel om zomaar meer van deze studenten ‘binnen te halen’.
Het gaat er om deze mensen met gelijke mogelijkheden bewust en doordacht te
laten starten aan de universiteit met een redelijk perspectief op succes. Deze gelijk-
heid houdt dan ook in dat er naast een zo inclusief mogelijke omgeving, gerichte
ondersteuning is voor deze kansengroepen. Flexibilisering is daar uiteraard één van
de vele facilitatoren in, maar ook nog tal van praktische initiatieven kunnen helpen
om de instroom kwaliteitsvol te verhogen. Hieronder geven we een aantal cruciale
elementen. Er zijn er dus nog meer, en misschien zelfs betere. Voorlopig stellen we
de volgende zaken voor op basis van de opgedane ervaringen.

Zoals blijkt uit het bovenstaande geschetste model van inclusieve diversiteit is een
gericht, doordacht, uitgeschreven beleid essentieel. Het is voor studenten belang-
rijk dat dit beleid niet enkel impliciet is maar zwart op wit in een diversiteitsplan staat.
En het mag niet enkel een holle engagementsverklaring zijn. Er moeten doelgroepen in
beschreven staan met gerichte acties en een timing mét resultaatsindicatoren. Dit
beleid moet dus daadwerkelijk geïmplementeerd én geëvalueerd worden. Een intern
monitoringsysteem lijkt ons daarin belangrijk. Het komt ook hier neer op de efficiën-
tieregel: ‘Zeggen wat men doet en doen wat men zegt’.

Universiteiten die de instroom van kansengroepen succesvol willen maken, zullen
gerichte initiatieven moeten nemen die inspelen op de factoren die de kansengroepen
belemmeren. Gelijke kansen worden gecreëerd door specifieke, tijdelijke acties. Een
analyse van de belemmerende factoren is dan noodzakelijk. Er zijn tal van voorbeelden
van taalremediëringsprojecten voor taalzwakke studenten, promoteams naar allochto-
ne gemeenschappen, diensten voor begeleiding van studenten met een handicap, spe-
cifieke statuten voor doelgroepen die leiden tot afwijkingen, avondlessen voor wer-
kende studenten, enz. Dit vraagt dus ook dat personeel beschikbaar is en voldoende
steun krijgt binnen de universiteit om hierrond te werken. Een succesvol instroombe-
leid voor kansengroepen kan enkel waargemaakt worden als universiteitspersoneel
hiervoor expliciet en concreet arbeidstijd kan vrijmaken. Dit kan niet vallen onder
sociaal geëngageerd vrijwilligerswerk.
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Communicatie naar leerlingen en studenten (en hun ouders) over dit alles is enorm
belangrijk. Het gaat dus niet enkel over duidelijk aandacht hebben op de website voor
mogelijke kandidaat-studenten uit interessante kansengroepen. En het mag ook geen
pr-stunt zijn van de universiteit om een dure publicatie over speciale acties uit te bren-
gen die doorzichtig wervend is. Er dient met respect een communicatiebeleid gevoerd
te worden dat inclusief is. Uiteraard moet de gegeven informatie juist zijn en een realis-
tisch beeld geven. De interne en externe communicatie van een universiteit moet
gevoelig zijn voor alle aspecten van beleving van de aanwezige diversiteit in zijn popu-
latie. En dit attent zijn gaat tot op woordniveau. Namen van diensten, projecten, initi-
atieven dienen doordacht te zijn en mogen op geen enkele manier de indruk van
onverdraagzaamheid wekken. Studenten uit de verschillende doelgroepen zijn hier
vaak gevoelig aan en zullen dan ook met dit gevoel rekening houden. De diensten die
bezig zijn met de instroom hebben er dus alle baat bij om attent te zijn voor iedereen
zijn persoonlijke situatie en alle communicatie naar en met studenten moet gescreend
worden hierop. Dit alles creëert een open en verdraagzame sfeer waarin alle mensen
zich goed kunnen voelen en dus beter presteren. De communicatie moet de dialoog
verhogen tussen universiteit en studenten. Een passend onthaalbeleid gericht naar alle
studenten, maar ook met specifieke acties naar (ouders van) studenten uit minder
vertegenwoordigde groepen of kansengroepen, is ook een belangrijk aspect van dit
‘inclusieve’ communicatiebeleid.

Ook de regelgeving in de universiteit kan een kritische succesfactor zijn. Het gaat dan
om het integreren van gelijke kansen en flexibiliteit binnen onderwijs- en examenregle-
menten. Ook dit gaat over het waarmaken van een beleid. Het verankeren van gelijke
kansen in de instrumentele reglementen voor studenten staat garant voor een succes-
volle, dus kwaliteitsvolle instroom. De succesvolle doorstroom van een student hangt
af van de bruikbaarheid van onderwijs- en examenreglementen als instrument om
gelijke kansen waar te maken. Het is belangrijk dat dit centraal wordt vastgelegd in de
meest essentiële regelgeving voor de student, nl. het reglement dat onderwijs en exa-
mens ‘regelt’. In die zin moeten examen- en onderwijsreglementen inclusief zijn.

Een andere, minder concrete, maar uiterst belangrijke factor is de organisatieattitude
of bedrijfscultuur van de onderwijsinstelling. Dit aspect vindt men trouwens ook
impliciet terug in bovenvermelde factoren. Omgaan met diversiteit, gelijke kansen en
dus de instroom van kansengroepen kan een gevoelig thema zijn (voor het hoger
management, maar ook voor medestudenten en andere betrokken actoren) van de in-
stelling. Te veel of te weinig doen kan als slecht beleid, onverdraagzaamheid of posi-
tieve discriminatie gezien worden. En zeker in een vermarkte onderwijscontext waarin
er meer gepolariseerde concurrentie is, vraagt het toch een zekere moed om de hand in
eigen boezem te steken en de vinger aan de pols te houden rond dit thema. Er is dus
durf nodig om over dit gevoelige thema aan kritische zelfreflectie te doen en op basis
daarvan gedurfde en misschien onvanzelfsprekende initiatieven te nemen. Er moet een
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open en kritische attitude zijn. Eén van de zaken om dit te bewerkstelligen kan organi-
satie zijn van regelmatige sensibilisatieacties naar studenten en docenten.

Duidelijk voor ogen hebben wat de precieze leerdoelen of basiscompetenties voor oplei-
dingsonderdelen zijn, is voor iedereen van belang. Hiermee raken we aan de ‘core-
business’ van wat de universiteit doet voor de student, m.n. kwaliteitsvol wetenschap-
pelijk onderwijs aanbieden. De nodige competenties hierbij op papier zetten, is dus
voor iedereen van belang. Maar zeker voor specifieke doelgroepen kan dit belangrijke
informatie zijn bij het instroomproces. Een juist en realistisch beeld hebben van start-,
eind- en kerncompetenties van opleidingen kan een ideale afstemming toelaten met de
aanwezige (of afwezige!) competenties van de student. Daarenboven laat dit toe om,
indien nodig, te weten waarin precies bepaalde flexibiliteiten kunnen zitten voor die
student, in die opleiding, op dat moment en in die context. Dit houdt trouwens ook in
dat er moet gedacht worden aan training van docenten om hun onderwijs didactisch
toegankelijk te maken en hun doceervaardigheden inclusief.

5 Besluit

Hoewel het nog te vroeg is om een grondige analyse te maken over de daadwerkelij-
ke impact van de flexibilisering op de instroom van kansengroepen, lijken ons een
aantal aandachtspunten als mogelijke kritische succesfactoren relevant vanuit een
model van inclusieve diversiteit. Deze kritische succesfactoren die wij voorstellen
zijn zoals hierboven beschreven: een concreet diversiteitsactieplan, specifieke
acties mét personeel, attente communicatie, interne regelgeving, open cultuur en
duidelijke basiscompetenties voor het onderwijs.

Verder zal de toekomst uitwijzen wat de precieze uitdagingen en knelpunten nog
zijn hieromtrent. Toch willen we al een paar zaken als afsluitende en vrijblijvende
opmerking meegeven.

De wetgever heeft wel een doordacht en goed kader geschapen, maar er is nog te
weinig ervaring met de implementatie ervan om dit te evalueren. Dus indien we een
krachtdadig en innoverend onderwijsbeleid willen voeren dat voor iedereen moge-
lijkheden creëert, dan zou er een monitoringfunctie voorzien moeten worden
omtrent de instroom en doorstroom. Het nieuwe financieringsmodel zou daar mee
een antwoord moeten op geven, zonder in de val te trappen te veel controle en
administratieve last te creëren.

Er bestaan vandaag teveel onduidelijkheden en soms zelf tegenstrijdigheden in de
decretale regelgeving. Door de invoeringssnelheid worden universiteiten klem
gezet door een onzekere situatie. Er zou dus een zekere rationalisatie van de decre-
ten moeten komen die duidelijkheid brengt en daardoor de effectiviteit verhoogt en
de implementatie optimaliseert.
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Een ander knelpunt is dat heel veel verschillende regelgevingen niet op elkaar zijn
afgestemd. Zeker als we kijken naar kansengroepen die met andere maatregelen of
wetgeving te maken hebben uit domeinen als sociale zaken, welzijn, gezondheids-
zorg of arbeid, merken we dat dit vaak niet past binnen de flexibiliteitsdrang van
het postmoderne Europese hoger onderwijs. Dus een transversale compatibiliteit
van relevante decreten en regels lijkt ons essentiëel om de flexibilisering voor kan-
sengroepen in het hoger onderwijs te doen slagen. Er bestaan in de praktijk immers
vaak raakvlakken tussen deze op het eerste gezicht onafhankelijke zaken. De stu-
dent uit een kansengroep weet hoe belemmerend dit kan zijn. Dit zijn, zonder vol-
ledig te willen zijn, dus nog een paar knelpunten en uitdagingen in de context van
de universiteit die ook een impact hebben op de kritische succesfactoren van de
instroom van kansengroepen aan de universiteiten en hogescholen.
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Gisèle Descheppere1

Katholieke Hogeschool Mechelen

1 Inleiding

Deze bijdrage focust op de gevolgen van de invoering van het flexibiliseringsdecreet
(30 april 2004) voor het instroombeleid. Ze vertrekt vanuit literatuuronderzoek en
‘good practices’. Ze belicht keuzemogelijkheden en geeft kanttekeningen bij de
keuzes.

2 Instroombeleid

In het studietraject van de student onderscheiden we drie duidelijke fases: in-
stroom, doorstroom en uitstroom. Instroom start bij het eerste contact van de leerling
met een instelling van hoger onderwijs en eindigt op de eerste dag van het academie-
jaar of op het moment van inschrijving na deze dag.

Onder instroombeleid verstaan we alle initiatieven op informatief, begeleidend en struc-
tureel vlak, die een instelling neemt met het oog op het aantrekken (rekruteren) van
studenten die beschikken over een competentieprofiel dat beantwoordt aan de ver-
wachtingen van een opleiding.

Instroombegeleiding betreft alle informatie, advies en begeleiding die een instelling biedt
zodat studenten gefundeerd inschrijven. Idealiter volgt de instroombegeleiding het
studiekeuzeproces van de kandidaat-student.

Verder kan een instelling zich focussen op studenten met specifieke noden. Voor
deze focusgroepen zoals allochtone en internationale studenten (Depreeuw e.a. 2006),
kan ze specifieke maatregelen uitwerken. Minister van Onderwijs Vandenbroucke
(2006) wil de instellingen die speciale maatregelen nemen voor focusgroepen belonen
door in de nieuwe financiering een groter gewicht toe te kennen aan deze uitstro-
mende studenten.
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Ook alle initiatieven op het vlak van afstemmingszorg tussen onderwijsaanbod en kandida-
ten met bijzondere kenmerken vallen onder instroombeleid. Het gaat om voorbereidende
programma’s, verkorte programma’s, duale trajecten, afstandsleren, enz.

Verder horen hier ook alle initiatieven die een instelling neemt om de aansluiting te
bevorderen tussen het secundair en het hoger onderwijs, het SOHO-beleid.

De Angelsaksische literatuur spreekt van ‘Enrollment Management’ (Black 2003,
Hossler e.a. 2001).

3 Instroombegeleiding

3.1 Algemeen

Het voornaamste doel van instroombegeleiding is de aspirant-student te helpen bij
het doormaken van een grondig studiekeuzeproces (Depreeuw 2005, Mels 2005,
Germeys & Verschueren 2005, Verschueren 2003). Tijdens dit proces zoekt de
kandidaat naar een maximale ‘fit’ of overeenstemming tussen zijn kenmerken ener-
zijds, en de vereisten en kenmerken van een opleiding anderzijds. Volgens Lacante
e.a. (2000) biedt het beleven van dit proces de student meer kans op slagen en de
instellingen hoger onderwijs betere slaagcijfers.

Daarnaast geeft instroombegeleiding de gelegenheid om studenten met een minder
gunstige startpositie in een vroeg stadium op te sporen. Volgens Seidman (1996) is
studievoortgang het resultaat van een vroege identificatie samen met een vroege èn
intensieve èn permanente (zo lang als nodig) interventie.

Instroombegeleiding is in de Angelsaksische landen die steunen op outputfinancie-
ring erg belangrijk.

Don’t recruit students to your campus who will not be successful unless you are willing to pro-
vide programs and services to help overcome deficiencies. (Seidman 1996)

Met de nakende uitstroomfinanciering in het vooruitzicht zal instroombegeleiding
ook in Vlaanderen aan belang winnen.

Instroombegeleiding gaat over eerlijke informatie en begeleiding.

3.2 Het trechtermodel

Om de afstemming tussen het begeleidingsaanbod en de behoeften van de student
zo optimaal mogelijk te laten verlopen, werkte de werkgroep Studietrajectbegelei-
ding van de KHMechelen een instroommodel uit. In het zogenaamde ‘trech-
termodel’ volgt de instroombegeleiding het studiekeuzeproces van de student.
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Alle diensten en werkgroepen betrokken bij de instroombegeleiding werken nauw
samen met de opleidingen om de hele instroombegeleiding optimaal te laten verlo-
pen. Het gaat om communicatie, studietrajectbegeleiding, onderwijs- en examenre-
geling, studentenadministratie, STIP (Studentenvoorzieningen), financiële dienst,
ICT, onthaal en planning. De coördinatie verloopt onder toezicht van de acade-
misch directeur. Jaarlijks wordt de werking geëvalueerd en indien nodig bijge-
stuurd.

Het algemeen aanvaarde model van een ‘ideaal’ studiekeuzeproces (Depreeuw,
2005, Mels, 2005, Verschueren, 2003) stelt dat een goede studiekeuze een cyclisch
proces is, waarbij een student steeds kan terugkeren naar een vorige fase, om zo zijn
keuze opnieuw en rijper onder de loep te nemen.

Het bestaat uit verschillende fasen:
• een brede exploratie van zelfconcept en horizonverruiming,
• oriëntatie of exploratie in de diepte,
• kristallisatie van de keuze via toegangsgesprek en beslissing.

3.2.1 Een brede exploratie van horizonverruiming en zelfconcept: website,
brochures, direct mailing, sid-ins

De student moet in een eerste fase bewust worden van het moeten kiezen en van
het verruimen van zijn horizon. Dat wil zeggen dat hij een overzicht verwerft van stu-
dieaanbod, instellingen en beroepen. Hij vindt veel informatie op de websites van
de instellingen hoger onderwijs, het CLB, het Hogeronderwijsregister (www.hogeron-
derwijsregister.be), ‘Word wat je wil’ (www.wordwatjewil.be), enz.

Terzelfdertijd moet hij zijn zelfconcept verhelderen in functie van zijn studiekeuze. Hij
onderzoekt een aantal richtingen waarvan hij ‘voelt’ dat ze in overeenstemming zijn
met zijn zelfconcept. Daarbij stelt hij zich volgende vragen:
• Wie ben ik, welke zijn mijn interesses?
• Wat wil ik en wat heb ik er voor over?
• Wat kan ik, wat zijn mijn mogelijkheden (kennen en kunnen)?
• Welke begeleidingsmogelijkheden zijn er voorhanden?

Hij kan via zelftesting meer informatie krijgen over zichzelf, zowel vakinhoudelijk als
vakoverschrijdend, zoals op de site http://www.ond.vlaanderen.be/soho/9300%20
Zelf testen.htm (verzameling), op de cd-rom Mani (zelftesten in verschillende domei-
nen, Depreeuw, Lenière & Wels, 2004), ...
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3.2.2 Oriëntatie en/of exploratie in de diepte: inleefdagen, meeloopdagen,
open lesweken, informatiedagen en -sessies op aanvraag, infodagen,
direct mailing, advertenties, reclamefilmpjes

Tijdens deze fase gaat de kandidaat deze richtingen dieper verkennen zodat er
geleidelijk aan een kristallisatie van enkele alternatieven ontstaat, waarbij het
zekerheidsgevoel toeneemt. In deze fase worden zowel studierichting, instelling als
beroep grondig gescreend.

Via de direct mailing worden leerlingen naar de verschillende informatie-initiatie-
ven van de instelling uitgenodigd.

Tijdens inleefdagen krijgen leerlingen secundair onderwijs een speciaal dagprogramma
met activiteiten zoals een businessgame waarin ze kunnen proeven van aangeboden
werkvormen, de inhoud van de opleiding, de sfeer, ... De klastitularissen krijgen een
apart programma met uitleg over de curricula, de veranderingen in het hoger onder-
wijs, de begeleiding, enz.

Tijdens meeloopdagen volgen de kandidaten de gewone lessen mee in een reële situatie
op vooraf bepaalde dagen of weken. Ze krijgen een aanwezigheidsattest.

Informatiedagen en -sessies worden op eenvoudig verzoek van Rotaryclubs, scholen e.a.
verzorgd. Hiervoor kunnen ook studenten worden ingeschakeld.

Op de infodagen krijgen de leerlingen alle informatie over studiegebied, opleiding, afstu-
deerrichtingen, het niveau (professionele of academische bachelor), de onderwijsvisie
van de instelling, de kwaliteit van de opleiding (implementatie van de onderwijsvisie,
competentieleren, beroepsprofiel, wetenschappelijk niveau, ...) door studenten en/of
docenten. De abituriënten kunnen cursussen en werken inkijken en les- en practica-
lokalen bezoeken.

Ook wordt eventueel, op vraag van de student, gepeild naar zijn slaagkansen door
vragen over zijn niveau, zijn voorkennis, specifieke persoonlijkheidskenmerken,
interesse, motivatie, fysieke en/of psychologische kenmerken. Hij krijgt suggesties
aangereikt om zijn kennis van het beroepenveld nog beter te verkennen (bijv. mee-
lopen in een kleuterschool) en zijn uitgangspositie te verbeteren (bijv. taalbad in
Frankrijk).

Vanaf de infodagen kunnen studenten zich online registreren op de website. Zij
vullen digitaal hun gegevens in en reserveren op die wijze een plaats voor een
opleiding.
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3.2.3 Kristallisatie van de keuze via toegangsgesprek en beslissing:
inschrijving

Tijdens deze fase beslissen de abituriënten om één alternatief te weerhouden en
dus bewust (!) afstand te doen van de andere. Verder voeren ze hun beslissing uit,
ze schrijven in na het doorlopen van een toegangsgesprek.

Tijdens de inschrijvingsperiode en voorafgaand aan de inschrijving wordt met alle
kandidaten een toegangsgesprek gevoerd. Het toegangsgesprek verloopt in 3 fasen
nl. een gesprek met een docent van de gekozen opleiding, een gesprek met een
medewerker van de Studentenvoorzieningen en de administratieve inschrijving.

a) Het gesprek met de docent van de gekozen opleiding

Dit gesprek bevat volgende fasen:
• een verwelkoming,
• informatie over de opleiding en beroepenaanbod (profielmatching),
• reflectiegesprek over de slaagkansen,
• bijzondere vragen, procedures en faciliteiten, ...
• praktische gegevens.

Het toegangsgesprek start met een verwelkoming en een korte duiding van het intake-
proces.

De docent vraagt de kandidaat zich voor te stellen en probeert ondertussen zicht te
krijgen op diens achtergrond. Heeft de student een Nederlandstalig diploma secun-
dair onderwijs? Zoniet krijgt hij de uitleg van de toelatingsproef hoger onderwijs of
de taalproef (zie focusgroepen). Verder peilt hij naar het studiekeuzeproces. Heeft
hij nog veel informatie nodig of kan de docent vlug overgaan naar de volgende fase?

Daarna geeft de docent informatie over de gekozen opleiding en het globale beroepen-
aanbod dat hierop volgt zodat de student weet ‘of dit is wat hij echt wil’. Het gaat hier
om een profielmatching tussen de kandidaat en de opleiding. Hij zoemt verder in op het
modeltraject, de inhoud van het opleidingsprogramma, de curriculumgids, de ge-
bruikte werkvormen. Verder verduidelijkt hij de moeilijkheidsgraad, de verwachte
competenties en belangstelling, toont hij statistieken over slagen en mislukken en stipt
hij de rol van de vooropleiding aan. Daarna volgt uitleg over afstudeerrichtingen en
keuzemodules. Verder wordt het studentvoortgangsysteem uitgelegd en de begeleiding
waarop de student een beroep kan doen.

Vervolgens start een reflectiegesprek over de slaagkansen van de student. De kandidaat
vertelt over de studierichting die hij doorliep en in welke school. Elke school heeft haar
eigen profiel en niet elke ASO-richting vormt een degelijke voorbereiding op elke vorm
van hoger onderwijs. Sommige TSO-richtingen kunnen zeer goede resultaten voorleg-
gen in bepaalde studiegebieden (Lacante, 2004). Verder wordt gepeild naar de capaci-
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teiten van de student. Was hij eerder goed in economie of in gedragswetenschappen?
Waar liggen zijn interesses: in de bouw, de ICT, ...? Hoe zit het met zijn motivatie?
Welke specifieke persoonlijkheidskenmerken kunnen de studies faciliteren of bemoei-
lijken? Ervaart hij fysieke en/of psychologische beperkingen voor de een of de andere
vorm van studie? Hier worden suggesties gegeven om een betere uitgangspositie te ver-
krijgen. Dit varieert naargelang van de opleiding. Het kan gaan om een aanbod van
zomercursussen of cursussen in afstandsleren ‘talen’. In september biedt Studenten-
voorzieningen een cursus faalangst aan.

De student krijgt studieadvies indien hij erom vraagt. Hij is vrij dit studieadvies
naast zich neer te leggen.

De volgende fase bestaat uit het onderkennen van bijzondere vragen en het zicht geven
op procedures en faciliteiten (faciliteiten, EVK of eerder verworven kwalificaties – EVC of
eerder verworven competenties) die voor de kandidaat van toepassing zijn. Indien
gewenst worden ze opgestart (zie focusgroepen).

Verder geeft de docent toelichting bij mogelijke studiecontracten en de belangrijkste
elementen uit de onderwijs- en examenregeling die verband houden met studievoort-
gang.

Ten laatste krijgt de student enkele praktische gegevens mee met het oog op de start van
het academiejaar zoals studiegeld, inningsprocedure, raming studiekost, departemen-
taal studentenleven, organisatie van het begin van het academiejaar, openingsuren
campusshop, informaticavoorzieningen en mediatheek, internationalisering, plan
campus, ...

Indien een kandidaat beslist dat deze studierichting toch niet de geschikte is dan
herbegint het proces van verkenning in de diepte opnieuw.

Indien hij beslist voor deze opleiding te kiezen kan hij zich, indien nog niet
gebeurd, online registreren. Hij vult zijn inschrijvingsfiche digitaal in, evenals een
vragenlijst met gegevens over vorige studies, studiemethode, eventuele vragen, ...
Deze vragenlijst dient als opstart van de doorstroombegeleiding.

b) Gesprek met Studentenvoorzieningen

Indien de student beslist zich in te schrijven, wordt hij doorverwezen naar mede-
werkers van Studentenvoorzieningen. Zij geven uitleg over studiefinanciering,
huisvesting, mobiliteit, psycho-sociale begeleiding, faalangsttrainingen, sport en
cultuur, cafetaria, enz.

Studenten die moeilijkheden hebben met kiezen kunnen bij Studentenvoorzie-
ningen een testdiagnose ondergaan. Zij krijgen onmiddellijk feedback van een
psycholoog.
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c) Handtekenen inschrijvingsprogramma

De studentenadministratie overloopt de gegevens van de student op hun correct-
heid. De student ondertekent zijn inschrijvingsprogramma. Hij krijgt zijn studen-
tenkaart en de factuur. De inschrijving is definitief na het betalen van de factuur.

Het doorlopen van de toegangsgesprekken duurt ongeveer één uur, afhankelijk van
de informatie die de student reeds verzameld heeft en van de vragen waar hij mee
zit.

3.2.4 Kanttekeningen

Alle instellingen van de Associatie KULeuven (Descheppere, 2005) hanteren onge-
veer hetzelfde instroombeleid tot en met de infodagen.

De verschillen zitten in het toegangsgesprek. In de meeste hogescholen kunnen stu-
denten zich vooraf informeren bij een docent of een collega van de studentenadmi-
nistratie. Het reflectiegesprek hoort er niet bij. Dit vraagt een investering in profes-
sionalisering van de docenten.

De KHMechelen heeft gekozen voor ‘professionele intakers’. De invoering van het flexi-
biliseringsdecreet maakt het geven van correcte informatie immers veelomvattend en
moeilijk.

Docenten kiezen op vrijwillige basis om 4 à 5 namiddagen toegangsgesprekken te
voeren tijdens de inschrijfperiode. In ruil doen ze minder toezicht tijdens de exa-
mens. Het gezochte profiel is een studentvriendelijke, geëngageerde, behulpzame
en empathische docent.

Zij volgen hiervoor een sessie gesprekstechnieken en een sessie met uitleg over de
procedures van de nieuwe onderwijs- en examenregeling. Verder krijgen ze een ses-
sie over veranderingen in de opleidingen van de hogeschool zoals nieuwe postgra-
duaten en keuzemodules. Zo kunnen studenten die moeilijk kunnen kiezen, naar
andere opleidingen doorverwezen worden.

Sommige instellingen kijken geringschattend neer op het doorlopen van een
verplicht toegangsgesprek. Zij spreken over de ‘verpampering’ van de student.
Voorstanders daarentegen spreken van het op gang brengen van een bewustwor-
dingsproces met de bedoeling studenten de kans te bieden in de best mogelijke
startpositie te vertrekken (Seidman). Studenten kunnen zich reeds gedurende de
vakantie bijwerken via zomercursussen, afstandsleren, studievaardigheidstrainin-
gen, faalangsttrainingen, enz.

De hierboven beschreven instroombegeleiding is een zeer arbeidsintensief proces
zowel in voorbereiding als uitwerking.
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Ouders spelen een belangrijke rol in het studiekeuzeproces van hun kinderen. De
meeste abituriënten komen naar infodagen en schrijven zich in het gezelschap van
hun ouders in. Volgens Lacante hebben studenten die ondersteuning genieten van
hun ouders meer kans op slagen. De vraag is of hogescholen specifiek informatie-
materiaal moeten ontwerpen bestemd voor de ouders, of een oudernetwerk opzet-
ten naar analogie van een alumninetwerk (Depreeuw e.a., 2006).

3.3 Andere mogelijkheden

De Dienst Studieadvies van de KULeuven ontwikkelde het werkboek ‘Kieskeurig’,
over studiekeuze voor zesdejaars. Via informatie en opdrachten die aansluiten
bij de verschillende fases van het studiekeuzeproces komt de abituriënt tot een
bewuste keuze2. Deze dienst richt in samenwerking met hogescholen van de Associ-
atie K.U.Leuven infoavonden in met als thema ‘Sleutel aan je toekomst’. Ze heb-
ben de bedoeling enerzijds info te verstrekken aan ouders en leerlingen over de ver-
schillende studiegebieden en anderzijds hen via korte lesmomenten kennis te laten
maken met inhouden, werkwijze, niveau van het hoger onderwijs. http://www.
kuleuven.be.studieadvies

De hogeschool Groep T te Leuven verbindt zelftesting aan informatie. De studen-
ten moeten ook de infodagen volgen om te kunnen instromen.

Instellingen als KATHO, KHBO, KULeuven en KULeuven Campus Kortrijk orga-
niseren samen KISS-dagen, wat staat voor Kwalitatieve Informatie i.v.m. Studie-
keuze voor Studenten. De betrokken hogescholen en universiteiten geven de kan-
didaten tijdens korte sessies uitleg over studierichtingen en de invulling ervan, en
over de beroepsmogelijkheden. Dit gebeurt aan de hand van panelgesprekken. De
studenten in spe kunnen ook meer algemene informatie inwinnen over studie-
keuze, huisvesting, sociale voorzieningen. (Descheppere, 2005)

Voor moeilijke kiezers organiseren de Hogeschool van Amsterdam en de Universi-
teit van Amsterdam samen de ‘Keuze-3-Daagse’. Deze vindt plaats in het begin van
de zomervakantie. De eerste twee dagen werken de deelnemers aan testen en ori-
ëntatieopdrachten met de bedoeling zichzelf en het hoger onderwijs beter te leren
kennen. Dit resulteert in een stappenplan met acties wat betreft horizonverruiming
en zelfconceptverheldering. Op de terugkomdag worden alle resultaten met een
coach besproken. (http://www.orientatiejaar.nl/k3d/opzet.htm)

In de KUBrussel stelt een student zijn definitieve studiekeuze uit tot het tweede
semester. Hij schrijft in voor een bepaalde richting en volgt hiervan ook een beperkt
aantal verplichte opleidingsonderdelen. Verder kiest hij uit een aanbod van
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9 gemeenschappelijke opleidingsonderdelen die steeds een inleiding zijn op een
bepaalde discipline. Daarnaast organiseeert de instelling ook een interdisciplinair
seminarie waarin één thema vanuit vier verschillende disciplines belicht wordt.
Deze aanpak draagt bij tot een gefundeerde keuze (Depreeuw e.a., 2006).

4 Focusgroepen

Onder instroombegeleiding horen alle informatieve en begeleidende maatregelen
die voor alle studenten gelden. Daarnaast treffen instellingen enerzijds maatrege-
len voor studenten omwille van decretale toelatingsvoorwaarden, voor studenten
met een anderstalig diploma, studenten zonder een diploma secundair onderwijs,
met afwijkende toelatingsvoorwaarden (minidecreet). Anderzijds kunnen instellin-
gen maatregelen nemen om studenten aan te trekken met specifieke noden. Het
kan gaan om allochtone studenten, internationale studenten, studenten met knel-
punten in de vooropleiding, studenten met functiebeperkingen, werkende studen-
ten en studenten met een gezin, topsporters, topkunstenaars, studenten met een
sociaal engagement, studenten met EVC, EVK.

4.1 Maatregelen voor studenten omwille van decretale
toelatingsvoorwaarden

4.1.1 Uitleg procedure leerlingen zonder diploma secundair onderwijs:
toelatingsproef hoger onderwijs

Een diploma secundair onderwijs is een toelatingsvoorwaarde om te starten in het
hoger onderwijs. Indien een kandidaat dit diploma niet bezit, kan hij toch toegela-
ten worden tot een bacheloropleiding, op voorwaarde dat hij slaagt in een toela-
tingsproef. De toelatingsprocedure valt decretaal onder de verantwoordelijkheid
van de associatie. De Associatie KULeuven stelde volgende toelatingsvoorwaarden
op. Kandidaten zonder diploma secundair onderwijs kunnen een toelatingsproef
afleggen wanneer ze in de loop van het academiejaar waarin ze inschrijven de leef-
tijd van 21 jaar bereikt hebben of zullen bereiken en minimum 3 jaar geleden het
secundair onderwijs hebben verlaten of indien zij kunnen bewijzen over een meer
dan gemiddelde begaafdheid te beschikken in vergelijking met de referentiegroep
van de in een bacheloropleiding instromende groep studenten (www.hoogbegaafd-
vlaanderen.be). De laatste voorwaarde wordt in de loop van dit academiejaar uitge-
klaard omdat ze moeilijk te bewijzen valt. Geslaagde kandidaten kunnen intreden
in het hoger onderwijs.
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De associatiepartners werken vrij een procedure uit. Ze overleggen regelmatig met
elkaar en informeren elkaar over zowel de procedure, de aanvragers als de geslaagde
kandidaten.

Anderstalige studenten, vluchtelingen (personen die erkend zijn en een permanent
verblijfsrecht hebben) en asielzoekers of kandidaat-vluchtelingen, die niet over een
diploma beschikken dat toegang geeft tot het academisch hoger onderwijs, kunnen
via het slagen in deze proef instromen.

Illegalen die geen asiel aanvroegen of bij wie hun asielaanvraag onontvankelijk
werd verklaard, kunnen in principe niet in het hoger onderwijs instappen omdat zij
illegaal in het land verblijven3.

De proef houdt meestal een gevalideerde capaciteitstest in die de algemene, verbale
en numerieke aanleg van de kandidaat test, een korte schrijfoefening zoals het
schrijven van een motivatietekst, en een interview.

Deze proeven houden meestal een sterke mate van begrijpend lezen in. Dit bena-
deelt anderstalige kandidaten en deze met dyslexie (zie afwijkende toelatingsvoor-
waarden).

Het dossier voor de toelatingsproef bevat de originele attesten van diploma’s of
getuigschriften van vooropleiding en eventuele arbeidscontracten van de periode
tussen het verlaten van de school en de aanvraag.

4.1.2 Uitleg procedure anderstalige studenten: taalproef

Een kandidaat-student met een diploma secundair onderwijs van buiten de Vlaam-
se Gemeenschap wordt in de meeste instellingen enkel toegelaten tot het hoger on-
derwijs wanneer hij aan één van de volgende voorwaarden voldoet:
• bewijzen dat hij de examens van tenminste één studiejaar in het secundair of

hoger onderwijs als regelmatige student met een volledig programma met succes
in het Nederlands of in het Afrikaans heeft afgelegd;

• geslaagd zijn voor het examen Nederlands dat volgens de Nederlandse Taalunie
een voldoende niveau biedt voor toelating tot het hoger onderwijs, namelijk het
Certificaat Nederlands als Vreemde Taal profiel academische vaardigheid (PAT)
en/of het profiel taalvaardigheid hoger onderwijs (PTHO) (www.cnavt.org) of
het Diploma NT2. Dit is het diploma van het staatsexamen Nederlands dat een
voorwaarde is om te werken aan de Nederlandse staat (www.expertisecen-
trumnt2.nl/staat);
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• geslaagd zijn voor het niveau 5 van het examen Nederlands georganiseerd door
het Instituut voor Levende Talen (ILT) van de Katholieke Universiteit van
Leuven (www.kuleuven.be/ilt) of van het Universitair Talencentrum van de Kat-
holieke Universiteit Brussel (www.kubrussel.ac.be/onderwijs/onderzoekscentra/
talencentrum/talencentrum.htm).

Alle andere kandidaten moeten deelnemen en slagen in een taalproef Nederlands.
Zij moeten immers de Nederlandse taal voldoende beheersen om de lessen op een
zinvolle manier te volgen en een kans op slagen te hebben.

Het slagen voor de taalproef maakt deel uit van de totale inschrijvingsvoorwaarden.

Om in aanmerking te komen voor een taalproef, moet de kandidaat:
• een geldige verblijfsvergunning bezitten op het moment van de taalproef;
• of erkend zijn als asielzoeker of kandidaat-vluchteling. Dit zijn personen wiens

asielaanvraag ontvankelijk is verklaard, maar die nog wachten op de gegrond-
heidsbeslissing van hun aanvraag;

• en een diploma secundair onderwijs bezitten dat toegang geeft tot het acade-
misch hoger onderwijs of geslaagd zijn in een toelatingsproef H.O.

Het dossier van de taalproef bevat de originele attesten van gevolgde taalcursussen,
de originele diploma’s of getuigschriften van vooropleiding, een attest dat deze
diploma’s toegang geven tot het academisch hoger onderwijs, de verblijfsvergun-
ning, andere vereiste documenten (bijv. voor asielzoekers of kandidaat-vluchtelin-
gen).

4.1.3 Uitleg procedure afwijkende toelatingsvoorwaarden (minidecreet)

De wetgever laat met het artikel ‘afwijkende toelatingsvoorwaarden’ een opening
voor studenten met specifieke problemen inzake toelatingsvoorwaarden.

Het gaat bijvoorbeeld om anderstalige kandidaten en/of vluchtelingen en asielzoe-
kers die niet over een diploma beschikken dat toegang geeft tot het academisch
hoger onderwijs, en kandidaten met dyslexie. De toelatingsproeven houden im-
mers een sterke mate van begrijpend lezen in. Via de afwijkende toelatingsvoor-
waarden kan men minder belang hechten aan de score van de schriftelijke test en
meer aan deze van de motivatietekst en het interview.

Ook kandidaten die vroegtijdig het secundair onderwijs verlaten hebben en later
alsnog een diploma pogen te behalen via het tweedekansonderwijs en die aan de
leeftijdsvoorwaarden voldoen (21 jaar), kunnen de voorwaarde van 3 jaar uit het
secundair onderwijs omzeilen.
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4.1.4 Verloop procedures

De kandidaten doorlopen voor beide proeven een gelijkaardige procedure. Beide
proeven gaan door op vooraf vastgestelde dagen en zijn gratis.

De kandidaten vinden de procedure op de website en krijgen toelichting op het toe-
gangsgesprek. Bij problemen kunnen ze een afspraak maken bij de trajectbegelei-
der. Het dossier wordt door de studentenadministratie gecontroleerd op zijn
correctheid en volledigheid. Enkel kandidaten met een volledig dossier worden toe-
gelaten tot de proef. Voor de proeven wordt een jury samengesteld die minimaal
bestaat uit de voorzitter, een taaldeskundige (voor het taalexamen), een onderwijs-
deskundige en de trajectbegeleider. Deze laatste mag niet oordelen maar treedt op
als deskundige van de opleiding en zet na het slagen de trajectbegeleiding in.
Geslaagde kandidaten kunnen zich direct inschrijven. Zij krijgen de raad taalacade-
mie (10 uren taalondersteuning gecombineerd met studeervaardigheden) te vol-
gen. Verder krijgen ze bij hun eerste inschrijvingsprogramma dezelfde faciliteiten
als studenten met dyslexie.

4.1.5 Kanttekeningen

Het opstellen van de procedures, het begeleiden van de studenten bij het opmaken
van hun dossier, het nakijken van het dossier, het voorbereiden van de proeven
(opstellen proef, samenstellen en verwittigen juryleden), het afnemen van de proef
en de administratieve afwikkeling (het opstellen van procesverbalen) vormt een
zeer arbeidsintensief proces.

In de KHMechelen ging het dit jaar om een 150-tal aanvragen. Een vijftigtal dos-
siers werd geopend, een dertigtal kandidaten stroomde in.

Voor beide proeven mag decretaal geen inschrijvingsgeld gevraagd worden. Kandi-
daten met een zwak taalniveau ‘proberen’ toch, hoewel ze geen kans op slagen heb-
ben. Het vragen van een bijdrage voor het afleggen van de proef zou op hen een
afradend effect hebben.

Om de kwaliteit te garanderen worden dit semester alle geslaagde studenten
bevraagd over de verstrekte informatie, de begeleiding voor, de proef zelf en de be-
geleiding achteraf. De eerste resultaten lijken veelbelovend. Studenten die slagen in
de toelatingsproef hebben veel kans op slagen.

Omdat de kandidaten voor de taalproef veel tijd nodig hebben om hun dossier sa-
men te stellen – veel attesten moeten vertaald worden door een beëdigd vertaler –
doen ze soms een aanvraag na de verstreken datum. Hierdoor kunnen ze slechts
instromen na het eerste semester. Dit geeft problemen voor het visum. Die studen-
ten kunnen wel inschrijven in het tweedekansonderwijs voor een opfrismodule
Taal.
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Het niveau van de taalproef is verschillend van instelling tot instelling. Sommige
instellingen gaan ervan uit dat een basis volstaat en bieden extra taalcursussen tij-
dens de studie. Dit komt bovenop het programma. Deze studenten moeten immers
inschrijven voor een voltijds inschrijvingsprogramma. De ervaring leert dat anders-
talige studenten het moeilijk hebben om te slagen. Idealiter zouden deze studenten
moeten kunnen starten met een deeltijds programma gecombineerd met intensieve
taalcursussen.

4.2 Maatregelen voor studenten met specifieke noden

4.2.1 Allochtone studenten

Evenmin als ‘de Europeaan’ kan omschreven worden, kunnen we dit voor ‘de
allochtoon’. Allochtonen geven zelf aan dat ze zeer divers zijn. Hier volgen toch en-
kele definities. Onder allochtoon verstaat het Centrum voor gelijkheid van kansen en
racismebestrijding: “een persoon, wiens ouders of grootouders, geboren of afkomstig zijn uit een an-
der land dan België”.

arbeidskaart A
De arbeidskaart A is een arbeidskaart die wordt afgeleverd voor onbepaalde tijd.
De arbeidskaart A kan worden aangewend voor alle in loondienst uitgeoefende
beroepen. Iemand die in het bezit is van een arbeidskaart A kan dus rechtsgeldig
worden tewerkgesteld in om het even welke functie in loondienst, voltijds, deel-
tijds, seizoenarbeid, ... Zijn of haar werkgever hoeft geen bijkomende formalitei-
ten te vervullen.
Hij of zij kan zich bv. ook onmiddellijk inschrijven bij één of meerdere publieke
of private uitzendkantoren. Hij of zij zal hierbij onmiddellijk kunnen worden
uitgezonden naar een gebruiker zonder bijkomende formaliteiten.
De arbeidskaart A is geldig en kan worden aangewend voor een tewerkstelling in
om het even welk Gewest van het land. Iemand die in het Vlaamse Gewest
woont en van de migratiedienst van het Vlaamse Gewest een arbeidskaart A
gekregen heeft, kan hiermee zowel in het Vlaamse, het Waalse als het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest aan de slag.

arbeidskaart B
De arbeidskaart B moet aangevraagd worden door de werkgever en is enkel gel-
dig bij de werkgever die ze heeft aangevraagd. De arbeidskaart B is één jaar gel-
dig en is jaarlijks hernieuwbaar. Om een arbeidskaart B te verkrijgen, moet de
werkgever een inlichtingenblad invullen dat gelegaliseerd moet worden door de
burgemeester van zijn woonplaats.
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arbeidskaart C
De arbeidskaart C is een persoonlijke arbeidskaart van bepaalde duur die geldig
is voor alle beroepen in loondienst en bij elke werkgever in België. De arbeids-
kaart C is maximum 12 maanden geldig en is hernieuwbaar. Maar ze wordt on-
geldig wanneer je je recht op verblijf of je machtiging tot verblijf verliest.

Asiel betekent dat België een vluchteling wettelijk op zijn grondgebied toelaat om
hem/haar zo de nodige bescherming te verschaffen.

asielprocedure
De asielprocedure is een reeks van handelingen en activiteiten die je moet ver-
richten om asiel te krijgen.

asielzoeker
Een asielzoeker of kandidaat-vluchteling is een vreemdeling die een aanvraag
tot erkenning van het statuut van vluchteling, zoals voorzien door de Conventie
van Genève van 1951, indient. Die Conventie omschrijft 5 mogelijke criteria
voor de erkenning van het statuut: nationaliteit, ras, religie, het behoren tot een
sociale groep, politieke overtuiging.

autochtoon
De term ‘autochtoon’ verwijst naar een oorspronkelijke bewoner van een land.

clandestien
Een clandestien is een persoon die legaal of illegaal het land is binnengekomen,
maar vervolgens geen enkele stap heeft ondernomen om zijn verder verblijf te
legaliseren.

emigrant
Een emigrant is een persoon die zijn/haar land van herkomst verlaat om zich in
een ander land te vestigen.

erkend vluchteling
Een erkend vluchteling is een asielzoeker wiens aanvraag gegrond verklaard
wordt en het statuut van vluchteling krijgt. De internationale Conventie van
Genève voorziet dat de vluchteling de bescherming moet genieten van de staat
die dit statuut heeft toegekend.

gesloten centrum
De gesloten centra staan in voor de opvang van asielzoekers en van vreemde-
lingen die geen asiel aanvragen maar onwettig op het grondgebied verblijven. Er
zijn 6 gesloten centra in België: centrum 127, centrum 127 bis, INAD, Brugge,
Merksplas en Vottem.
De personen die asiel aanvragen op de luchthaven verblijven in het Transitcen-
trum 127 van Melsbroek tijdens hun ontvankelijkheidsonderzoek. Daar wordt
dan beslist of ze al dan niet het land binnenmogen.
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Het Centrum 127bis in Steenokkerzeel vangt asielzoekers op die clandestien in
België zijn toegekomen, die hun asielaanvraag hebben ingediend op de zetel van
de Dienst Vreemdelingenzaken en waarvan de aanvraag weinig kans op uit-
komst biedt. Doorgaans betreft het afgewezen asielzoekers met een uitvoerbaar
Bevel om het Grondgebied te Verlaten.
In de praktijk wordt centrum 127bis ook gebruikt wanneer centrum 127 volzet
is.
Het INAD-centrum bevindt zich op de luchthaven van Zaventem. Dit centrum
vangt vreemdelingen op die per vliegtuig zijn toegekomen en mogelijks worden
uitgewezen om een van de volgende redenen: het ontbreken van reisdocumen-
ten en/of visum, het ontbreken van documenten die het voorwerp en de voor-
waarden van het verblijf in België rechtvaardigen (vb: een hotelreservatie), een
signalement in het Schengen informatiesysteem, een gevaar voor de internatio-
nale betrekkingen van België, een gevaar voor de openbare orde of de nationale
veiligheid, een terugzending of een uitwijzing recenter dan 10 jaar.
De gesloten centra in Merksplas, Vottem en Brugge worden gebruikt voor de
opvang van vreemdelingen die onwettig in België verblijven (clandestienen, ille-
galen) en op hun verwijdering van het grondgebied wachten.

gezinshereniging
Men spreekt van gezinshereniging als een vreemdeling of een Belg (een deel
van) zijn gezin vanuit het buitenland naar België wil laten komen.

illegaal verblijf
Een persoon verblijft illegaal in België wanneer hij/zij niet gemachtigd of toege-
laten wordt om er te verblijven, hetzij in het kader van kortverblijf (3 maanden
maximum) hetzij in het kader van een lang verblijf (langer dan 3 maanden) het-
zij om er zich te vestigen. Met andere woorden mag de persoon zich op geen en-
kele manier in België bevinden. Is dit toch het geval, dan kan een administra-
tieve maatregel tot verwijdering van het grondgebied en een strafrechtelijke
veroordeling voor illegaal verblijf volgen.

immigrant
Een immigrant is een persoon die aankomt of zich vestigt in een ander land.

immigratie
Immigratie is de komst van mensen uit een ander land naar België met de bedoe-
ling zich hier te vestigen.

inburgering
Inburgering wordt omschreven als: een interactief proces waarbij de overheid
aan vreemdelingen een specifiek programma aanbiedt, dat hun enerzijds de
mogelijkheid biedt om zich eigen te maken met hun nieuwe sociale omgeving en
anderzijds ertoe bijdraagt dat de samenleving de personen van de doelgroep als
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volwaardige burgers gaat erkennen, met als doel een volwaardige participatie
van die personen in de samenleving.

kandidaat-vluchteling
Een kandidaat-vluchteling of asielzoeker is een vreemdeling die een aanvraag
tot erkenning van het statuut van vluchteling, zoals voorzien door de Conventie
van Genève van 1951, indient. Die Conventie omschrijft 5 mogelijke criteria
voor de erkenning van het statuut: nationaliteit, ras, religie, het behoren tot een
sociale groep, politieke overtuiging.

migrant
Een migrant is iemand die zijn/haar oorspronkelijke verblijfplaats tijdelijk of
definitief verlaten heeft.

ontvankelijkheidsfase
Tijdens de ontvankelijkheidsfase wordt onderzocht of jouw aanvraag voldoet
aan de gestelde voorwaarden en zo een verder onderzoek mogelijk maakt.

onwettig verblijf
Een persoon verblijft onwettig in België wanneer hij/zij legaal in het land is,
maar de verplichting om zich in te schrijven in het gemeentebestuur overtreedt.
Hij/zij bezit met andere woorden geen document dat zijn/haar aanwezigheid
vaststelt. Die persoon zal niet verwijderd worden, maar kan wel een bekeuring
krijgen.

open centrum
Verblijf je in een open centrum, dan betekent dit dat je het centrum vrij kan ver-
laten en binnenkomen. Er zijn wel twee beperkingen. Je mag het centrum niet
meer verlaten na 23 uur ‘s avonds en tussen 2 en 6 uur ‘s morgens wordt het cen-
trum gesloten, dit om de nachtrust van de andere bewoners te garanderen. En
wanneer je langer dan drie nachten wegblijft uit het centrum, moet je je sociaal
assistent hiervan op de hoogte stellen.

politiek vluchteling
Een politiek vluchteling is een asielzoeker van wie de asielaanvraag gegrond ver-
klaard wordt en die het statuut van vluchteling krijgt op basis van één van de vijf
criteria van vervolging voorzien in de Conventie van Genève van 1951, met
name de politieke overtuiging.

regularisatieprocedure
De regularisatieprocedure is een procedure die jou in staat stelt om langer dan 3
maanden in België te verblijven. Op het ogenblik van je aanvraag tot regularisa-
tie bezit je geen geldige verblijfsdocumenten of beschik je slechts over een tijde-
lijk verblijfsdocument.
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Om in aanmerking te komen voor regularisatie moet je dus aan een aantal voor-
waarden voldoen en moet je in staat zijn je identiteit te bewijzen. Je aanvraag tot
regularisatie wordt onderzocht door de Dienst Vreemdelingenzaken.

repatriëring
Een repatriëring is het terugbrengen van een persoon naar zijn land van oor-
sprong.

staatloze
Het statuut van staatloze wordt toegekend aan een persoon van wie bewezen is
dat hij/zij geen enkele nationaliteit bezit. Op die voorwaarde mag die persoon
legaal verblijven op het grondgebied van de staat die dat statuut heeft toege-
kend.

terugdrijving
Terugdrijving is het terugsturen van een persoon naar het herkomstland of een
derde land.

uitgeprocedeerde
Een uitgeprocedeerde is een asielzoeker die niet meer in aanmerking komt voor
erkenning als vluchteling en geen verdere mogelijkheid heeft om tegen deze
negatieve beslissing in beroep te gaan (behalve bij de Raad van State). Hij is aan
het einde van zijn wettelijk verblijf in België en ontvangt een Bevel om het
Grondgebied te Verlaten (BGV).

uitwijzing
Een uitwijzing is het gevolg van een beslissing aan de grens om een persoon niet
toe te laten tot het grondgebied. Mogelijke redenen zijn: het ontbreken van reis-
documenten en/of visum, het ontbreken van documenten die het voorwerp en
de voorwaarden van het verblijf in België rechtvaardigen, een signalement in het
Schengen informatiesysteem, een gevaar voor de internationale betrekkingen
van België, een gevaar voor de openbare orde of de nationale veiligheid, een
terugzending of een uitwijzing recenter dan 10 jaar.

visum
Om naar België te mogen komen moeten vreemdelingen uit bepaalde landen
een toelating hebben: een visum. Dit visum moet worden aangevraagd bij de
Belgische ambassade of het Belgisch consulaat in hun eigen land.

vluchteling
“Een persoon die uit gegronde vrees voor vervolging wegens zijn ras, godsdienst,
nationaliteit, het behoren tot een bepaalde sociale groep of zijn politieke over-
tuiging, zich bevindt buiten het land waarvan hij de nationaliteit bezit, en die de
bescherming van dat land niet kan of, uit hoofde van bovenbedoelde vrees, niet
wil inroepen, of die, indien hij geen nationaliteit bezit en verblijft buiten het
land waar hij vroeger zijn gewone verblijfplaats had, daarheen niet kan of, uit
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hoofde van bovenbedoelde vrees, niet wil terugkeren.” (Conventie van Genève,
art.1)

vreemdeling
Een vreemdeling is, vanuit juridisch oogpunt, een persoon die de Belgische nati-
onaliteit niet bezit.

Meyrem Almaci (2003) omschrijft de allochtoon als volgt:

“Dit zijn mensen die zich gevestigd hebben in België, maar die noch hier geboren zijn, noch
de Belgische nationaliteit bezaten bij aankomst; of mensen die tot in de vierde graad nako-
melingen zijn van dergelijke als migrant bestempelde personen en die hierbij zekere aspecten
van hun afkomst behouden hebben, hetzij onvrijwillig (natuurlijke en/of sociale kenmerken
zoals huidskleur, taalgebruik, de naam, ...) hetzij door eigen keuze (religieuze kenmerken,
kledij, ...).”

De problematiek van ondervertegenwoordiging van allochtonen in het hoger on-
derwijs is algemeen bekend. De KHMechelen heeft een instroom van 5% allochto-
nen terwijl 35% allochtonen woonachtig zijn in Mechelen. Hiervan slaagt 20%. De
slaagkansen voor allochtone studenten in de Universiteit Antwerpen schat vice-rec-
tor Bea Cantillon (2006) op 10%.

Nochtans blijkt uit de ‘Survey gelijke kansen’ (Lenaers) dat allochtonen onderwijs
hoger inschatten dan autochtonen. In hetzelfde onderzoek geven ruim drie op tien
niet-westerse allochtonen aan minder kansen te krijgen vanwege hun etniciteit.
Kwantitatieve gegevens bevestigen dat welk diploma je behaalt voor 31 procent
bepaald wordt door het diploma van je ouders.

Vanuit contacten met allochtone groeperingen blijkt een grote nood aan informatie
over allerlei aspecten van het onderwijs: de inhoud van een opleiding, het leven als
student, de beroepsmogelijkheden, de financiële implicaties, enz. Websites, bro-
chures, affiches moeten gescreend worden op socio-culturele drempels. Brochures
vertalen in de moedertaal van de allochtone student biedt tevens het voordeel dat
de nabije omgeving ze mee kan lezen. Daarnaast kan men specifieke materialen
ontwerpen, zoals een video met uitleg over het leven op een hogeschool, de
beroepsmogelijkheden van opleidingen, enz. Deze video kunnen secundaire scho-
len met veel allochtonen gebruiken om info door te geven. Ook de video Grijp je kans
(K. Boudewijnstichting, 2002) met bijhorende werkmap voor begeleiders is hiervoor
geschikt. Of de secundaire school schakelt een promoteam van allochtone en autoch-
tone jongeren in, ‘Stimulans’ zoals opgezet is in de Arteveldehogeschool, de Hoge-
school West-Vlaanderen en de Katholieke Hogeschool Sint-Lieven.

De allochtone studentenvereniging Attafsier zal vertegenwoordigers van de
KHMechelen uitnodigen naar de moslimgemeenschap om de ouders, broers, zussen,
vrienden en kennissen te informeren over het hoger onderwijs. Zij zorgen voor verta-
ling met behulp van tolken.

DE INSTROOMPROBLEMATIEK 139

vlor-flexibilisering-2deproef.prn
vlor-flexibilisering 2de proef
maandag 19 november 2007 23:54:15

Color profile: Generic CMYK printer profile
Composite  Default screen



Allochtone jongeren hebben ook nood aan voorbeeldfiguren, iemand uit de eigen
groep die ‘het gemaakt heeft’. Dit werkt drempelverlagend. Op infodagen, sid-ins
kunnen allochtone jongeren mee uitleg geven. Daarnaast kunnen allochtone kandi-
daten ook extra aanmoedigingen krijgen om voorbereidende cursussen te volgen.

Tweede- en derdejaarsstudenten in GOK-scholen kunnen vaktechnische begelei-
ding geven aan leerlingen van de derde graad secundair onderwijs (tutorproject
Universiteit Antwerpen). Op die manier verlaagt de drempel naar de hogeschool.

UCLA, de University of California Los Angeles, ontwikkelde het Academic Advancement
Program (AAP)4. Dit heeft als doel een grotere instroom, doorstroom en uitstroom te
realiseren van studenten met een lage sociaal-economische en/of cultureel-historische
achtergrond. Het programma bestaat uit volgende componenten:
• De kandidaten en hun ouders worden uitgenodigd op infodagen voor informatie

over het programma en de universiteit in het algemeen.
• De abituriënten volgen gedurende zes weken een zomercursus die hen ver-

trouwd maakt met studeren en het leven aan de universiteit.
• Jongere studenten worden op studievlak gevolgd door succesvolle ouderejaars

van het AAP. Professionele councelers en peer councelers begeleiden hen bij
allerhande problemen.

• Workshops, sociale en culturele activiteiten zorgen voor sociale en academische
integratie.

• Studenten worden aangemoedigd tot verder studeren voor Master en voor
leraar.

4.2.2 Internationale studenten

Internationale studenten zijn alle studenten die aan een hogeschool of universiteit
studeren en niet de Belgische nationaliteit hebben. We maken een onderscheid tus-
sen uitwisselingsstudenten (Socrates, Erasmus) en buitenlandse studenten die voor
een langere periode aanwezig zijn en een diploma willen behalen. In de laatste
groep onderscheiden we studenten van binnen en buiten de Europese Unie. De eer-
ste behoren tot de westerse cultuur, de laatste tot de niet-westerse. Voor de laatste
zijn er ook meer juridische en administratieve voorwaarden.

Deze studenten hebben nood aan informatie in het Engels. Eigen info kan de instel-
ling zelf verschaffen. Verder kunnen er linken gelegd worden naar de website van
de stad of Vlaanderen, en naar goede websites met informatie voor buitenlandse
studenten.

Deze studenten hebben ook behoefte aan bijzondere onthaalmaatregelen zoals
geschikte huisvesting en sociale integratie, zoals de ‘Orientation days’ in de K.U.Leu-
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ven, een vijfdaags programma voor buitenlandse studenten5. Verder kan op de web-
site verwezen worden naar taalcursussen, studievaardigheidstrainingen, en derge-
lijke.

Bij een grote instroom kan een dienst uitgebouwd worden met een ‘native speaker’
die bekend is met de cultuur. Zo heeft het departement Industriële Wetenschappen
van de Hogeschool Groep T een Chinese begeleider voor de Chinese studenten.

4.2.3 Studenten met knelpunten in de vooropleiding

De groep ‘studenten met knelpunten in de vooropleiding’ omvat alle studenten van
wie de vooropleiding hen onvoldoende heeft voorbereid op de gekozen studierich-
ting en/of het gekozen studieniveau in het hoger onderwijs (Depreeuw e.a.).

Het kan gaan om ASO-studenten, die bijvoorbeeld een wetenschappelijke oplei-
ding willen volgen vanuit een economische of moderne talen richting, of om TSO-
en BSO-studenten, studenten uit het tweedekansonderwijs, studenten die geen di-
ploma secundair onderwijs behaalden maar slaagden in een toelatingsproef, an-
derstalige studenten die slaagden in een taalproef. Niet elke ASO-richting vormt
een degelijke voorbereiding op elke vorm van hoger onderwijs. En sommige TSO-
richtingen kunnen zeer goede resultaten voorleggen in bepaalde studiegebieden
(Lacante). BSO-studenten hebben het vrijwel altijd moeilijk. Zij leerden geen grote
leerstofpakketten verwerken. Misschien zouden deze leerlingen, in plaats van een
zevende jaar BSO zoals nu opgevat, meer baat hebben bij een voorbereidend jaar in
het hoger onderwijs (zie afstemmingszorg). Eventueel kunnen dergelijke studenten
doorverwezen worden naar andere centra, zoals een CVO, voor een basiskennis van
talen.

Tijdens het toegangsgesprek krijgen zij correcte informatie over hun uitgangsposi-
tie en hun mogelijke slaagkansen. Zij kunnen hun startpositie verbeteren door
zomercursussen of afstandscursussen te volgen, o.a. taal, wiskunde, studievaardig-
heidstrainingen, faalangsttrainingen, enz. Vakinhoudelijke cursussen kunnen star-
ten met een niveautest zodat studenten op maat geremedieerd worden.

Verder is het ook belangrijk het verschil te benadrukken tussen de professionele
bachelor en de academische bachelor. Het vertrekpunt hiervoor zijn de capacitei-
ten van de leerlingen: zijn ze eerder professioneel of eerder wetenschappelijk
gericht? Leerlingen die minder wetenschappelijk gericht zijn, kunnen er goed aan
doen te starten in een professionele bachelor. Het onderwijs is meer beroepsgericht,
de studenten krijgen meer begeleiding, het curriculum wordt stapsgewijs opge-
bouwd. Vanuit een positieve ervaring en zin naar meer kunnen ze een schakelpro-
gramma volgen om alsnog een master te beginnen. We spreken van het ‘zalm-’ of
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‘opstapeffect’ en we vermijden het ‘watervaleffect’. Kandidaten met een duidelijk
wetenschappelijk profiel kan men naar een academische bachelor richten (De-
scheppere, 2005).

Tijdens infosessies in die scholen moet men eveneens juiste informatie geven over
de opleidingen en over specifieke begeleidingskansen die de kandidaten kunnen
krijgen, liefst door studenten die het reeds gehaald hebben.

4.2.4 Studenten met functiebeperkingen

Studeren is niet voor iedereen een evidente zaak. Soms heeft een student behoefte
aan ‘redelijke aanpassingen’ om het leerproces te vergemakkelijken. Alle instellin-
gen doen onder impuls van het VEHHO in mindere of meerdere mate inspannin-
gen voor studenten met een functiebeperking. Deze worden nog opgedreven door
de ondertekening van de ‘engagementsverklaring Diversiteit als meerwaarde van de
Vlor’. Het VEHHO pleit voor een inclusieve aanpak.

Studenten met functiebeperkingen, fysieke of psychische, nemen contact op met
een hiervoor aangestelde studentenbegeleider, meestal van Studentenvoorzienin-
gen. Deze onderzoekt of eventuele visuele of auditieve beperkingen zoals vermin-
derd gehoor- en gezichtsvermogen, motorische beperkingen als verlamming onder-
ste ledematen, leerstoornis als dyslexie en aandachtsstoornis als dyspraxie, Gilles
de la Tourette, en chronische ziekte een belemmering vormen voor bepaalde stu-
dies of later misschien tijdens de beroepsuitoefening. Verder houdt men best ook
rekening met psychische beperkingen en/of kwetsbaarheid van de kandidaat zoals
autisme, snel gestresseerd, faalangst, verlatingsangst, enz.

De studentenbegeleider voert het sociaal onderzoek, d.w.z. hij onderzoekt of de
reden van aanvraag van faciliteiten gegrond is. Dit gebeurt aan de hand van een
gesprek, het opvragen van attesten die de aanvraag wettigen en een persoonlijke
motivatiebrief. In het attest moeten de reden van aanvraag en de mogelijke conse-
quenties voor het schoolgebeuren omschreven worden. Hij verzamelt de nodige
bewijsstukken tegen vooraf bepaalde data en stelt een advies op.

De studentenbegeleider brengt de trajectbegeleider op de hoogte. Deze contacteert
de student voor het onderwijskundig onderzoek. Hierbij peilt hij naar de eventuele
gevolgen van de functiebeperking op de studie.

De trajectbegeleider formuleert een voorstel aan de programmacommissie. Moge-
lijke faciliteiten zijn onder andere meer examentijd, toestemming om bepaalde les-
sen niet mee te volgen, spreiding en/of verplaatsing van examens, enz. De voorzit-
ter van de examencommissie beslist op advies van de programmacommissie.

Het contract met de concretisering van de faciliteiten wordt opgesteld en onderte-
kend door de voorzitter van de programmacommissie en de student.
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De trajectbegeleider brengt het lectorenkorps en de ombudsman op de hoogte van
de toegestane faciliteiten.

Er is mogelijkheid tot een interne beroepsprocedure binnen de 5 kalenderdagen.

4.2.5 Werkende studenten en studenten met een gezin

We hebben het hier enerzijds over werkende studenten die een job combineren met
studeren en/of studenten met een gezin al dan niet met kinderen ‘ten laste’.

Ze hebben beiden als kenmerk dat ze naast hun studie een belangrijke tijdsbeste-
ding hebben. Meestal zijn ze ouder dan de doorsnee student en/of hebben ze meer
levenservaring.

Samenwerking met werkgeversorganisaties en de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbe-
middeling en Beroepsopleiding (VDAB) of de Brusselse Gewestelijke Dienst voor
Arbeidsbemiddeling (BGDA) is gewenst. Zij kennen de personen die in aanmer-
king komen voor bepaalde opleidingen. Werkgevers vrezen daarentegen voor de
kwaliteitsafname van het werk bij combinatie met een studie. Zij moeten gesensibi-
liseerd worden.

Deze studenten hebben nood aan gezamenlijke informatiesessies op avonden of in
het weekend, liefst door een lotgenoot. Volgende aspecten komen aan bod:
• Hoe moeilijk valt werken en studeren?
• Is een volledig inschrijvingsprogramma van 60 studiepunten haalbaar? Fulltime

studeren houdt immers een studiebelasting in van 1500 à 1800 uren.
• Op welke faciliteiten kan ik een beroep doen?
• Welke zijn de financiële implicaties: studiebeurs, werkloosheidsuitkering, kin-

derbijslag, ...?

Daarna maken ze een afspraak voor een individueel toegangsgesprek met de tra-
jectbegeleider. Deze peilt hierin naar de motivatie, steun van het thuisfront, eerder
verworven kwalificaties en competenties en mogelijke faciliteiten. De student stelt
zijn dossier samen, legt het ter goedkeuring voor aan de trajectbegeleider die het
nakijkt op volledigheid. Deze stelt het op zijn beurt voor aan de programmacom-
missie die het al dan niet goedkeurt. De trajectbegeleider bespreekt de faciliteiten
en de vrijstellingen met de student. Ze maken een voorstel van inschrijvingspro-
gramma dat door de studentenadministratie wordt geregistreerd.

Voor de meesten onder hen is het een tijd geleden dat ze nog studeerden. Zij heb-
ben meestal nood aan trainingen inzake studievaardigheden. Deze kunnen vooraf-
gaand aan de studies of bij het begin van de opleiding georganiseerd worden.

Verder bevorderen kennismakingsmomenten de sociale integratie. Ze komen in
contact met lotgenoten en hebben steun aan elkaar.
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4.2.6 Topsporters, topkunstenaars, studenten met sociaal engagement

Deze studenten combineren topsport, topkunst of sociaal engagement met hun
studie. Ze hebben dus een belangrijke tijdsbesteding buiten hun studies waardoor
ze op bepaalde tijdstippen de lessen niet kunnen volgen. Cursussen met veel zelf-
studieopdrachten en een e-community op het digitaal leerplatform kunnen veel
problemen oplossen.

Ze volgen dezelfde procedure. Alle studenten brengen hun aanvraag en dossier bin-
nen voor een bepaalde datum. Een student op topsportniveau (elitesporter, belof-
tevolle jongere, topsporter) brengt een attest binnen afhankelijk van de situatie,
een topkunstenaar een attest van zijn orkest of academie, een student met sociaal
engagement een attest van de StAL, Scouts, contract schepenambt, enz.

Deze info moet niet alleen beschikbaar zijn op de website van de instelling maar
ook bij alle sportfederaties, muziekacademies, orkesten, enz.

4.2.7 Studenten met eerder verworven kwalificaties (EVK) of eerder
verworven competenties (EVC)

Sommige studenten hebben voor ze instromen in een instelling reeds een diploma,
een brevet of credits behaald. Anderen hebben gewerkt. Beide groepen vragen om
deze kwalificaties en/of competenties om te zetten in vrijstellingen.

Een EVK – Eerder Verworven Kwalificatie – is een studiebewijs, d.w.z. een bewijs van
behaalde competentie(s) na evaluatie. Op basis hiervan kan een student een vrijstel-
ling aanvragen voor één of meer opleidingsonderdelen van het te volgen studietraject.

Als studiebewijs komt in aanmerking:
• een creditbewijs uit een andere Vlaamse instelling voor hoger onderwijs (hoge-

school of universiteit);
• een creditbewijs uit een andere opleiding binnen de eigen instelling;
• een studiebewijs behaald in het regulier onderwijs, zoals CVO;
• een studiebewijs behaald buiten het regulier onderwijs zoals een reddersbrevet;
• een studiebewijs uit het buitenland.

Om in aanmerking te komen voor vrijstelling omwille van EVK, moet het studiebe-
wijs (kwaliteitscriteria Associatie KULeuven 2006):
• authentiek zijn (door de student behaald);
• voldoende relevant: de behaalde kwalificatie waarnaar het studiebewijs verwijst,

moet overeenkomen met de competenties die aan bod komen in de opleidings-
onderdelen waarvoor een vrijstelling wordt aangevraagd;

• voldoende actueel zijn, voldoende recent.

EVC – Eerder Verworven Competenties – zijn competenties die een student verworven
heeft door ruime (werk)ervaring of opleiding waaraan geen formele evaluatie verbon-
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den was. Deze competenties worden onderzocht tijdens een bekwaamheidsonder-
zoek. Dit onderzoek gaat na of de opgedane ervaring voldoende recent is en of hij deze
competenties voldoende beheerst in verschillende contexten of taaksituaties. Indien de
student het bekwaamheidsonderzoek met goed gevolg aflegt, ontvangt hij een be-
kwaamheidsbewijs op basis waarvan hij in aanmerking kan komen voor vrijstellingen
voor bepaalde opleidingsonderdelen.

Op de website en tijdens infodagen krijgen de kandidaten alle info.

De overheid heeft in 2006 de EVC-EVK brochure ‘Bewijs je bekwaamheid – Studievoort-
gang op grond van EVK en EVC’ verspreid in alle instellingen van het hoger onderwijs.
Tijdens het toegangsgesprek krijgen alle geïnteresseerde kandidaten een exemplaar.

De EHSAL stelt de brochure ‘Flexibel leren’ ter beschikking van alle studenten als hulp
bij het samenstellen van hun studiepakket.

Deze kandidaten doorlopen een gelijkaardige procedure. Na de toelichting door de
docent kan de student beslissen om de procedure op te starten. De kandidaat regis-
treert zich. Hij stelt zijn dossier samen – de bewijslast ligt immers bij de student –
en levert het in bij de studietrajectbegeleider die het onderzoekt op zijn relevantie.
Enkel voor EVC betaalt hij administratiekosten en kosten per aangevraagd credit.
De kandidaat wordt uitgenodigd op het assessment. Een programmacommissie
valideert het resultaat. De student krijgt voor EVK vrijstellingen en voor EVC een
bekwaamheidsbewijs Hij bespreekt vervolgens met de trajectbegeleider welke op-
leidingsonderdelen hij in zijn inschrijvingsprogramma opneemt en schrijft zich
definitief in.

• Kanttekeningen

De EVC- en EVK-procedures vergen een zware tijdsinvestering voor de traject-
begeleider. Per student moet men gemiddeld rekenen op een tijdsduur van 6 uur
voor EVC en 2 uur voor EVK. Dit is buiten het eventueel assessment gerekend.

Studenten zijn niet zorgvuldig in het opstellen van hun dossier. Ze leveren het ook
vaak te laat binnen. Heel wat studenten die ten onrechte meenden aanspraak te
kunnen maken op EVC of EVK, zijn teleurgesteld.

Studenten ‘shoppen’ met hun dossiers om zoveel mogelijk vrijstellingen te verkrij-
gen. Instellingen mogen hier niet aan toegeven. De kwaliteit van de opleiding moet
gegarandeerd blijven.
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5 Afstemmingszorg tussen hoger onderwijs en
kandidaten met specifieke kenmerken

Hieronder vallen alle initiatieven op het vlak van trajectaanpassing die een in-
stelling van hoger onderwijs neemt om een opleiding studeerbaar te maken voor
focusgroepen zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit. Ze worden ingedeeld
in voorbereidende trajecten, heroriënteringstrajecten, differentiatie op basis van
vooropleiding, verkorte trajecten, duale trajecten (combinatie van werken en stu-
deren) en afstandsonderwijs. Telkens formuleren we enkele voorbeelden.

5.1 Voorbereidende trajecten

Een voorbereidend jaar of voorbereidende modules hoger onderwijs voor vluchte-
lingen, allochtonen en studenten met knelpunten in hun vooropleiding, heeft als
doel basiskennis en -vaardigheden aan te leren die nodig zijn bij het studeren in het
hoger onderwijs en eventuele tekorten weg te werken.

Een voltijds voorbereidend jaar. Vluchtelingen vinden zeer moeilijk aansluiting
bij het hoger onderwijs. In Nederland wordt met groot succes een ‘schakeljaar’ inge-
richt. De studenten kunnen, in functie van hun latere studies, kiezen uit 4 modu-
les: ‘Economie’, ‘Gezondheid’, ‘Gedrag, cultuur en maatschappij’ en ‘Natuur en
techniek’. De vier modules bevatten een gemeenschappelijk basispakket Neder-
lands, Engels, informatica, studievaardigheden en studiebegeleiding. Daarnaast
zijn er voorbereidende vakken voor elk specifiek gedeelte. Studenten kunnen op
basis van een assessment vrijstellingen bekomen. Een alternatief kan een pro-
gramma zijn op basis van deficiënties bij de cursist.6

Ook studenten met knelpunten in hun vooropleiding kunnen baat hebben bij het
volgen van een voorbereidend jaar. Dit jaar kan bestaan uit een basisprogramma dat
alle studenten volgen en een differentiatieprogramma dat verschilt naargelang de aan-
vangscompetenties en de interesse. Het basisprogramma kan bestaan uit talen (Neder-
lands, Engels, Frans), computervaardigheden, studievaardigheden, oriëntatie op de
samenleving, sociale en culturele vaardigheden, wiskunde en studie- en beroepenori-
ëntatie. Zeker BSO-studenten zouden in plaats van het zevende jaar baat hebben bij
een jaar dat hen voorbereidt op het hoger onderwijs en waarin ze eventueel al wat cre-
dits kunnen behalen.

In het alternatief leertraject voor de opleiding leraar kleuteronderwijs (EHSAL)
wordt het eerste jaar uitgesmeerd over twee jaar. In het eerste jaar ligt de nadruk op het
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verwerven van vaardigheden, in het tweede jaar op theoretisch inzicht. De studenten
stromen in op basis van een assessment. Vooral werkende studenten, BSO- en alloch-
tone studenten stappen in.

5.2 Oriënteringstrajecten

• Oriëntatietraject & oriëntatiejaar Hogeschool van Amsterdam en
Universiteit van Amsterdam

De Hogeschool van Amsterdam en de Universiteit van Amsterdam organiseren sa-
men een oriëntatietraject (van augustus tot en met januari) en een oriëntatiejaar
voor leerlingen met een diploma secundair onderwijs die niet kunnen kiezen7. De
studenten worden gecoacht bij het opstellen van een persoonlijk ontwikkelingspro-
gramma. Ze verkennen afhankelijk van hun interesses en diploma’s verschillende rich-
tingen aan de hogeschool en/of universiteit. Ze ontwikkelen een zelfstandige studie-
houding via keuzeprogramma’s gericht op kunst. Indien ze met positief gevolg
examens afleggen, verwerven ze credits.

• Flexibele instap in de opleiding leraar lager onderwijs in de KHLimburg

Studenten die een verkeerde studiekeuze maakten, kunnen ook in februari instap-
pen. De instroomfase duurt één semester en legt vooral de nadruk op de studie-
keuze in relatie tot de persoon van de student zelf.

• Heroriënteringstraject van de Hogeschool van Amsterdam en de
Universiteit van Amsterdam

Studenten die in de loop van het eerste semester beseffen dat ze een verkeerde
keuze maakten, kunnen in het tweede semester een heroriënteringstraject opstar-
ten8. De studenten leren zichzelf beter kennen en verkennen verschillende richtingen
van de hogeschool en/of universiteit. Zij kunnen examens afleggen en eventueel credits
verwerven.

• Trampolineproject Universiteit Antwerpen

De universiteit Antwerpen heeft dit jaar een gelijkaardig project opgestart. Het
‘Trampolineproject’ wil eerstejaars die een verkeerde studiekeuze maakten, de moge-
lijkheid bieden naar een andere richting over te stappen of een aangepast brugtra-
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ject te volgen9. Daarin verwerven ze de juiste aanvangscompetenties om een volgend
jaar met succes af te leggen. Zij kunnen eveneens credits verwerven.

5.3 Differentiatie op basis van vooropleiding

• In de EHSAL kunnen studenten kiezen voor een vijf jaar durende master handels-
wetenschappen. Het aantal studiepunten wordt gespreid over 5 jaar.

• In de ‘Bachelor Industriële Wetenschappen’ in KAHO Sint-Lieven worden de studenten
voor het vak ‘Gedifferentieerde Vorming’ in twee groepen verdeeld op basis van de
studierichting gevolgd in het secundair onderwijs. Studenten met een sterk wiskun-
dige en wetenschappelijke voorbereiding krijgen aanvullende technologische vor-
ming. De anderen volgen aanvullende wetenschappelijke vorming.

• Een instelling kan een Engelstalig programma inrichten voor een groep internationale
studenten indien zij daarnaast hetzelfde programma in het Nederlands aanbiedt.
De Groep T Hogeschool richt een Engelstalig programma in voor studenten die in
China geslaagd zijn in een eerste jaar hoger onderwijs. De buitenlandse studenten
moeten de Test of English for International Communication (TOEIC) afleggen vooraleer
in te stromen. Een trajectbegeleider van Chinese afkomst staat in voor hun opvang.

5.4 Verkorte programma’s

Deze programma’s worden opengesteld voor groepen studenten die via EVC stu-
dieduurverkorting krijgen.
• Gediplomeerde A2-verpleegkundigen met minimum 3 jaar ervaring krijgen via

EVC studieduurverkorting, de zogenaamde brugprogramma’s verpleegkunde.
• Studenten met een diploma hoger onderwijs kunnen via EVC in een verkort tra-

ject Bachelor leraar kleuter en lager onderwijs in avond- of weekendonderwijs stap-
pen.

• In de KHMechelen kunnen studenten die kunstacademie volgden op secundair
niveau via EVC een Bachelor interieurvormgeving halen.

5.5 Duale trajecten

In deze trajecten wordt werken en studeren gecombineerd.
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• Pilootproject ‘United Colours of Nursing’

Dit pilootproject is een verkort studietraject verpleegkunde in de KHLeuven dat
zich richt tot hoger opgeleiden van buitenlandse afkomst die hun beroep niet
mogen uitoefenen in ons land wegens niet-erkenning van hun (para)medisch
diploma of ervaring.

Een groep studenten krijgt een studietraject op maat aangeboden, waarbij de reeds
verworven competenties worden bijgeschaafd en afgestemd op de context van de
Belgische gezondheidszorg. De kandidaten volgen een deeltijds studietraject (theo-
rie en praktijk) in combinatie met een deeltijdse tewerkstelling.

Tijdens het voortraject van één jaar wordt de kandidaat getoetst op taal, motivatie,
studievaardigheid en zorgcompetenties. Hij krijgt een uitgebreid taalbad met
accent op de zorgsector en oefent de taal als vrijwilliger in de zorgsector. Op basis
van de resultaten van een assessment volgt hij daarna een individueel opleidings-
traject. Dit bestaat deels uit leren en deels uit werken. Hij wordt bij dit laatste bege-
leid door een taalinstructeur van de VDAB. Afgestudeerden krijgen ondersteuning
bij het zoeken naar werk. De resultaten zullen gepubliceerd worden en zouden
mogelijks kunnen gebruikt worden voor eendere initiatieven.

• STUWER (STUderen en WERken)

Stuwer is een duaal traject van de bachelor in de orthopedagogie van de KHLim-
burg (www.khlim.be/saw). Enkel studenten met een orthopedagogisch engagement
die voldoen aan de decretale toelatingsvoorwaarden, het Nederlands beheersen,
minimum 25 jaar zijn en bereid zijn tot zelfstandig leren, kunnen instromen.

Studenten worden via infobrochures en via de vakorganisaties uitgenodigd op de
infodagen. Ze krijgen een ‘quikscan’ mee waardoor ze zicht krijgen op hun startcompe-
tenties. Daarna volgt een intakegesprek waarin men peilt naar de draagkracht en de
motivatie van de kandidaat. De opleiding start met een EVC-procedure op basis van
een portfolio. De studenten verzamelen bewijzen en leren erop reflecteren. Op basis
van een assessment worden vrijstellingen gegeven. Studenten stellen een persoonlijk
ontwikkelingsprogramma samen dat leidt tot een individueel zelfstudietraject in het
tweede semester.

• Bijzondere leerroute voor Maatschappelijk assistent10

De EHSAL en de Erasmus Hogeschool Brussel bieden samen een deeltijdse oplei-
ding ‘Bachelor in het sociaal werk’ aan voor studenten met minimaal zes maand
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werkervaring in de sector. Het zeer heterogene doelpubliek combineert studeren en
werken. De dagopleiding wordt in de bijzondere leerroute gespreid over vijf jaar
indien de stage op de werkplaats kan doorgaan. De concrete arbeidsituatie krijgt
veel aandacht in de lessen. De kandidaat krijgt tijdens het toegangsgesprek infor-
matie over de opleiding en de studiebelasting. In dit gesprek wordt eveneens
gepeild naar de motivatie en draagkracht van de omgeving.

5.6 Afstandsonderwijs

• Open Hoger Onderwijs (OHO)

Het KATHO, Campus Tielt biedt met het OHO de opleiding Bachelor in het onder-
wijs (kleuter- en lager onderwijs) aan in afstandsonderwijs11. Het doelpubliek zijn
werkende studenten en/of studenten met een gezin. Ook internationale studenten en
studenten met een sensoriële functiebeperking schrijven in. Het OHO kent een groot
succes. 600 studenten zijn ingeschreven.

Studenten met een diploma hoger onderwijs stromen rechtstreeks in het kernpro-
gramma (120 studiepunten) in. Zij krijgen eventueel nog extra studieduurvermin-
dering op basis van EVC/EVK. Studenten met een diploma secundair onderwijs
starten in het eerste jaar dat hen breed oriënteert op het beroep van leraar basison-
derwijs. Op het einde van het eerste jaar kiezen ze voor de opleiding leraar kleuter
of lager onderwijs. Elke student maakt zijn persoonlijk ontwikkelingsprogramma.
Het grootste deel van de opleiding wordt in een virtuele omgeving afgelegd. Bege-
leid zelfstandig leren staat voorop. Studenten kunnen een beroep doen op begelei-
ding via het elektronisch leerplatform, individuele begeleiding lector-student en
studietrajectbegeleiding. Er worden enkele niet-verplichte sessies gegeven in con-
tactonderwijs.

• Kanttekeningen

Er is een grote drop-out bij studenten die verkorte programma’s volgen. Zeer veel
studenten werken op de arbeidsmarkt en onderschatten de studiebelasting. Het
aanbieden van eerlijke en duidelijke informatie, naast het voorstellen van een
(haalbaar) inschrijvingsprogramma kan dit voorkomen (Descheppere, 2006).
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6 SOHO-beleid – Aansluitingsproblematiek tussen
actoren secundair onderwijs (SO) en hoger onderwijs
(HO)

Onder SOHO-beleid horen alle initiatieven die een instelling hoger onderwijs
neemt om de aansluiting te bevorderen tussen het SO en het HO

Het secundair onderwijs is verantwoordelijk voor de studiekeuzebegeleiding van
zijn leerlingen. Dit is een veelomvattende, moeilijke en belangrijke taak voor de
secundaire school. De ontwikkelingen in het hoger onderwijs volgen elkaar pijlsnel
op. De benamingen van de opleidingen veranderen, nieuwe opleidingen schieten
als paddestoelen uit de grond. Er leeft veel onzekerheid bij de studiekeuzebegelei-
ders.

Een goede regionale samenwerking tussen HO en SO zoals uitgewerkt naar aanlei-
ding van het SOHO-pilootproject in de ruime regio Mechelen, kan dit verhelpen.
In het SOHO-overlegplatform zetelen vertegenwoordigers van de vier scholeng-
emeenschappen betrokken bij het project, een vertegenwoordiger van het CLB en
vertegenwoordigers van de KHMechelen, het De Nayer Instituut en de K.U.Leu-
ven. Dit overleg heeft geresulteerd in een jaarlijkse studiedag over een samen over-
eengekomen onderwijskundig thema. Daarnaast werd op een studienamiddag voor
het vak Frans aansluiting gezocht tussen de aanvangscompetenties HO en de eind-
termen SO. Werkvormen werden vergeleken, goede praktijkvoorbeelden uitgewis-
seld, enz. Het SOHO-overlegplatform wordt verder gezet ook nu het pilootproject
beëindigd is.

Ook het CLB kan een belangrijke partner zijn bij de aansluiting. Men kan de CLB-
dossiers met schriftelijke toestemming van de leerling doorgeven aan de studietra-
jectbegeleiders van het HO. Anderzijds houdt dit ook gevaren in, omdat men op die
manier negatieve percepties kan doorgeven. Dit kan verhinderen dat de kandidaat
met een nieuwe lei begint. De student heeft hier beslissingrecht.

De Vlaamse Onderwijsraad stelt voor overlegplatforms samen te stellen op basis
van studiegebieden. Per studiegebied zouden de instellingen een vertegenwoordi-
ger kunnen afvaardigen. Mogelijke doelstellingen zijn: gecoördineerde infover-
strekking t.a.v. toekomstige studenten, het optimaliseren van de beginsituatie van
toekomstige studenten, het beter leren kennen van elkaars cultuur, opvang van
mislukking tijdens of na het eerste jaar hoger onderwijs, het ontwikkelen van
instaptesten per studiegebied, enz.
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7 Besluit

Het flexibiliseringsdecreet heeft een grote impact op het hoger onderwijs.

Zoals hierboven beschreven leveren de instellingen zware inspanningen om studen-
ten met verschillende kenmerken te laten instromen. Dit vergt een grote investe-
ring in tijd, mensen en middelen. De beloofde extra financiering voor de begelei-
ding van kwetsbare doelgroepen naar het hoger onderwijs is dringend nodig.

Minister van Onderwijs Vandenbroucke wil ‘Gelijke kansen op onderwijs van hoge
kwaliteit’. Het aanboren van talenten en ze tot ontplooiing brengen, vraagt om een
aangepaste leeromgeving, begeleiding en trajecten. Dit mag niet ten koste gaan van
de kwaliteit van het onderwijs. De vooropgestelde uitstroomfinanciering zal hier
toch druk op zetten.
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Ann Van Neygen
Departementshoofd, Hogeschool West-Vlaanderen

1 Inleiding

Het hoeft geen betoog dat het decreet op de flexibilisering, in voege sinds het acade-
miejaar 2005-2006, het hoger onderwijs in Vlaanderen door mekaar heeft geschud.
Nu we ook meer en meer geconfronteerd worden met de gevolgen ervan, is de flexi-
bilisering een hot item in alle mogelijke formele en informele discussies. Positief
daaraan is alleszins dat we, zelfs over associaties heen, op alle mogelijke echelons en
bij iedere ontmoeting zelfs aan wildvreemden vragen: “En hoe zit het bij u?” En dan
komen de verhalen... Met voorop de administratieve mallemolen om een en ander
bij te houden, maar daarnaast ook de bezorgdheid over het overmatige uitstel-
gedrag van studenten, de aanpak van de ook nu al diverse instroom, het evenwicht
tussen flexibiliteit en het bewaken van de coherentie van de opleiding, enz.

Duidelijk is alleszins dat eenieder zijn weg zoekt in de omwenteling die de flexibili-
sering met zich meebrengt. Het decreet heeft in elk geval een onvoorziene meer-
waarde: het heeft het samenhorigheidsgevoel onder de personeelsleden in het hoger
onderwijs zeker versterkt. We zitten immers allemaal in hetzelfde schuitje en wen-
sen allen dat onze studenten op een zo kwalitatief mogelijke manier de eindmeet,
hun diploma halen. We stellen daarbij vast dat de flexibilisering voor heel wat stu-
denten een geschenk uit de hemel is. Maar we stellen evengoed vast dat heel wat
studenten de flexibilisering aangrijpen om langer student te blijven en uit te stellen
waar het kan. Anderen haken dan weer voortijdig af, sommigen zelfs nadat ze al een
heel parcours hebben afgelegd.

Hoog tijd dus om een en ander op een rij te zetten, hier in het bijzonder over de
problematiek van de doorstroom.
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2 Drop-out en heroriëntering

2.1 Drop-out

Het is zeker niet nieuw dat veel studenten die hoger onderwijs aanvatten op ver-
schillende momenten in hun parcours stoppen met hun opleiding. Dit was al zo
voor de flexibilisering, en het is vandaag de dag nog steeds zo, zij het misschien in
mindere mate door het toenemen van wat we gemakshalve ‘de blijvers’ durven
noemen.

Onze eerste bekommernis gaat evenwel uit naar de studenten die, ondanks de flexi-
bilisering en alle vormen van begeleiding, niet doorstromen en afhaken. We noe-
men ze gemeenlijk de ‘drop-outs’. Een eenduidige definitie van drop-out bestaat
niet. De meest werkbare en ook de meest algemene definitie is drop-out gelijk te
stellen aan ongekwalificeerde uitstroom.

Duidelijk is evenwel dat studenten op verschillende momenten van hun parcours
afhaken. Het moment waarop, is vaak nauw verbonden met de reden(en) waarom
ze afhaken. We trachten hier de grote lijnen weer te geven.

De studenten die zeer vroeg afhaken, nl. binnen de twee maanden na de start van
het academiejaar, zijn voor het overgrote deel studenten die een, naar eigen zeggen,
verkeerde studiekeuze hebben gemaakt. De realiteit van de opleiding strookt niet
met wat ze zich erbij hadden voorgesteld, ze stellen vast dat ze de opleiding niet
aankunnen, of ze vinden de eerste praktijkervaringen te confronterend, bv. ver-
pleegkunde. Ook Nederlands onderzoek duidt aan dat ongeveer een derde van alle
uitvallers stelt een verkeerde studiekeuze te hebben gemaakt. Een ander derde
vindt de opleiding niet uitdagend genoeg en het laatste derde heeft diverse redenen
zoals gezondheidsproblemen, de sfeer in de opleiding en de contacten met mede-
studenten en docenten (Zijlstra, 2006). Deze thema’s komen verder nog aan bod.

Voor de verkeerde studiekeuze ligt een groot deel van de verantwoordelijkheid bui-
ten het hoger onderwijs. Het oriënteringsbeleid in de secundaire scholen, nochtans
de laatste jaren sterk verbeterd en uitgebouwd, blijkt nog niet voldoende in staat
om studenten een weloverwogen keuze te laten maken. Anderzijds is het ook zo dat
voor veel 18-jarigen, toch nog altijd de overgrote meerderheid van onze instroom,
het vinden van een kot vaak belangrijker is dan hun studiekeuze. Dat komt later
wel, denken ze. Met als gevolg dat de beslissing vaak wordt uitgesteld tot het aller-
laatste moment. Dat onze nieuwe studenten zich steeds later inschrijven, sterkt
ons in deze overweging.

De verantwoordelijkheid van de hogescholen ligt uiteraard in een goede voorlich-
ting over alle aspecten van de opleidingen en de vormen van begeleiding. Maar dit
gaat ons thema van doorstroom te buiten.
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Een tweede moment van afhaken, situeert zich na de eerste semesterexamens.
Sommige studenten met tegenvallende resultaten zien het niet meer zitten en
geven op. Vaak zijn dit ook de studenten die we plots niet meer zien verschijnen in
de opleiding en daar ook weinig tot niet over communiceren. Meestal schrijven ze
zich ook niet uit om op die manier hun statuut als student (èn studiebeurs, èn kin-
derbijslag, ...) te kunnen behouden, maar reageren ze ook niet wanneer ze worden
aangesproken of aangeschreven om een afspraak te maken met de trajectbegeleider.

Een derde groep studenten haakt af wanneer ze al verder gevorderd zijn in hun par-
cours. In opleidingen waar de studenten voor het eerst op stage gaan in het tweede
jaar van de opleiding, doet zich dit nogal eens voor. De praktijk is nog altijd iets an-
ders dan de theorie of zelfs de practica op de campus. Een ander fenomeen zijn de
studenten die hun eindwerk of hun masterproef niet indienen en dus op dat ele-
ment van hun opleiding na, alle credits hebben behaald.

Daarnaast zijn er nog de vele studenten die in de loop van hun parcours afhaken
wegens ziekte, persoonlijke problemen, zwangerschap, enz. Vroeger waren al deze
studenten gedoemd een volledig jaar opnieuw te doen. Het voordeel van de flexibi-
lisering is dat zij vandaag de draad weer kunnen opnemen daar waar ze hem hebben
laten liggen. Maar of dit hen motiveert om het ook te doen?

Voor deze laatste studenten zou het wel een pluspunt zijn indien zij door een tijde-
lijke onderbreking van hun parcours geen leerkrediet verliezen (in de toekomstige
financiering) maar toch hun statuut van student kunnen behouden.

Uit Nederlands onderzoek blijkt overduidelijk dat als de diversiteit van de in-
stroom toeneemt, dat leidt tot een structureel hogere uitval, in het bijzonder bij al-
lochtone studenten. (Tupan, 2004). Maar we stellen vast dat ook de studenten die
uit een vooropleiding komen die minder goed voorbereidt op het hoger onderwijs
(TSO, BSO) het vaak niet halen. Doorstroombeleid moet dus ook gerelateerd wor-
den aan een algemeen diversiteitsbeleid. Dat betekent begeleidingsmaatregelen
ontwikkelen die zich toespitsen op de meest diverse studenten, om de uitval te
beperken. (Zie verder 4. Differentiëring)

2.2 Heroriëntering

Wanneer remediëring bij bovenstaande studenten niet helpt, kan heroriëntering
voorkomen dat zij het hoger onderwijs volledig verlaten. De flexibilisering verge-
makkelijkt bovendien de heroriëntering omdat het mogelijk wordt nog van oplei-
ding te veranderen of het studiecontract te wijzigingen, na het eerste semester. Een
goed uitgebouwde studietrajectbegeleiding is hier cruciaal. Alsook een duidelijke
communicatie naar de studenten over het bestaan van deze (en andere) vorm(en)
van begeleiding.
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Wanneer is het aangewezen over te gaan tot heroriëntering?
• wanneer de studenten door onvoorziene omstandigheden in hun leven hun op-

leiding in de huidige vorm niet kunnen verderzetten. Een ander contract of een
vermindering van het aantal opgenomen studiepunten kan daar soelaas bieden;

• wanneer duidelijk is dat de motivatie van de student voor de huidige opleiding
nihil is, maar er nog steeds een drive aanwezig is om een diploma te behalen;

• wanneer de student duidelijk maakt de opleiding niet aan te kunnen (bv. acade-
misch niveau), maar verder wil studeren in een gelijkaardige, maar minder zware
opleiding (bv. professionele bachelor);

• wanneer de student te kennen geeft even te willen stoppen met de opleiding om
ze later te hernemen. In dit geval is het belangrijk dat er contact gehouden wordt
met de student.

In vele gevallen kan drop-out voorkomen worden, wanneer men al bij de eerste sig-
nalen de student aanspreekt en zicht tracht te krijgen op de achterliggende
reden(en) van zijn wens om te stoppen. Uiteraard kan men geen enkele student
belemmeren in zijn keuze. Maar men kan wel standaard voorzien dat iedere stu-
dent die zich wenst uit te schrijven, eerst nog langs gaat bij de studiebegeleider of de
trajectbegeleider.

Studenten die uiteindelijk toch beslissen om te stoppen met hun opleiding kunnen
worden geheroriënteerd naar een passende werksituatie, en naar verschillende vor-
men van permanente vorming die bij hen een attitude van levenslang leren kan
teweeg brengen. Ook de toekomstige implementatie van de ‘subdegrees’ of ‘short cycles’
kan voor deze studenten een uitkomst bieden.

In de heroriëntering naar een andere opleiding of een andere instelling schuilt even-
wel een knelpunt. (VVS, 2006) Er bestaat een reëel gevaar dat bij heroriëntering
het belang van de instelling of associatie de bovenhand neemt, ten koste van de
objectieve informatie. Een student zou in principe neutrale en volledige informatie
moeten krijgen over opleidingen aan andere instellingen en associaties, zowel in
binnen- als buitenland. Het hogeronderwijsregister zou in die optiek een referentie-
website moeten worden, waarvan iedere studie- en trajectbegeleider gebruik kan
maken om de student de nodige objectieve informatie te geven over zijn verder par-
cours. En dit tijdig. In het verleden was het immers vaak zo dat het aantal uitschrij-
vingen plots de hoogte inging na 1 februari! Zelfs al zijn de middelen reeds jaren
bevroren en genereert een bijkomende student momenteel 0 euro.

Een oplossing lijkt ons hier niet voor de hand te liggen. Instellingen zullen nu een-
maal, ook in de toekomst, worden betoelaagd volgens hun aantal studenten. De
concurrentie tussen de instellingen is dan ook groot en iedere student telt. De enige
manier waarop men dit (vrij logisch) opportunisme van instellingen kan afzwak-
ken, is door het heroriënteringsbeleid expliciet op te nemen bij de interne en
externe kwaliteitszorg.
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2.3 Begeleidingsinstrumenten of facilitatoren na heroriëntering

Studenten die na een heroriëntering vanuit een andere instelling of opleiding
komen, starten bij ons wanneer de onderwijsactiviteiten al een eind gevorderd zijn;
de overgrote meerderheid ofwel in de loop van het eerste semester, ofwel bij het
begin van het tweede semester. De flexibilisering laat dit immers toe. Dit betekent
evenwel niet dat de student zomaar in een andere opleiding kan instappen en aan-
sluiten bij het lopende programma.

Uiteraard speelt de trajectbegeleider in deze situatie een belangrijke rol. In de eer-
ste plaats om de student wegwijs te maken in het geheel van de opleiding, en om
hem te duiden welk deel van het parcours al afgelegd is en hoe hij het best kan aan-
sluiten. Iedere later ingestroomde student kan bovendien terecht bij alle docenten
voor monitoraat over hun onderwijsactiviteiten.

Maar ten gevolge van het competentiegericht leren worden steeds meer integratie-
opdrachten gegeven, ook al in het eerste en tweede semester van een opleiding,
vaak in groep. En deze opleidingsonderdelen worden permanent geëvalueerd.

Voor studenten die instromen in het tweede semester speelt soms ook de volgtijde-
lijkheid een rol. Wanneer zij niet hebben deelgenomen aan ‘Wiskunde 1’ in het
eerste semester, kunnen zij dan zomaar deelnemen aan ‘Wiskunde 2’?

En dan is er nog de vraag welke flexibiliteit überhaupt nu al mogelijk is in onze in-
stellingen?

“Op dit moment zitten de meeste opleidingen aan Vlaamse universiteiten en hogescholen
nog in een vrij rigide structuur: geformatteerd in een jaar- of semestersysteem, gericht op vol-
tijds studeren, met nog veel contactonderwijs en met onderwijsactiviteiten die slechts een-
maal per jaar/semester worden aangeboden. (...) Het is redelijk naïef om te verwachten dat
de regelgevende mogelijkheden tot flexibilisering die het decreet geschapen heeft – en die zeker
zinvol zijn, maar op de keper beschouwd in de praktijk niet veel meer mogelijkheden schep-
pen dan voordien al het geval was – uit zichzelf tot meer flexibele trajecten zullen leiden.”
(Van Damme, 2004, p. 6)

Deze bedenking verwoordt wel degelijk een stuk van de realiteit. Want onze instro-
mende student in het tweede semester wordt bv. geconfronteerd met het feit dat de
reeds geëvalueerde opleidingsonderdelen van het eerste semester niet meer worden
aangeboden, dat hij de permanent geëvalueerde opleidingsonderdelen naar alle
waarschijnlijkheid pas in het volgende academiejaar zal kunnen afleggen (tenzij er
een inhaaltraject wordt aangeboden), en dat hij de groepsactiviteiten met de bijho-
rende integratieopdrachten maar moeilijk op zijn eentje kan uitvoeren (tenzij er
ook hier een inhaaltraject kan worden aangeboden). Feit is alleszins dat de instel-
lingen de mogelijkheden die de flexibilisering biedt, vandaag de dag nog niet ten
volle (kunnen) benutten. Het personeelsbestand laat immers niet toe om alles in de
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loop van een academiejaar tweemaal aan te bieden. Toch stellen we vast dat er
altijd enkele studenten zijn die pas in het tweede semester instromen, en het toch
nog halen, een paar credits niet te na gesproken, mits er een degelijke communica-
tie, een goede begeleiding en inhaaltrajecten zijn. Alles hangt dus af van de mate
waarin een instelling bereid is, maar ook de mogelijkheid heeft, om deze late
instromers voldoende te omkaderen en de kans te geven om alsnog een inhaal-
manoeuvre te realiseren.

3 Studieduurverlenging

3.1 Wat is studieduurverlenging?

Tot nog toe voltooien Vlaamse studenten, in vergelijking met vele andere Europese
landen hun studie gemiddeld in een relatief korte tijd. (Van Damme, 2004) Door
de beperkte overdrachtsregelingen en het verbod op trissen, lag een redelijk grote
druk op de studenten. Door het creditsysteem valt die druk nu weg en ligt de weg
open naar een studieduurverlenging. De ‘blijvers’ vermenigvuldigen zich...

Vooraleer verder in te gaan op de factoren die studieduurverlenging in de hand wer-
ken, willen we eerst duidelijk stellen wat we hier onder studieduurverlenging
verstaan.

Een student die zich jaarlijks inschrijft voor 30 studiepunten en hier telkens in
slaagt, zal zijn professionele bachelor behalen in 6 jaar, maar is voor ons geen stu-
dent die valt onder de noemer ‘studieduurverlenging’. Deze student heeft er
immers voor geopteerd om naast zijn studie te blijven werken en ieder jaar een deel
van zijn opleiding af te werken. De student die zich elk jaar inschrijft voor 60 studie-
punten en daar maar telkens 30 credits van behaalt, doet ook zes jaar over zijn oplei-
ding, maar wordt elk jaar voor 60 studiepunten betoelaagd. Dit is een student met
een ernstige studieduurverlenging.

Hoe de overheid in de toekomst zal berekenen of de studieduurverlenging toegeno-
men is of niet, is ons een raadsel. Waar men vroeger vrij eenvoudig kon meten of
een student geslaagd was of niet en een jaar moest overdoen, slagen studenten van-
daag de dag per opleidingsonderdeel. Een globaal slaagcijfer bestaat dus niet meer.
Men kan ook niet zeggen: alles boven de drie jaar voor een opleiding van 180 stu-
diepunten, is studieduurverlenging. Want een student kan, omwille van bepaalde
redenen, gedurende een paar jaar maar voor een beperkt aantal studiepunten
ingeschreven hebben.

Laat ons volgende werkhypothese hanteren: we spreken van studieduurverlenging
wanneer een student zich voor meer dan het voorziene aantal studiepunten van het
modeltraject moet inschrijven om zijn diploma te kunnen behalen.
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Het is vandaag de dag nog te vroeg om de effecten van de flexibilisering op de stu-
dieduurverlenging te meten. Ook in internationaal verband zijn hier, bij ons weten,
nog maar weinig studies naar verricht. We kunnen ons dus enkel beroepen op de er-
varingen die we in het afgelopen jaar hebben opgedaan op de werkvloer.

3.2 Mogelijke oorzaken van studieduurverlenging door de
flexibilisering

Hoe werkt de flexibilisering, volgens ons, de studieverlenging in de hand?
• De student ‘buist’ niet meer; datgene waarin hij geslaagd is, is voorgoed verwor-

ven. Datgene waarin hij niet geslaagd is, neemt hij mee naar een volgend acade-
miejaar. Aan het thuisfront wordt een positieve boodschap overgebracht: “Ik
ben geslaagd, maar moet nog een paar zaken meenemen naar volgend jaar.”
Iedereen gelukkig.

• We stellen vast dat door de flexibele organisatie van het onderwijs, de studenten
steeds lakser worden en tijdens de examenperiodes sneller afhaken. In de tweede
zittijd hoorden we sommigen zelfs opperen liever op reis te gaan dan hun exa-
mens af te leggen. Ze zullen de resterende vakken wel meenemen.

• De mogelijkheid tot flexibele trajecten houdt ook een aantal ‘zwakkere’ studen-
ten in de opleiding. Het is nog steeds niet zo dat iedereen hoger onderwijs aan
kan, maar slagen in een paar opleidingsonderdelen kan de minder competente
student hoop geven en hem ertoe aanzetten toch verder te doen. Zeker als het
thuisfront hem hierin aanmoedigt en ondersteunt.

• We zien ook meer en meer studenten die, als ze niet slagen in onderdelen van
hun parcours, de verloren tijd willen inhalen door bovenop de opleidingsonder-
delen waarvoor ze niet slaagden, nog een aanzienlijk pakket opleidingsonder-
delen op te nemen; althans wanneer de opleiding dit toestaat en het niet in strijd
is met de volgtijdelijkheid. We stellen evenwel bijna altijd vast dat deze studen-
ten zelfs niet deelnemen aan de opleidingsonderdelen die ze er bovenop hebben
genomen en ze er dus het volgende jaar opnieuw moeten voor inschrijven.

Er zijn allicht nog tendensen vast te stellen, maar dit zijn de meest frappante die we
het eerste jaar van de flexibilisering hebben genoteerd.

3.3 Kritische succesfactoren die de studieduurverlenging
tegengaan

Onder het motto ‘Studierendement: je krijgt wat je erin stopt’, wordt volgens Van
Meerten en Van den Berg (2005) het studierendement met betrekking tot de door-
stroom bevorderd door drie factoren:
1 de studeerbaarheid van het onderwijsprogramma;
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2 de begeleiding van de student tijdens de studie;
3 de stimulans die uitgaat van de (al dan niet elektronische) leeromgeving en de

leermiddelen. Anders geformuleerd: de kwaliteit van de leeromgeving en de
leermiddelen.

En inderdaad, wanneer we er andere literatuur op naslaan (Beekhoven e.a., 2004;
Jansen, 2004; Van den Berg e.a., 2005; Van Mosselaer e.a., 2006) en putten uit
onze eigen ervaring, zien we de vele factoren die het succes van een student binnen
zijn opleiding kunnen bevorderen, en dus de studieduurverlenging tegengaan, on-
der een van deze noemers terugkeren. Vanuit deze lectuur voegen we er nog een
vierde factor aan toe, nl. de sociale context waarin de student zich situeert.

3.3.1 De studeerbaarheid van het onderwijsprogramma

In het debat over de flexibilisering gaat veel aandacht naar de organisatie van het
onderwijs. Het betreft hier zowel de concrete wijze waarop het opleidingspro-
gramma wordt aangeboden, als de randvoorwaarden voor de jaarindeling. In de
aanbiedingswijze zijn de aspecten ‘tijd’ en ‘plaats’ van groot belang, samen met de
gebruikte werkvormen en de studietijd nodig om de opleidingsonderdelen te
verwerken.

De flexibiliteit omtrent tijd en plaats van het aanbieden van een opleiding (bv. door
middel van de elektronische leeromgeving) maakt de studeerbaarheid van het pro-
gramma haalbaarder voor werkende studenten, studenten met beperkingen, top-
sporters, enz. Maar diezelfde flexibiliteit maakt het soms moeilijker voor studenten
die vanuit een zwakkere vooropleiding instromen. Zij hebben bij aanvang immers
niet voldoende studievaardigheden om met meer zelfsturend leren om te gaan.
Voor hen is een, althans bij aanvang van het opleidingsprogramma, sterk gestructu-
reerde en aan plaats en tijd gebonden studie een noodzaak.

Regelmatige studietijdmetingen zijn bovendien een must om na te gaan of het pro-
gramma in zijn totaliteit niet te belastend is voor de studenten. En zeker nu steeds
meer verschillende werkvormen worden toegepast en gecombineerd, blijkt dat de
bijkomende taken en opdrachten voor studenten op bepaalde momenten soms een
overload teweegbrengen.

Dit laatste brengt ons bij het aspect van de jaarindeling. In Vlaanderen wordt nog
altijd gewerkt met een jaarindeling, soms al met een semesterindeling. In de ons
omringende landen, wordt vaak gewerkt met tijdseenheden van bv. zes weken
waarbinnen één onderwerp wordt afgewerkt. Uit onderzoek blijkt dat opleidingen
waar de examens gespreid worden, en opleidingen die weinig modules parallel laten
lopen en dus met kleinere tijdseenheden werken, voor de beste doorstroom zorgen.
Herexamens worden dan weer beter niet gespreid over het academiejaar. (Janssen,
2004)
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3.3.2 De begeleiding van de student tijdens zijn opleiding

Er bestaat vandaag al heel wat begeleiding voor studenten bij hun opleiding, maar
grotendeels vraaggestuurd. De vraag die we ons hierbij kunnen stellen is of een
deel van deze begeleiding niet structureel zou moeten ingebouwd worden in de
opleiding om te voorkomen dat studenten pas na het falen bij de semester-
examens een beroep doen op het aanbod. We stellen immers vast dat de studen-
ten die het meest begeleiding nodig hebben, niettegenstaande de overduidelijke
communicatie van het aanbod, vaak te laat een beroep doen op de voorzieningen
die voorhanden zijn.

Welke vormen van begeleiding zijn belangrijk?
• In de eerste plaats de vakinhoudelijke ondersteuning: monitoraat, oefensessies,

proefexamens, ... Voor studenten is alleszins belangrijk dat de docent gemakke-
lijk aanspreekbaar en bereikbaar is. Voor grote opleidingen vergt dit uiteraard
een andere organisatie dan voor kleine opleidingen waar de drempel naar de
docent gemakkelijker te nemen is.

• Daarnaast zijn ook alle vormen van mentoraat belangrijk (vaste aanspreekper-
soon, peter/meterschap, ...). De essentie is dat de student gevolgd wordt in zijn
opleidingstraject en dat hij een referentiefiguur heeft bij wie hij terecht kan wan-
neer het niet goed loopt.

• De trajectbegeleider tracht samen met de student het best passende traject uit te
stippelen, binnen de krijtlijnen van de volgtijdelijkheid, en van de noden en
competenties van de student.

• De studiebegeleiding helpt de student die zich geen raad weet met de studievaar-
digheden en ondersteuning nodig heeft op het vlak van zijn leerstijl, zijn tijdsbe-
heer, faalangst, enz. Het vroegtijdig analyseren van de leerstijl en daaraan gekop-
pelde bijsturing, levert positieve resultaten op. (Van De Mosselaer, e.a. 2006)

• Meer en meer is ook extra ondersteuning nodig op het vlak van taal; en niet
alleen voor onze allochtone studenten. De ‘chat-taal’ is dermate ingeburgerd dat
ze de taalvaardigheid van veel van onze studenten ondermijnt. Verplichte (dus
in het curriculum opgenomen?) remediëringstrajecten kunnen hier een uitkomst
bieden.

• Andere vormen van begeleiding zoals psychosociale begeleiding, sociale vaardig-
heidstraining (bij opleidingen in de menswetenschappen vaak standaard in het
opleidingsprogramma) kunnen al dan niet binnen de instelling worden aangebo-
den. Soms moet men doorverwijzen naar de eerstelijnsgezondheidszorg.

Cruciaal om deze waaier aan begeleiding van een student zijn doel niet te laten
voorbijschieten, is de transparantie van het begeleidingsaanbod en de duidelijke
communicatie erover naar studenten. Idealiter worden de verschillende vormen
van begeleiding zoveel mogelijk geïntegreerd (cf. studentvolgsysteem), maar daar
stelt zich vaak het probleem van de privacy.
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Blijft tot slot het punt van vrijblijvend versus verplicht. Iets verplichten kunnen we
enkel door bepaalde aspecten structureel in te bouwen in de opleiding, of door bin-
dende studieadviezen. Deze laatste kunnen we evenwel pas opleggen wanneer een
student zich voor de derde keer wenst in te schrijven voor niet-behaalde credits of
als de student in een diplomacontract binnen een welomschreven termijn (reke-
ning houdend met het al dan niet voltijds karakter van de inschrijving) onvol-
doende progressie maakt of zal maken doorheen zijn hele opleidingstraject. De
vraag die we ons hier kunnen stellen is of we een bindend studieadvies al niet moe-
ten kunnen opgeleggen wanneer de student zich een tweede maal inschrijft voor
niet-behaalde credits?

3.3.3 De stimulans die uitgaat van de leeromgeving

Wat we op de werkvloer alleszins kunnen vaststellen, is dat de opleidingen die het
verst staan met het competentiegericht leren en de daaraan gekoppelde variatie aan
werkvormen, een kleine of quasi geen uitval meer kennen, en dat studenten met
tegenvallende resultaten na een eerste examenperiode beter gemotiveerd worden
om hun studiemethode bij te sturen en de negatieve tendens alsnog om te buigen.

Ook in de conclusies van het drop-outcongres van VVS (VVS, 2006) lezen we dat
een groot deel van de drop-out te maken heeft met de kwaliteit van het onderwijs-
proces.

Het spreekt voor zich dat een en ander maar hard gemaakt kan worden met objec-
tieve onderzoeksgegevens, maar deze tendens lijkt toch duidelijk. Waar studenten
in een massa terechtkomen, waar ze vaak enkel hoorcolleges tussen de kiezen krij-
gen, vooral dan toch in een eerste jaar hoger onderwijs, is de uitval ten gevolge van
desinteresse beduidend groter dan in de opleidingen waar studenten, uiteraard
naast een aantal hoorcolleges, van meet af aan ook gegrepen worden door de oplei-
ding met werkcolleges, onderwijsgroepen, projectwerk, casuïstiek, probleemge-
stuurd onderwijs, digitaal leren, enz. Kortom: werkvormen in kleinere groepen, met
een grotere begeleiding en een voortdurend appel op de werkzaamheid van de stu-
dent. Een onderzoek van Van den Berg bevestigt deze vaststelling op de werkvloer.
Daaruit blijkt dat curricula die op een geïntegreerde manier worden aangeboden
tot een betere doorstroom leiden dan de curricula waarin de opleidingsonderdelen
los van mekaar worden aangebracht. Hij stelt bovendien vast dat passieve werkvor-
men de studievoortgang meer hypothekeren dan de meer actieve werkvormen.
(Van den Berg, e.a., 2005)

Duidelijk is evenwel ook dat extremen uit den boze zijn. Daar waar men volledig
overschakelt op bv. probleemgestuurd onderwijs, stellen we vast dat studenten
komen smeken om toch nog wat hoorcolleges te krijgen. De ervaringen van de afge-
lopen jaren hebben ons geleerd om enerzijds een gezonde mix aan werkvormen te
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implementeren, en anderzijds een geleidelijke overgang te maken over de semesters
heen van sterk begeleid naar meer zelfsturend leren. Studenten vanaf dag één losla-
ten op een project, hoe goed begeleid ook, is uit den boze.

3.3.4 De sociale context waarin de student zich situeert

De factor ‘sociale context’ willen we op twee manieren benaderen.

In de eerste plaats speelt de sociale context waaruit de student komt, de thuissituatie
met name, een niet onbelangrijke rol in de mate waarin de student zich ondersteund
weet in zijn studies. Sommige studenten uit lagere sociale klassen (maar zij niet
alleen!) zullen, bovenop vaak precaire financiële problemen, nog spanningen binnen
de thuissituatie moeten nemen. We zien dan ook veel van deze studenten het ouder-
lijk huis verlaten in de loop van hun opleiding. Een stevige ondersteuning, zowel van-
uit de opleiding (bv. door de mentor, tijdelijke maatregelen voor opdrachten), als van-
uit de sociale voorzieningen (financieel, maar ook psychisch) kunnen deze studenten
op het spoor houden. Het ontbreekt hen geenszins aan motivatie, wel aan een context
waarbinnen studeren vanzelfsprekend is. Uit het onderzoek van Beekhoven e.a. blijkt
dat deze groep studenten de enige is bij wie alleen gaan wonen of op kot gaan de
studievoortgang positief beïnvloedt. (Beekhoven, 2004)

De sociale context kunnen we ook zien als het netwerk dat de student gaandeweg rond
zich heen uitbouwt, vaak beginnend met de medestudenten met wie hij toevallig in
een groepswerk zit of die hij op de bus tegenkomt.

Sociale integratie is een belangrijke factor in de studievoortgang. Paradoxaal
genoeg blijkt uit onderzoek (Beekhoven, 2004) dat de studenten die op kot gaan,
vaak minder geïntegreerd blijken dan zij die dat niet doen. De deelname aan stu-
dentenverenigingen en studentenactiviteiten is dus niet gekoppeld aan zelfstandig
wonen of op kot zijn, in tegenstelling tot wat algemeen gedacht wordt. Naast de
studentikoze activiteiten kunnen peercontacten ook bevorderd worden door ze in
te bouwen tijdens de onthaaldagen, door peter-meter contacten, het werken met
projectgroepen, enz. Kortom, alle middelen zijn goed als de studenten maar de
kans krijgen, of zelfs in het begin verplicht worden om met collega-studenten sa-
men te werken, maar ook plezier te maken, mekaar te helpen, enz. Op moeilijke
momenten in hun studietraject zijn deze contacten vaak van levensbelang om door
te zetten.

Rode draad doorheen quasi alle genoemde factoren is het feit dat hoe meer de stu-
dent doorheen zijn parcours individueel wordt benaderd en hoe beter het onder-
wijsprogramma in staat is om in te spelen op de specifieke noden en competenties
van de student, hoe groter de kans op succes. Differentiëring is hier het sleutel-
woord.
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4 Differentiëring

Wanneer er gesproken wordt over differentiëring, denken we vaak onmiddellijk
aan studenten met een functiebeperking of allochtone studenten. Maar er zijn ook
de zij-instromers of herintreders, de topsporters, de studenten met kinderen, wer-
kende studenten, Erasmusstudenten en niet te vergeten, de groeiende groep stu-
denten met een vooropleiding die minder goed voorbereidt op het hoger onderwijs
en/of studenten uit de lagere sociale klassen.

De vraag die zich dan stelt: in hoeverre kan differentiëring studieverlenging tegen-
gaan?

Het is evident dat met de toenemende diversiteit van de studentenpopulatie, ten
dele al het gevolg van de flexibilisering, de noodzaak om het aanbod te differentië-
ren automatisch toeneemt indien we de studieverlenging in toom wensen te hou-
den. Alle studenten zijn immers gebaat bij een onderwijsvisie die erop gericht is hen
aan te spreken op hun competenties en hen bijgevolg te laten uitblinken in datgene
waar ze goed in zijn, uiteraard binnen de krijtlijnen van de door hen gekozen
opleiding.

Wanneer differentiëring structureel deel uitmaakt van het diversiteitsbeleid van
een instelling, is het risico op stigmatisering klein. In de reactie van de instellingen
op de ondertekening van de engagementsverklaring, stellen we vast dat de meeste
instellingen niet louter opteren voor een doelgroepenbeleid, maar ernaar streven
hun instelling zo te organiseren dat ze voor een zo breed mogelijk gamma gebrui-
kers, hier studenten, toegankelijk is, letterlijk en maar ook vooral figuurlijk.
(Geens, 2006)

Het kan niet genoeg benadrukt worden dat een duidelijke communicatie naar stu-
denten, maar ook naar abituriënten, hierin onontbeerlijk is. We stellen immers
vaak vast dat er op de werkvloer heel wat gebeurt voor de individuele student, maar
de communicatie hierover is soms bedroevend. Dit gebrek aan communicatie leidt
niet alleen tot stigmatisering van de studenten die gebruik maken van bepaalde
faciliteiten, maar roept ook vragen op bij de ‘gewone’ student: ‘Waarom hij wel en
ik niet?’

Instellingen moeten hun differentiëringsbeleid vastleggen en de procedures, taken
en bevoegdheden duidelijk op papier zetten (Klaver, 2005). Naast het bestrijden
van de stigmatisering, verhogen duidelijke procedures de kans op een snelle afwik-
keling, is het vastleggen van taken een waarborg voor de continuïteit, verlichten
goed geregelde randvoorwaarden de werkdruk, wat de weerstand van het personeel
kan milderen en maakt het vastleggen van beleidsafspraken evaluatie en verbete-
ring mogelijk. Het puike werk dat vandaag al op de werkvloer wordt geleverd met
individuele studenten, vaak bovenop het gewone werk, is momenteel nog veel te
weinig gekaderd.
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Met een strategisch uitgebouwd diversiteitbeleid zou men een en ander kunnen
stroomlijnen en structureren. Het resultaat daarvan zou een organisatie moeten
zijn die diversiteit in- en uitademt waardoor ‘bijzondere’ studenten niet meer
bestaan. De organisatie zelf wordt ‘bijzonder’ in het verbreden van haar focus en
omdat ze haar onderwijs en al haar diensten zo weet te organiseren dat de meest
diverse studenten kunnen doorstromen, zonder als ‘bijzonder’ te worden gelabeld.

Wanneer een instelling zich dit doel stelt, is het een conditio sine qua non dat haar
personeel differentiëring een evidentie vindt. En dit is niet evident! Professionalise-
ring is in deze een belangrijke tool. De sleutelfiguren in de opleidingen dienen de
nodige navorming te krijgen opdat ze op een correcte en onderbouwde manier de
meest diverse studenten met hun problematieken kunnen ondersteunen. Deze
navorming zal naast de onderwijskundige en soms technische aspecten ook bij
voorkeur gevoed worden door succesverhalen. Cases kunnen immers zeer instruc-
tief zijn, op voorwaarde dat ze met de nodige realiteitszin worden gebracht.

De grootste weerstand schuilt evenwel in wat onderhuids leeft bij mensen. Los van
de werkdruk en de goodwill van velen, zijn er nog steeds even ‘velen’ voor wie het
proces naar een inclusieve organisatie (want dat moet uiteindelijk het ultieme doel
zijn) een brug te ver is. Hier zou een passend personeelsbeleid een antwoord moe-
ten bieden, maar dit gaat ons onderwerp ver te buiten.

5 Tot slot

De vraag of de flexibilisering voor de doorstroom van studenten een zegen of een
valkuil is, valt niet eenduidig te beantwoorden. Een genuanceerd antwoord dus.

De flexibilisering is een zegen voor de student wanneer hij ze o.a. aangrijpt om:
• zich na een verkeerde studiekeuze te heroriënteren en zonder veel oponthoud

zijn studies verder te zetten in een andere opleiding;
• een ‘accident de parcours’ mee te nemen naar een volgend semester zonder ‘zijn

jaar te verliezen’;
• zijn traject te individualiseren omdat een beperking hem verhindert het model-

traject te volgen;
• zijn studies te combineren met werken, een gezin, topsport, ...;
• de draad weer op te nemen zonder behaalde credits te verliezen door ziekte of

andere individuele problematieken, na een tijdelijke uitval;
• zich extra te bekwamen in specialisaties bovenop zijn modaal traject;
• ...

De flexibilisering is een zegen voor de opleidingen en de betrokken docenten omdat
ze alle bovenstaande parcours voor de studenten mogelijk kunnen maken en voor
iedere student een studietraject op maat kunnen maken, indien nodig en wenselijk.
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De flexibilisering kan een valkuil zijn voor de student wanneer:
• hij ze aangrijpt om uit te stellen wat niet hoefde uitgesteld te worden;
• hij door allerlei omstandigheden gedwongen wordt steeds verder te gaan in een

opleiding die hem niet ligt of die hij niet aankan;
• hij onvoldoende begeleid wordt in het uittekenen van zijn traject na een gedeel-

telijk falen;
• hij door het bos de bomen niet meer ziet in de enorme keuzemogelijkheden die

de flexibilisering met zich meebrengt;
• hij de flexibilisering gelijk stelt met ‘voor elk wat wils’ i.p.v. ‘voor elk wat past’ en

eisen stelt die niet invulbaar of onredelijk zijn;
• ...

De flexibilisering kan een valkuil zijn voor de opleidingen en de docenten wanneer:
• ze niet beschikken over de personele en infrastructurele middelen om de indivi-

duele trajecten kwalitatief op te volgen en te begeleiden;
• ze onvoldoende geprofessionaliseerd zijn om studenten te kunnen heroriën-

teren, alsook om de nieuwe werkvormen op een correcte manier te implemente-
ren;

• ze menen dat flexibilisering gelijk staat aan de lat lager leggen voor bepaalde
doelgroepen;

• ...

Eén zaak is duidelijk: er is nog heel wat werk aan de winkel om van de flexibilisering
een geslaagd project te maken voor de doorstroom van de studenten! Het vergt
bovendien een enorme evenwichtsoefening om de kwaliteitslat op dezelfde hoogte,
zoniet hoger te leggen, en tegelijk differentiëring aan te bieden waar nodig en
mogelijk.
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Luc Van de Poele
Afdelingshoofd onderwijskwaliteitszorg, Universiteit Gent

1 Inleiding: vrijstelling versus credit

Het is eigen aan credits dat ze geaccumuleerd kunnen worden en dat ze overdraag-
baar zijn binnen een opleiding, over opleidingen heen en over instellingen heen. De
laatste twee vormen van overdraagbaarheid vallen in Vlaanderen onder de noemer
‘vrijstelling’. Slaag je voor een vak, dan verwerf je een credit. De credits cumuleer je
tot je alle credits verworven hebt voor een diploma. Creditbewijzen kun je verzilve-
ren in een andere opleiding of instelling, maar dan vraag je daar een vrijstelling aan.

2 Decretale achtergrond

Het universiteitendecreet van 12 juni 1991 liet reeds toe dat vrijstellingen werden
verleend op basis van ‘elders verworven niet-formele leerervaringen en relevante
werkervaring’.

In de meeste universiteiten werden enkel vrijstellingen toegekend op basis van
reeds verworven diploma’s, waarbij in het beste geval naast het diploma de werker-
varing werd ingeroepen als er twijfel was over het al dan niet toekennen van de vrij-
stelling op basis van het diploma alleen.

Het hogescholendecreet van 13 juli 1994 voorzag enkel vrijstellingen op basis van
diploma’s.

Voor de hogescholen wijzigde de situatie formeel met het structuurdecreet dat voor
alle instellingen de mogelijkheid creëerde om vrijstellingen te verlenen op grond
van ‘elders verworven competenties ‘EVC) en eerder verworven kwalificaties’
(EVK).

Het flexibiliseringsdecreet vervangt in de terminologie ‘elders’ door ‘eerder’ verwor-
ven competenties en verplicht de instellingen een procedure te voorzien voor
EVC/EVK.
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Vrijstellingen worden afhankelijk gemaakt van een bewijs van bekwaamheid dat
afgeleverd wordt door een validerende instantie binnen een (of meer) associaties en
de instellingen (en associaties) zijn verplicht daarvoor een procedure te voorzien,
inclusief beroepsmogelijkheden. Met het bewijs van bekwaamheid kan de student
een vrijstelling aanvragen bij de onderwijsinstelling. Het flexibiliseringsdecreet
voorzag dat studenten ook voor EVK’s een bewijs van bekwaamheid moesten voor-
leggen van de validerende instantie, maar dat werd terug geschrapt door het mini-
decreet. De erkende competenties worden vastgelegd in een bewijs van bekwaam-
heid.

Al met al is er voor de klassieke vrijstelling op zich niet zoveel veranderd. Het flexi-
biliseringsdecreet heeft de context van de vrijstellingen echter grondig gewijzigd.
Nieuw zijn uiteraard dat men ook een vrijstelling op basis van ervaring kan krijgen.
En verder zal blijken dat EVC indirect ook een impact heeft op de klassieke
vrijstellingen.

3 EVK versus EVC – formeel versus informeel

Een vrijstelling kan rechtstreeks bij een instelling aangevraagd worden op basis van
een (binnenlands of buitenlands) studiebewijs dat aangeeft dat een formeel leertra-
ject, al dan niet binnen onderwijs, met goed gevolg werd doorlopen. Het moet dus
niet noodzakelijk een creditbewijs van een andere instelling voor hoger onderwijs
zijn. Algemeen wordt aangenomen dat ‘met goed gevolg doorlopen’ meer betekent
dan dat men bij lessen of trainingen aanwezig geweest is. Om voor een EVK-vrij-
stelling in aanmerking te komen, moet je dus een studiebewijs kunnen voorleggen
van een vastgelegd programma en moet je de studie met succes afgesloten hebben
met een eindtoets. De instellingen zijn uiteindelijk vrij om een studiebewijs in aan-
merking te nemen voor een vrijstelling of niet. De instelling kan zelf een bijkomend
bekwaamheidsonderzoek vragen via de EVC-procedure. In dat geval mogen daar-
voor geen kosten aan de student aangerekend worden. Aanvaardt de instelling een
studiebewijs niet voor een rechtstreekse vrijstelling, dan kan de student het studie-
bewijs nog altijd inbrengen in de EVC-procedure. Dat heeft enkel zin als de student
naast het studiebewijs ook nog ervaring heeft met het toepassen van de kennis of
vaardigheden die het studiebewijs aantonen. Dan kunnen eventueel alsnog de
competenties van de kandidaat via een bekwaamheidsonderzoek aangetoond wor-
den.

De grens tussen EVK en EVC is niet helder afgebakend. Instellingen kunnen zelf
bepalen hoe streng ze bij de afbakening van EVK’s zijn.
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4 Bekwaamheidsonderzoeken om competenties te
erkennen

Met het flexibiliseringsdecreet, structuurdecreet en het minidecreet werden respec-
tievelijk drie soorten van bekwaamheidsonderzoeken geïntroduceerd:
1 het bekwaamheidsonderzoek voor EVC waarmee de competenties voor het

hoger onderwijs worden gemeten o.a. met het oog op vrijstellingen;
2 het bekwaamheidsonderzoek voor de afwijkende toelatingsvoorwaarden waar-

mee gemeten wordt of een kandidaat-student toch over de minimale competen-
ties beschikt om toegelaten te worden tot het hoger onderwijs; en

3 het onderzoek waarmee nagegaan wordt of iemand die niet aan de toelatings-
voorwaarden voldoet toch over de bekwaamheid beschikt om één of meer oplei-
dingsonderdelen goed te kunnen volgen.

Dit laatste ‘onderzoek van de bekwaamheid’ werd via het minidecreet ingevoerd
om toe te laten dat iemand bijvoorbeeld toch een opleidingsonderdeel uit een mas-
tersopleiding kan volgen zonder dat hij over een academisch bachelordiploma
beschikt. Dat bleek nodig omdat het bedrijfsleven een creditbewijs voor sommige
opleidingsonderdelen uit een mastersopleiding vraagt voor het uitvoeren van
beroepen in o.a. de industriële veiligheid. Deze mensen beschikken soms niet over
het juiste bachelordiploma om de vakken zomaar via een creditcontract te kunnen
volgen. Maar ook bij het brede publiek bestaat interesse voor het volgen van oplei-
dingsonderdelen op mastersniveau omdat de competenties ervan door geen enkele
ander onderwijsniveau worden aangeboden, zoals minder courante talen. De
inhoud van dit onderzoek van de bekwaamheid is door het decreet niet vastgelegd.
Instellingen laten de invulling om begrijpelijke redenen soms over aan de lesgevers
en dat kan dus sterk variëren in selectiviteit, vorm en inhoud. Het bekwaamheids-
onderzoek kan dus in de praktijk een informeel gesprek zijn tussen lesgever en kan-
didaat-student op basis waarvan de lesgever een beslissing neemt om de student al
dan niet toe laten tot het opleidingsonderdeel.

• Hoe selectief is het bekwaamheidsonderzoek voor de afwijkende
toelatingsvoorwaarden?

Dit bekwaamheidsonderzoek wordt door de instellingen eerder beschouwd als een
‘low stakes test’. Er hangt niet zoveel van af. In het slechtste geval wordt een student toch
toegelaten tot een opleiding die hij helemaal niet aankan en dan slaagt hij niet. De in-
stelling zal volgens sommigen dan wel overmatig geïnvesteerd hebben in niet-produc-
tieve begeleiding.

Een ander argument om niet te selectief te zijn, is de terechte roep naar meer diver-
siteit in het hoger onderwijs. Zo kan men studenten uit kansengroepen de moge-
lijkheid bieden zich te tonen op de competenties die echt een verschil maken en
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laat men niet enkel de voorselectie in het secundair onderwijs spelen. De voorziene
inputfinanciering voor de eerste 60 studiepunten zou in theorie ook voor een wei-
nig selectieve houding kunnen zorgen omdat meer ingeschreven studenten in de
eerste bachelor (ongeacht hun succes) op zich voor meer werkingsmiddelen zorgt.

In de perceptie van de instellingen is de algemene toegang tot het hoger onderwijs
zo breed dat een restrictieve houding tegenover studenten die hun secundair onder-
wijs niet hebben afgemaakt niet opportuun is. Dat iemand voortijdig het secundair
onderwijs verlaat, lijkt trouwens eerder beïnvloed te worden door de sociale en cul-
turele omgeving van de leerling en/of een meer uitgesproken puberteitscrisis, dan
door zijn/haar intrinsieke capaciteiten. Een open houding tegenover de afwijkende
toelatingsvoorwaarden lijkt dan ook één van de effectievere hefbomen te zijn voor
een grotere diversiteit in de studentenpopulatie. De eerste resultaten van een
beperkte groep studenten die via deze vorm van bekwaamheidsonderzoek toelating
kreeg tot het hoger onderwijs, wijzen erop dat hun slaagkansen niet lager liggen dan
van de studenten die wel aan de reguliere toelatingsvoorwaarden voldeden.

Toch wordt veel energie gestoken in de organisatie van deze bekwaamheidsonder-
zoeken die naargelang van de instelling leiden tot een specifieke toelating tot één
opleiding of tot een algemene toegang tot alle opleidingen van de instelling. De
afwijkende toelatingsvoorwaarden mogen er immers niet toe leiden dat studenten
die enige vertraging hebben opgelopen in het secundair onderwijs hun motivatie
verliezen om het secundair onderwijs af te maken, omdat ze na enkele jaren toch
ook wel kunnen starten in het hoger onderwijs. Dat zou kunnen leiden tot een nog
grotere ongekwalificeerde uitstroom. De instellingen moeten dus blijvend oog heb-
ben voor de achterliggende redenen voor het niet voldoen aan de afwijkende toela-
tingsvoorwaarden en best nagaan of de kandidaten voor de afwijkende toelatings-
voorwaarden voldoende blijk hebben gegeven van leergericht gedrag nadat ze het
secundair hebben verlaten. Een zeker vorm van selectiviteit is dus toch wel
aangewezen.

5 De methodiek van een bekwaamheidsonderzoek

Het flexibiliseringsdecreet geeft meer richtlijnen voor de vorm van het bekwaam-
heidsonderzoek voor EVC dan voor het bekwaamheidsonderzoek voor de afwij-
kende toelatingsvoorwaarden. Een bekwaamheidsonderzoek mag men niet nood-
zakelijk interpreteren als een proef. Het decreet suggereert zelf als methodieken
o.a. een evaluatie van feiten of verklaringen, een interview, een portfolio. De
meeste EVC-procedures passen die dan ook toe in omgekeerde volgorde. De stu-
dent wordt gevraagd om een dossier samen te stellen waarin men alle informatie
samenbrengt over situaties waar men zijn kennis en vaardigheden heeft bewezen in
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concrete situaties: wat men gedaan heeft, welke trainingen men gevolgd heeft, aan
welke processen men heeft deelgenomen en welke impact men er op had. Alles
wordt zoveel mogelijk gestaafd met documenten (‘bewijsstukken’) en toegelicht.
Sommige competenties kunnen niet louter op basis van een dossier aangetoond
worden en dan kan altijd een proef georganiseerd worden. In andere gevallen wordt
pas een interview of proef georganiseerd als het portfolio niet beslissend is. De asso-
ciaties en instellingen hebben veel tijd geïnvesteerd in de ontwikkeling van EVC-
procedures. Het toekennen van vrijstellingen op basis van EVC wordt dan ook als
een ‘high stakes’ operatie gezien. Men is bezorgd dat door te laks om te gaan met de pro-
cedure de kwaliteit in het gedrang zou kunnen komen. Een vrijstelling wil men niet al
te gemakkelijk toekennen en bij uitbreiding ook de bewijzen van bekwaamheid niet.
Er wordt daarom gelet op het respect waarmee alle betrokkenen worden behandeld;
respect niet alleen voor de studenten maar ook voor de beoordelaars in het EVC-
bekwaamheidsonderzoek die vaak betrokken zijn bij het onderwijs zelf.

Portfolio-onderzoek blijkt bij het beoordelen van EVC’s de meest markante ver-
nieuwing te zijn. Het is nog niet duidelijk welke probleempunten zich daarbij aan-
dienen omdat het aantal dossiers nog beperkt is en de associaties nog in een ont-
wikkelingsfase zitten.

Twee kwalitatieve buitenlandse onderzoeken lijken echter te rapporteren over ge-
lijkaardige processen. Helen Peters (2005)1 beschrijft de reflecties van de betrokke-
nen bij een EVC-procedure aan een Britse universiteit. Ze stelt vast dat de moeilijkheid
ligt in het matchen van verworven competenties aan de ‘body of knowledge’; iets wat aan-
geleerd wordt door de instellingen. De vaardigheid om een goed dossier in te dienen
omvat de vaardigheid om het eigen leerproces te identificeren en te articuleren en om
de gelijkwaardigheid ervan aan het formele leerproces aan te tonen. Van studenten
wordt verwacht dat ze bepaalde communicatievaardigheden bezitten. Ze moeten als
het ware hun eigen leerdoelstellingen kunnen verwoorden en die kunnen vertalen naar
academische onderwijsdoelstellingen. Het leren moet verwoord worden op een speci-
fieke manier volgens bepaalde criteria. Dat levert problemen op, want ervaringsleren
zal niet noodzakelijk het soort theoretische kennis reflecteren die voorkomt in syllabi.
Kennis en vaardigheden die opgedaan werden in de praktijk laten zich zelden inpassen
binnen de structuur van opleidingsonderdelen, modules, cursussen.

Een goed portfolio blijkt de volgende elementen te bevatten:
• duidelijke matching met de onderwijsdoelstellingen;
• kenmerken van een goed academisch geschreven werkstuk;
• een persoonlijke dimensie.
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Van EVC-kandidaten wordt bijna verwacht dat ze zich het discours van het hoger
onderwijs eigen maken om een succesvol portfolio te kunnen indienen.

Eenzelfde beeld schetsen Weijzen en van den Hurk (2006)2 in een onderzoek naar
de overeenstemming tussen competentiebeoordeling met portfolio en het oordeel over
competent handelen in de praktijk in een Nederlandse hogeschool. Docenten oorde-
len op basis van portfolio’s dat er te weinig wordt geëxpliciteerd in de reflecties. Het ni-
veau van schriftelijk formuleren, redeneren en onderbouwen wordt als criterium
meegenomen.

De mate waarin op een leerproces wordt gereflecteerd, maakt deel uit van de alge-
mene competenties van het hoger onderwijs en het is ook noodzakelijk om levens-
lang leren een kans te geven. Een evenwicht zal moeten gezocht worden tussen het
noodzakelijke niveau van reflecteren en niet teveel beoordelen op basis van een dis-
cours dat typisch is voor een institutioneel leerproces dat enkel aan een hogeschool
of universiteit kan ontwikkeld worden.

6 Afwijkende toelatingsvoorwaarden als vorm van EVC

In sommige associaties of instellingen worden de bekwaamheidsonderzoeken in
het kader van de afwijkende toelatingsvoorwaarden onder de noemer EVC uitge-
voerd en verlopen ze volgens dezelfde procedure. In andere instellingen staan ze
totaal los van elkaar. Wanneer het aantal EVC-dossiers vergeleken wordt tussen de
instellingen of associaties zal men de nodige voorzichtigheid moeten aanwenden.
Men zal erop moeten letten dat alle getelde EVC-dossiers effectief dossiers zijn
waarbij via een bekwaamheidsonderzoek een bewijs van bekwaamheid wordt afge-
leverd dat betrekking heeft op competenties van het hoger onderwijs en of er geen
dossiers zijn die de capaciteit in kaart brengen om te starten in het hoger onderwijs.
Het bekwaamheidsonderzoek voor de afwijkende toelatingsvoorwaarden is niet
gevat door de EVC-definitie van het decreet, maar er valt iets voor te zeggen om het
in de communicatie als EVC te benoemen. Ook binnen de instellingen blijkt het
niet voor de hand te liggen om de twee uit elkaar te houden.
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7 EVC-standaarden

Wat zijn de standaarden die moeten gehanteerd worden om eerder verworven com-
petenties te erkennen? Tegen wat moet men de competenties van de kandidaten aftoetsen?
Volgens het minidecreet moeten de standaarden op het bekwaamheidsbewijs vermeld
worden. De standaarden zijn volgens het flexibiliseringsdecreet de competenties ver-
meld in art. 58 van het structuurdecreet en/of de eindcompetenties van een opleiding
of opleidingsonderdeel. Probleem is echter dat niet alle opleidingen momenteel reeds
over een competentieprofiel in de volle betekenis van het woord beschikken en dat
niet elk opleidingsonderdeel al eindtermen heeft die competentiegericht geformuleerd
zijn. Vraag is overigens wat een competentiegerichte opleiding betekent. De courante
definitie van competentie is goed hanteerbaar voor de professioneel gerichte opleidin-
gen maar al minder evident voor de academische opleidingen, tenzij men het beroep
van onderzoeker als de professionele toekomst formuleert of het begrip competentie
ruimer interpreteert. De huidige beleidsmakers koesteren echter blijkbaar ook hoge
verwachtingen tegenover de academische competenties (onderzoeksvaardigheden)
van de eerder beroepsgerichte academische masters. Zowel de Dublin-descriptoren als
de daarvan afgeleide algemene competenties uit het structuurdecreet en het verder uit-
gewerkte European Qualification Framework leggen sterk de nadruk op het kennis-
creërend karakter van de masters. In de competenties van de masters moet dus vol-
doende aandacht blijven gaan naar kennis (in de breedste betekenis van het woord) zij
het dat die voldoende zal moeten toegepast worden in complexe situaties die naast
concreet ook zeer abstract kunnen zijn.

Voor de EVC-aanvrager (en de EVC-begeleider) stelt zich de vraag welke compe-
tenties men best laat erkennen. Het meest natuurlijke en doenbare voor de aanvra-
ger is te vertrekken van de competenties die de kandidaat voor zichzelf kan onder-
kennen en formuleren. Voor een succesvolle EVC-procedure is het echter meer
opportuun om te vertrekken van de competenties van de opleidingsonderdelen
waarvoor de aanvrager een vrijstelling ambieert. Enkele problemen dienen zich
daarbij aan. Niet alle opleidingen zijn reeds volledig uitgeschreven in competenties
waardoor er enigszins moet afgetast worden wat de vermoedelijke standaard zal
zijn die de assessoren zullen hanteren bij het beoordelen van het EVC-dossier. Dat
de competenties niet altijd uitgeschreven zijn, maakt de taak voor de begeleiders
moeilijk en soms delicaat.

Als de competenties die worden erkend letterlijk en specifiek overgenomen worden
uit de competentielijst van de opleidingsonderdelen, bestaat ook het risico dat het
bekwaamheidsbewijs enkel in die ene opleiding enige kans maakt om aanleiding te
geven tot een vrijstelling. Het moet toch de bedoeling zijn dat de bewijzen van
bekwaamheid ooit transferabele waarde hebben overheen de opleidingen, instellin-
gen en (hopelijk) ook de associaties.
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8 Vanaf wanneer zijn competenties voldoende
verworven?

Moet men bij een aanvraag voor een vrijstelling op basis van EVC kunnen aanto-
nen dat men alle competenties beheerst? Belangrijk is hier dat de aanvrager even
billijk wordt behandeld als de student die een examen aflegt voor het opleidings-
onderdeel of die een vrijstelling aanvraagt op basis van EVK. Het flexibiliserings-
decreet stelt dat een creditbewijs wordt toegekend als de student door een examen
heeft aangetoond dat hij ‘de competenties’ eigen aan een bepaald opleidingsonder-
deel heeft verworven. De Raad voor betwistingen heeft in besluit 2006/001 verdui-
delijkt dat (bij een EVK-aanvraag) een volledige inhoudelijke overeenstemming
van de gevolgde vakken zeker niet vereist is. Bij een gewoon examen wordt ook niet
altijd van de studenten verwacht dat ze alle competenties perfect beheersen. Veel
hangt uiteraard af van de manier waarop een opleiding het begrip competenties
toepast en hoe sterk de leerinhouden daar in doorwegen. Men moet er wel op letten
dat men bij de beoordeling van EVC-dossiers dezelfde relativiteit in acht neemt die
men hanteert bij examens en EVK-dossiers. De EVC-aanvrager mag men niet
strenger beoordelen dan de reguliere student.

9 Kan een bekwaamheidsproef de vorm aannemen van
een examen?

Een vrijstelling is volgens het flexibiliseringsdecreet precies de opheffing van de ver-
plichting om over een opleidingsonderdeel, of een deel ervan, examen af te leggen.
Nochtans zal in veel situaties het bekwaamheidsonderzoek dicht aansluiten bij het
examen dat men afneemt om de competenties te meten bij studenten die het vak
volgen. Daarom bestaat het risico dat men bij het EVC-bekwaamheidsonderzoek
de competenties test zoals ze tijdens het leerproces in de onderwijsinstelling aange-
leerd zijn. EVC als principe houdt ook in dat men respect heeft voor de praktijk-
omstandigheden waarin het leren plaatsgreep, dat de ‘look and feel’ van dat leerproces
sterk kan verschillen van een ‘schools’ leerproces. De uitdaging van EVC bestaat er
precies in afstand te nemen van de concrete omstandigheden van het leerproces. Als
een EVC-bekwaamheidsonderzoek de vorm aanneemt van een examen moeten de
assessoren de moeite doen om hun testen danig vorm te geven dat een leerproces in de
praktijk op zich kansen biedt om ervoor te slagen. Dat is de grote uitdaging voor de
training van de assessoren. Ze moeten een andere houding aannemen tegenover het te
beoordelen leerresultaat.
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10 Kostprijs van een EVC-procedure

De aanvrager moet een bedrag betalen voor een EVC-procedure. In het flexibilise-
ringsdecreet werd de prijs gekoppeld aan het aantal studiepunten waarvoor men
een vrijstelling krijgt. Dat blijkt een moeilijke werkwijze te zijn, omdat tijdens de
hele erkenningsprocedure op het niveau van de associatie in principe niet duidelijk
is hoeveel vrijstellingen met kan en zal krijgen. Er wordt dus een overeenkomst
afgesloten waarvan bij aanvang niet duidelijk is hoeveel ze zal kosten. Ze levert ook
extra administratieve last en kan een bron van discussies zijn. In het minidecreet
wordt daarom een minimumbedrag van 55 euro bepaald voor de administratie en
verder een maximumbedrag per onderwijsniveau, waarbinnen kan gedifferentieerd
worden op basis van bijvoorbeeld de complexiteit van het bekwaamheidsonderzoek
of het aantal te erkennen competenties.

De manier waarop de kostprijs wordt berekend, verschilt nogal tussen de associa-
ties. Sommigen proberen de evenredigheid zoals gesuggereerd in het minidecreet
zo dicht mogelijk te benaderen. Om het systeem transparant en beheersbaar te
houden, legt één associatie een vast bedrag op van 150 euro, mede vanuit de rede-
nering dat de reële kostprijs toch veel hoger ligt. In sommige instellingen krijgen de
studenten een deel van het betaalde bedrag terug als ze zich effectief inschrijven in
de instelling waar de EVC-procedure werd opgestart. Het minimumbedrag voor de
administratie moet ook soms al betaald worden voor de begeleiding, terwijl in
andere associaties de begeleiding gratis is. De fase van de begeleiding wordt in som-
mige instellingen ruimer geïnterpreteerd dan in andere. De gratis begeleiding blijft
soms beperkt tot het geven van standaardinformatie terwijl die elders ook de
intensieve ondersteuning bij de samenstelling van het portfolio omvat.

Het aantal EVC-dossiers is overal relatief laag en neemt niet echt toe. Dat wordt
o.a. toegeschreven aan het financiële aspect van de EVC-procedure.

11 Vrijstellingen

11.1 Deelvrijstellingen, overdrachten en deelcredits

Het flexibiliseringsdecreet maakt deelvrijstellingen mogelijk maar het begrip ‘deel-
credit’ bestaat niet. Daardoor kon iemand op basis van een creditbewijs (van bij-
voorbeeld een andere instelling) of op basis van een bewijs van bekwaamheid
(EVC) vrijgesteld worden van examens voor een deel van een opleidingsonderdeel,
terwijl een niet-geslaagde student van de eigen instelling de punten van submodu-
les waarop goed gepresteerd werd niet meer kon ‘overdragen’ naar een volgend aca-
demiejaar. Dat was vooral problematisch voor sommige professionele bachelors-
opleidingen die mede om onderwijskundige redenen hebben geïnvesteerd in grote
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curriculumeenheden. En er werd geopperd dat de eigen studenten hier benadeeld
werden.

Het minidecreet lost dit probleem grotendeels op door aan de onderwijsinstellin-
gen op te leggen dat hij in hun examenregeling opnemen of (en onder welke voor-
waarden) het mogelijk is om van opleidingsonderdelen waarvan het examen uit
twee of meer onderdelen bestaat, de resultaten voor bepaalde examenonderdelen te
behouden in een volgend academiejaar (en impliciet dus ook tussen examenzittij-
den).

Dit betekent dat de overdracht van punten voor delen van een opleidingsonderdeel
naar een volgend academiejaar terug mogelijk wordt. Het is echter aan de instellin-
gen zelf om te bepalen of dit toegepast wordt. Het houdt niet in dat deelcreditbe-
wijzen kunnen afgeleverd worden, want de definitie van een creditbewijs uit het
flexibiliseringsdecreet, waar dit wordt voorbehouden voor opleidingsonderdelen
(en niet delen van een opleidingsonderdeel), blijft ongewijzigd.

11.2 Opportunisme bij het aanvragen van vrijstellingen

Studenten zijn soms zeer creatief bij het aanvragen van vrijstellingen. Studenten
kiezen bijvoorbeeld keuzevakken in de bacheloropleidingen die in het verplichte
programma van de daaropvolgende master zitten. Sommige keuzevakken uit een
masteropleiding maken ook deel uit van een masternamaster. Ook hier kiezen stu-
denten er soms voor om bewust geen vrijstelling te vragen om te vermijden dat de
opleidingscommissie een vervangend opleidingsonderdeel oplegt. Als men dat ver-
biedt aan studenten zou een ongelijkheid tussen de eigen studenten en studenten
van andere instellingen kunnen ontstaan. Van de eigen instelling is de verwant-
schap tussen de vakken duidelijk en zou men gemakkelijk vervangende opleidings-
onderdelen kunnen opleggen. Van studenten die overstappen van een andere in-
stelling is dat veel moeilijker op te sporen, waardoor de eigen studenten strenger
zouden behandeld worden.

11.3 Vrijstelling enkel op basis van geslaagde vakken

Vóór het flexibiliseringsdecreet kon men voor een opleidingsonderdeel een vrijstel-
ling vragen op basis van het einddiploma van een opleiding waar één of meer gelijk-
aardige vakken deel van uitmaakten. Het universiteitendecreet verwees wel naar
‘met goed gevolg afgelegde examens’ maar in de praktijk moest men niet geslaagd
zijn voor een opleidingsonderdeel. Het diploma(supplement) vermeldde ook de
vakken waarvoor men gedelibereerd was. Een student kon dus vrijgesteld worden
voor een opleidingsonderdeel zonder dat hij/zij geslaagd was voor het vak of de vak-
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ken waar de overeenkomst tussen de vroegere en geambieerde opleiding zich situ-
eerden. Na het flexibiliseringsdecreet kan een student enkel vrijstellingen aanvra-
gen op basis van de effectief verworven creditbewijzen. Geslaagd zijn voor de hele
opleiding volstaat niet. Een student moet de concrete creditbewijzen van de
gevolgde opleidingen kunnen voorleggen. Dat is enerzijds een redelijke beperking.
Het toepassingsgebied van een vrijstelling wordt anderzijds weer sterk uitgebreid,
omdat de student niet voor een hele opleiding moet geslaagd zijn om de creditbe-
wijzen van de vakken waarvoor de student wel geslaagd was te kunnen inbrengen in
een aanvraag tot vrijstelling. Op die manier worden leerinspanningen beter geho-
noreerd en kan een student die verandert van opleiding soms met verworven credits
vrijstellingen krijgen in de nieuwe opleiding.

Sinds het flexibiliseringsdecreet wordt het principe toegepast dat enkel opleidings-
onderdelen waarvoor men geslaagd was aanleiding kunnen geven tot een vrijstel-
ling. Daardoor ontstonden problemen met vrijstellingen op basis van diploma’s uit
het verleden. De instellingen hebben stelling moeten innemen hoe men zich opstelt
tegenover aanvragen voor vrijstellingen op basis van diploma’s, maar waarbij de in-
stelling uit de eigen studentendatabase kan afleiden dat de student in kwestie voor
het corresponderende vak niet geslaagd was. Studenten vragen ook vrijstellingen
op basis van oudere puntenbriefjes met resultaten van opleidingen waarvoor ze glo-
baal niet geslaagd waren maar voor sommige vakken wel hoge cijfers haalden.

Praktische problemen worden ook gesignaleerd bij deliberaties. Als vakken deel uit-
maken van twee opleidingen die gecombineerd worden (bijvoorbeeld een master in
de pedagogische wetenschappen en de lerarenopleiding) is het technisch moeilijk
om het al dan niet slagen op het vak in beide deliberatiesystemen tijdig correct te
verwerken. Vroeger moest men enkel nagaan of de student al dan niet geslaagd was
voor de opleiding om de vrijstellingen door te rekenen. Nu moet men op zeer korte
termijn controles uitvoeren per opleidingsonderdeel.

11.4 Studiepunten als criterium van gelijkwaardigheid

De uitdrukking van credits/vrijstellingen in studiepunten is een soort munteenheid
die toelaat om in relatief kwantitatieve termen aan te geven of twee leerprocessen
(of opleidingsonderdelen) gelijkwaardig zijn in omvang en diepte. Het aantal stu-
diepunten dat aan een vak wordt toegekend wordt nochtans niet altijd als een vol-
doende criterium beschouwd. Zelfs een creditbewijs voor een vak met een bijna
identieke naam en een gelijk aantal studiepunten en waar hetzelfde handboek
wordt gebruikt, wordt door sommigen nog niet altijd als voldoende beschouwd
voor een vrijstelling omdat het niveau van de toetsing van de kennis tussen instel-
lingen erg verschillend kan zijn. Als het in beide gevallen om een geaccrediteerde
opleiding gaat van hetzelfde niveau is het weinig waarschijnlijk dat een weigering
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van de vrijstelling om die reden de toets van het extern beroep bij de Raad voor
betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen zou doorstaan. De realiteit blijft
natuurlijk dat de complexiteit van een leerproces niet enkel kan afgeleid worden
van het aantal studiepunten en het studiemateriaal. Waarschijnlijk wordt ook om
die reden door leden van visitatiecommissies in stijgende mate belang gehecht aan
de toetsing van het leerproces, met name de examens (incl. de masterproef).

11.5 Beroepsmogelijkheden en motivatieplicht

Met het flexibiliseringsdecreet werd de bevoegdheid van de Raad voor betwistingen
uitgebreid van de examenbeslissingen tot studievoortgangsbeslissingen, waaronder
ook de vrijstellingen vallen. Daarmee is men voor een extern beroep tegen het wei-
geren van een vrijstelling niet langer aangewezen op de Raad van State en wordt
een extern beroep ook meer haalbaar. De raad heeft in 2006 haar eerste uitspraken
gedaan over een weigering tot het verlenen van vrijstelling. Voor dezelfde vrijstel-
ling werd een eerste beslissing van een instelling vernietigd omdat ze onvoldoende
gemotiveerd was. Later werd het beroep tegen de beter gemotiveerde beslissing
ongegrond verklaard.

Een beroep bij de Raad voor betwistingen is pas ontvankelijk als de interne
beroepsmogelijkheden uitgeput zijn. Dat een instelling een beroepsprocedure voor
vrijstellingen moet voorzien, was al eerder beslist in het participatiedecreet (Artikel
II.13, later gewijzigd door het flexibiliseringsdecreet). Artikel 35 van het decreet
betreffende de openbaarheid van bestuur (26 maart 2004) formuleert bovendien
de verplichting om de beroepsmogelijkheden en de modaliteiten van het beroep te
vermelden bij de betekening van de beslissing. Er werd daar door het flexibilise-
ringsdecreet één uitzondering op voorzien, namelijk voor geproclameerde examen-
beslissingen.

Dat zou ongetwijfeld het aantal interne beroepszaken tegen het weigeren van een
vrijstelling doen stijgen. Een beslissing betekenen kan juridisch sluitend eigenlijk
alleen via een aangetekend schrijven of door de student de beslissing te laten afha-
len en te laten tekenen voor ontvangst. In een beslissing over een vrijstelling was
het door het flexibiliseringsdecreet strikt genomen ook verplicht om de student te
wijzen op de mogelijkheid om intern in beroep te gaan. In het minidecreet werd de
uitzondering die gold voor geproclameerde examenbeslissingen echter uitgebreid
tot alle (in het flexibiliseringsdecreet gedefinieerde) studievoortgangsbeslissingen
waaronder ook de vrijstellingen. Het is dus niet nodig om een beslissing over het al
dan niet toekennen van een vrijstelling formeel te betekenen en tegelijkertijd te wij-
zen op de mogelijkheid om intern beroep aan te tekenen. Die mogelijkheid (met
opgaven van de modaliteiten en de beroepstermijn) moet wel expliciet vermeld
staan in de onderwijsreglementering van de instelling. De beslissing na intern be-
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roep tegen een studievoortgangsbeslissing (o.a. een vrijstelling) moet wel betekend
worden en moet ook de modaliteiten en beroepstermijn vermelden om in beroep te
gaan bij de Raad voor betwistingen van studievoortgangsbeslissingen.

Dat een beslissing over het toekennen van een vrijstelling niet meer moet betekend
worden, wil nog niet zeggen dat die beslissing niet moet gemotiveerd worden. Alle
studievoortgangsbeslissingen zijn bestuurshandelingen en moeten formeel gemoti-
veerd worden (conform de wet d.d. 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de
bestuurshandelingen, en herhaald wordt in artikel II.11 van het participatiedecreet). De formele
motiveringsplicht impliceert dat de beslissing expliciet melding dient te maken van de
juridische en feitelijke overwegingen die aan de beslissing ten grondslag liggen. De
motivering moet expliciet zijn en voldoende specifiek ingaan op het concreet voorge-
legde dossier. Stukken waarop men zich baseert bij de beslissing moeten expliciet ver-
meld worden in de beslissing/het verslag, zoniet kan men er later geen beroep op doen
bij de repliek op een extern beroep.

In haar beslissing van 28 juni 2006 verduidelijkte de Raad voor betwistingen ‘dat
een volledige inhoudelijke overeenstemming zeker niet vereist is omdat dat zou
indruisen tegen de principes van een creditstelsel’. Uit een latere uitspraak kan wel
afgeleid worden dat de mate van inhoudelijke overeenkomst wel degelijk een argu-
ment kan zijn bij de toekenning van een vrijstelling, maar dat in de motivering best
niet alleen verwezen wordt naar inhouden maar ook naar de competenties die met
het opleidingsonderdeel worden nagestreefd.

11.6 Evolutie van het aantal en de aard van de vrijstellingen?

Het aantal vrijstellingen is door het flexibiliseringsdecreet vermoedelijk gestegen
maar veel cijfermateriaal is daarover niet beschikbaar. Aan de Universiteit Gent
werden in 2005-2006 0,7 % van de studiepunten van generatiestudenten in hun
eerste bachelor vrijgesteld. 188 studenten werden vrijgesteld voor één of meer
opleidingsonderdelen.

Voor de vrijstellingen is de uitbreiding naar de erkenning van eerder verworven
competenties een grote vernieuwing die voorlopig nog maar in een beperkt aantal
gevallen tot succesvolle EVC-procedures heeft geleid. De meeste geregistreerde
EVC-procedures werden uitgevoerd in het kader van de brugprogramma’s verpleeg-
kunde die al bestonden vóór het flexibiliseringsdecreet maar die nu naar de EVC-
procedure werden gekanaliseerd. Toch zijn er sprekende voorbeelden van ‘echte’
EVC-dossiers waarbij studenten vrijgesteld werden van bijvoorbeeld 10 opleidings-
onderdelen, louter op basis van werkervaring.

De manier waarop EVC binnen een instelling gepositioneerd wordt, verschilt.
Soms worden de verschillende vormen van hoger beschreven bekwaamheidsproe-
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ven onder de noemer EVC-geplaatst. Anderen reserveren EVC voor de strikte bete-
kenis van het decreet.

Aan de universiteiten stelt men vast dat men aanvankelijk vooral aanvragen kreeg
van studenten met het diploma van een professionele bachelor, die ervan uitgingen
dat beroepsuitoefening op niveau van een professionele bachelor op zich zou leiden
tot erkenning van academische competenties en vrijstellingen in een master of
schakelprogramma. Binnen de academische opleidingen wordt dat niet als zodanig
geïnterpreteerd. Dat leidt dan weer tot de bedenking dat als men enkel academi-
sche competenties kan verwerven in een academische werkomgeving de toepassing
van EVC-procedures voor academische opleidingen veeleer dode letter zal blijven.

In meerdere instellingen wordt vastgesteld dat alleen al het bestaan van de EVC-
procedure leidt tot meer openheid bij het toekennen van een vrijstelling. Er zijn
gevallen bekend waar een studiebewijs dat vroeger waarschijnlijk niet zou aanvaard
zijn als EVK avant la lettre, nu wel aanvaard werd omdat men vermoedde dat het via de
EVC-procedure toch zou geleid hebben tot een bewijs van bekwaamheid. Op die
manier bevordert het bestaan van de EVC-procedure de flexibiliteit en het verlenen
van vrijstellingen zonder dat het EVC-mechaniek effectief in gang wordt gezet.

De inspanningen die tot nu toe voor EVC geleverd werden, staan niet altijd in ver-
houding tot het relatief klein aantal echte EVC-dossiers. EVC krijgt ook vaak de
status van symbooldossier van flexibilisering mede doordat het nog enigszins
bevattelijk door de media kan gebracht worden.
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Jan De Groof
Regeringscommissaris van de Universiteit Antwerpen en Universiteit Hasselt, pro-
fessor TIAS en Europacollege

1 Algemeen

1. ‘Flexiblisering in het hoger onderwijs’ werpt interessante vragen op, in het bijzonder
naar de aard van de juridische kwalificatie van de rechtspositieregeling en de invoering
van de toetredingsovereenkomst. Gaat het wel om een toetredingsovereenkomst? Wat
zijn de gevolgen van de contractuele verhouding? Kan de instelling de contractuele
voorwaarden eenzijdig wijzigen? Werkt de participatie voldoende ‘compenserend’?
Uiteindelijk gaat het om heel wat meer dan de vraag naar het toepasselijk recht en de
toepasselijke rechter.

Opvallend is hoe weinig debat er gevoerd werd bij de voorbereiding van de rele-
vante decreetteksten ofschoon deze toch op verschillende vlakken een trendbreuk
veroorzaakten, ook inzake examencontentieux en rechtsverhoudingen. Het be-
staan van een toetredingsovereenkomst was genoegzaam aanvaard – althans wat
het vrij onderwijs aangaat en veelal met tal van nuanceringen. In het publiekrechte-
lijk onderwijs overheerste de leer van de reglementaire verhouding.

Door nu ook een toetredingsovereenkomst in te voeren in hogescholen en universi-
teiten van het publiekrechtelijk onderwijs, wordt een koerswijziging aangekondigd
waarvan de gevolgen niet beperkt hoeven te blijven tot de aanduiding van de
bevoegde rechter en van het toepasselijk recht. Het valt overigens niet te vermijden
dat de nieuwe rechtsverhouding ook gevolg zal ressorteren t.a.v. het leerplichton-
derwijs.

2. Het hoeft gezegd dat voordien reeds belangrijke stappen gezet zijn in de eenheid
van rechtsbescherming – zeker wat de sanctionering van onderwijsprestaties betreft en
de bevoegdheid van de administratieve rechter terzake. Maar ook doorheen de kort-
gedingprocedures in hoofde van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg en de
meervoudige bevoegdheid van de Raad van State viel reeds een gelijkopgaande
rechtsbescherming te onderkennen.

Ook de uniformiteit in overheidsoptreden tegenover de schoolbesturen, onafgezien
van de inrichtende macht, primeert gaandeweg. Het pleidooi voor de doorwerking
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van louter objectieve of objectiveerbare verschillen (art. 24, § 4 G.W.) kent ook zijn
keerzijde. Tot waar reikt nog het louter publiekrechtelijk karakter van een publiek-
rechtelijke hogeronderwijsinstelling? Zo verbindt elke student zich ertoe de regels
en opdrachtverklaring van de instelling na te leven, zijn individuele onderwijs- en
andere verplichtingen regelmatig te vervullen en kan elk student de academische
overheid dwingen om haar plichten na te leven. De norm van ‘wilsovereen-
stemming’ lijkt wel identiek, onafgezien van de categorie van universiteit of
hogeschool.

Is de juridische aard van de instelling nog een breuklijn – althans wat de student
betreft? De bij decreet ingevoerde eenvormigheid van de juridische kwalificatie
heeft alvast als voordeel dat het inrichtingsbestuur genoopt wordt tot differen-
tiëring in missie en opdrachtvervulling. Het filosofisch of ideologisch1 karakter
omvat daartoe niet meer het uitsluitend breekpunt. Zonder de levensbeschouwelijke
identiteit te veronachtzamen, biedt de nieuwe generatie decreten de betrokken instel-
ling de kans zich voornamelijk te onderscheiden door kwaliteitsstreven, door het inno-
verend vermogen, door de maatschappelijke inbedding, door het gegeven antwoord op
het multicultureel primaat, door de regionale of internationale verankering, door de
sociale inbedding, – naast het eigen opleidingsprofiel en de curriculaire specificiteit.

Indien één en ander leidt tot een nauwkeuriger omgaan met het kernbegrip voor
het schoolbestuur/inrichtende macht, met name de instantie die de ‘verantwoor-
delijkheid’ draagt voor onderwijs2/onderzoek/dienstverlening en de instelling zich daar-
toe beroept op zijn ‘autonomie’, hoeft het formeel aspect van de contractualisering geen
op zichzelf staand gegeven of louter formeel debat onder juristen te blijven. De tech-
niek van een ‘toetredingsovereenkomst’ hoeft dan niet te leiden tot een relativering
van de zelfstandige opstelling van instellingen en tot de blinde ‘aanvaardingsplicht’
tegenover elke student die zich aandient.

2 Decretale normen opteren voor de contractualisering
van de rechtspositie, ook in het publiekrechtelijk
onderwijs

2.1 Contractuele versus reglementaire verhouding?

3. Conform het artikel II. 3. § 1 van het Participatiedecreet sluiten het bestuur en de stu-
dent door de inschrijving een ‘toetredingsovereenkomst’. § 2 stelt:

188 JAN DE GROOF

1 In ‘schoolpactonderwijs’ eerder confessioneel versus non-confessioneel karakter.
2 Aldus het nog steeds ongewijzigde art. 2, al. 3 Schoolpactwet.
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‘Het bestuur bepaalt en wijzigt de algemene voorwaarden van de overeenkomst, met inacht-
name van de participatierechten van de studentenraad (...).
Deze algemene voorwaarden worden vastgelegd in:
1° de onderwijs- en examenregeling;
2° de rechtspositieregeling van de student, waarin ten minste worden opgenomen:
a) de wederzijdse rechten en plichten van het bestuur en de student en de gevolgen van de
niet-naleving daarvan,
b) de wegwijsinformatie (...).’

Art. II. 4 van hetzelfde decreet bepaalt daarentegen dat het bestuur, of enig orgaan
dat werkt onder de verantwoordelijkheid van het bestuur, bij het nemen van een
studievoortgangsbeslissing optreedt als openbare dienst die in een ‘reglementaire
verhouding’ staat tot de student.

Uit deze artikelen blijkt alvast dat er tussen de instelling en de student twee
verschillende verhoudingen gangbaar zijn: zowel van contractuele als van regle-
mentaire aard, – ongeacht de soort instelling, met name hetzij vrij, hetzij een
gemeenschapsinstelling, hetzij een instelling met een hoog (publiekrechtelijk) sui-
generisgehalte3.

Hiermede is meteen de bevoegdheid van de Raad van State rond examenbetwis-
tingen in het decreet zelf vastgelegd, of beter bevestigd. Op zich hoefde zulks niet
meer in het licht van de vastgelegde rechtspraak maar de decreetgever meende dat
de duidelijkheid er (nog) wel bij kon varen. Men kan zich overigens afvragen of de
decreetgever na de arresten van de Raad van State geen blijkt geeft van een
‘contractuele obsessie’4.

Een deel van de rechtsverhouding kan niet het voorwerp uitmaken van een over-
eenkomst, met name tucht, evaluatie, examens en studievoortgangsbeslissingen.
Deze aangelegenheden zijn van dwingend recht en wellicht zelfs van openbare
orde. Zij vallen aldus buiten het bereik van een contractuele afspraak die ingaat te-
gen deze dwingende rechtsregels (cfr. art. 6 B.W.). De decreetgever erkent dit trou-
wens zelf door deze aangelegenheden als van reglementaire aard te bestempelen.
Het geheel van de rechtsverhouding tussen een student en een hogere onderwijsin-
stelling krijgt hierdoor een ietwat ambigu karakter.

De decreetgever liet bij de voorbereiding en uitwerking van het Flexibiliseringsdecreet
achterwege om zijn beslissing te onderbouwen dat de rechtsverhouding tussen de stu-
dent en het hoger onderwijs als contractueel te kwalificeren is. Het argument dat de
student, als hij/zij instemt met een eenzijdig vastgestelde verhouding, met de onder-
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3 Met name de UHasselt en de UAntwerpen.
4 Verstegen, R., ‘Oud en nieuw over de bevoegde rechter. Het (vrij) onderwijs als proeftuin voor

juristen’, R.W. 2004-2005, (1561), 1581.
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wijsinstelling een toetredingscontract sluit, is op zichzelf niet voldoende om die rechts-
verhouding als contractueel te gaan kwalificeren.

2.2 Procedure voor de Raad van State inzake examencontentieux
drastisch gewijzigd want vervangen door een administratief
rechtscollege

4. De decreetgever heeft tezelfdertijd een Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbe-
slissingen opgericht. Kan de Vlaamse decreetgever wel een regel opleggen die stipuleert
dat men eerst de bestaande interne procedures moet doorlopen alvorens men zich op
ontvankelijke wijze tot een rechter kan wenden? Dergelijke regeling grijpt immers in
de gerechtelijke procedure in, wat vooralsnog een federale bevoegdheid blijft. Enkel de
federale wetgever zou dan een dergelijke ontvankelijkheidsvoorwaarde kunnen opleg-
gen, – zoals hij bijvoorbeeld heeft gedaan voor fiscale geschillen.

Dit neemt nochtans niet weg, in gelijke tred met recente bevoegdheidsinterpreta-
ties ten voordele van de Gemeenschappen dat

“de Gemeenschapswetgever terzake in een afwijkende procedureregeling zou kunnen voorzien
en het vooraf uitputten van georganiseerde interne beroepsmogelijkheden verplicht zou kun-
nen opleggen voor de ontvankelijkheid van een vordering voor de gewone rechter, met toepas-
sing van art. 10 Bijzondere Wet Hervorming der Instellingen. Hij zou dat bijvoorbeeld
kunnen doen naar aanleiding van de reeds lang aangekondigde uitwerking van het leerlin-
genstatuut”5.

Auteurs herhalen de stelregel dat art. 10 B.W.H.I. zulks nochtans enkel toelaat
indien dergelijke regeling ‘noodzakelijk’ is. Het Arbitragehof aanvaardt een tussen-
komst vanwege een deelstaat in een bevoegdheid van de federale wetgever enkel
indien deze niet enkel noodzakelijk is voor de uitoefening van de bevoegdheid van
de deelstaat in kwestie, maar de aangelegenheid zich bovendien ook leent tot een
gedifferentieerde regeling en de regeling slechts een marginale weerslag heeft op
deze aangelegenheden.

Het is zeer de vraag of aan deze restrictieve voorwaarde wordt voldaan – ook wat de
oprichting van voormelde Raad zelf betreft.

190 JAN DE GROOF

5 Lust, S., Steen, B., ‘Welles nietes over vrije onderwijsinstellingen, administratieve overheden en
rechtsbescherming’, Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid, 2002-2003, nr. 4, p.
315-353.
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Overigens is ook de bedenking geopperd of met die oprichting de rechtsbescher-
ming van de student werd verbeterd. Zo ging de Lucas Notitie I 6 uitvoerig in op het al
dan niet bestaand effectief verschil met de vorige procedures en stelde de relevantie
van de Raad in vraag. Een objectieve screening van de werkzaamheden zou moeten
worden opgevraagd na één jaar werking7.

2.3 Het veralgemeend procédé van een toetredingscontract

5. Laat ons inzoomen op de juridische kwalificatie in hoofde van de decreetgever zelf:
het contract tussen het bestuur en de student wordt een ‘toetredingsovereenkomst’
genoemd. De Memorie van Toelichting bij het Participatiedecreet stelt uitdrukkelijk dat:
“de decreetgever juist het contractueel karakter van bovengenoemde verhouding heeft willen accentu-
eren en dat het de overtuiging van de decreetgever is dat de grondwettelijke onderwijsbevoegdheid
toelaat dat de decreetgever de rechtspositie van de student regelt, wat niet ten gronde kan worden
gedaan zo de decreetgever zich ook niet kan uitspreken over de juridische aard van die rechtsposi-
tie”.8

Vooraf kan men de vraag stellen of de inschrijving als dusdanig een toetredings-
overeenkomst tot stand doet komen, dan wel of de toetredingsovereenkomst hier-
van onderscheiden moet worden? Art. II. 3. § 1 Participatiedecreet lijkt een automa-
tisme in te houden. Artikel 25 van het Flexibiliseringsdecreet is minder duidelijk en kan
enige verwarring scheppen: “Het instellingsbestuur biedt bij de inschrijving van de student de
keuze tussen een creditcontract, een diplomacontract en een examencontract. Deze contracten
maken onderdeel uit van de toetredingsovereenkomst of worden na de inschrijving gesloten in het
raam van de toetredingsovereenkomst.”

Indien er – zelfs binnen een kort of langer tijdsbestek – geen akkoord bereikt wordt
over één der vernoemde contracten, bestaat er dan een toetredingsovereenkomst?
Of kan, althans in theorie, de student toch reeds ingeschreven zijn? Artikel 26 stelt
dat “in het kader van een in artikel 25, eerste lid, bedoeld contract overeenstemming wordt bereikt
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6 Voluit: ‘Het ‘Lucas Effect’. Een poging tot inleiding ten behoeve van een onafwendbaar debat om-
trent nieuwe regelgeving voor hoger onderwijs in Vlaanderen (algemeen deel) en legistieke opmer-
kingen bij het voorontwerp van basisdecreet hoger onderwijs (bijzonder deel).
http://www.on derwijsrecht.be

7 De bevoegdheden van de Raad komen aan bod in randnummer 14. Zie in dit verband: Laenens, J.,
De Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen. Enkele beschouwingen, Tijd-
schrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid, 2006-2007, nr. 2-3-4, p. 451-453 en Van Lint,
K., De Raad voor betwistingen inzake studie voortgangsbeslissingen. Een analyse na twee werk-
jaren, Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid, 2006-2007, nr. 2-3-4, p. 454-472.

8 De Memorie van Toelichting bij het Participatiedecreet verwijst naar de analogie met de bepaling
van de juridische kwalificatie van de relatie personeel – bestuur in het onderwijs. Ter zake heeft de
rechtsleer reeds meermaals gesteld dat het aan de decreetgever toekomt uit te maken of de
verhouding bestuur – personeelslid een arbeidsovereenkomst dan wel een publiekrechtelijk sta-
tuut betreft. Parl. St., Vl. Parl. 2003-2004, nr. 1960/1, p. 10.
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over het studietraject op grond waarvan een graad of diploma van een opleiding, respectievelijk een
creditbewijs kan worden behaald.”

Hetzelfde artikel refereert dan naar de modaliteiten (studieomvang, deliberatie,
studievoortgangsbewaking) middels een ‘modeltraject voor een groep studenten’ of
middels een ‘geïndividualiseerd traject’. ‘Overeenstemming bereiken’ is niet het
geval bij het modeltraject. Het geïndividualiseerd traject daarentegen houdt een
zekere ‘negociatievrijheid’ in.

Dat een geschil in standpunt tussen student en bestuur kan optreden lijkt daarbij
niet theoretisch, stellig niet bij een frequenter gebruik van dergelijke individuele
trajecten, vermits, aldus art. 26, § 2 “de ‘opportuniteit’ 9 op zorgvuldige wijze getoetst wordt
op grond van het dossier van de student.”

6. De voormelde bepalingen kunnen zo worden gelezen dat er een recht ontstaat in
hoofde van de student op een beslissing omtrent de bestanddelen van het studietra-
ject, binnen een redelijke termijn. Dat moet de student in staat stellen met vrucht zijn
studies aan te vatten of te vervolgen. De instelling verbindt er zich dus toe, of wordt
ertoe gehouden, een contract aan te bieden dat leidt tot een diploma of credits; de stu-
dent verbindt er zich toe op die manier zijn traject af te leggen – beiden rekening hou-
dend met de algemene voorwaarden. Bij weigering van inschrijving geldt de pre-
contractuele aansprakelijkheid.

De techniek van de ‘toetredingsovereenkomst’ opent alvast een onvoorzien voordeel: de
rechter zal bij dergelijke overeenkomsten het belang van de zwakste partij laten
primeren.

Indien desgevallend de inschrijving geen uitzicht biedt op de individualisering van
de toetredingsovereenkomst, wordt het recht geopend op een interne en desgeval-
lend externe beroepsprocedure. De loutere inschrijving brengt zulk recht tot stand.
Indien daarentegen slechts de inschrijving tot stand zou komen nadat de (toetre-
dings-)overeenkomst gesloten is, bestaat er zelfs geen recht/belang om zulk een proce-
dure te starten. Zoiets kan de regelgever niet hebben bedoeld, hoezeer ook een
‘eenheidsbenadering’ te verkiezen valt.

Dit alles strookt met het (overigens vrij theoretische) concept van het ‘progressief
contracteren’, waarbij de toetredingsovereenkomst dienst doet als ‘raamovereen-
komst’, aldus de commentaar bij het ontwerp van Flexibiliseringsdecreet.

Er heerst daarenboven een meerderheidsopvatting in de rechtspraak en rechtsleer
dat voor een geldige totstandkoming van een overeenkomst niet vereist is dat de par-
tijen een akkoord hebben bereikt over alle, ook over de bijkomende, bestanddelen van
het voorgenomen contract. Maar dat het voldoende is dat tussen hen een wilsovereen-
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9 en niet de ‘legaliteit’.
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stemming tot stand is gekomen over de essentiële en substantiële bestanddelen van het
beoogde contract10. Discussies omtrent het individuele studietraject verhinderen dus
niet het afsluiten van de onderwijsovereenkomst en verzekeren de student meteen een
aantal rechten.

Een klassiek twistpunt in de rechtspraak blijft de problematiek van de kennisne-
ming en aanvaarding van standaardbedingen. Opdat standaardbedingen geacht
kunnen worden deel uit te maken van de contractsinhoud, vereisen rechtspraak en
rechtsleer in de eerste plaats dat de medecontractant vóór of uiterlijk op het ogen-
blik van de contractssluiting van deze bedingen kennis heeft genomen of er redelij-
kerwijze kennis van kon nemen. Zulk een regel versterkt het absoluut informatie-
recht van de student.

2.4 Kritische beschouwing over de juridische kwalificatie als
toetredingsovereenkomst

7. Hoe luidt de definitie van een ‘toetredingscontract’? Het is een eenzijdig door één
partij opgesteld standaardcontract waarbij de andere partij geen andere keuze heeft
dan het standaardcontract te aanvaarden of er van af te zien. ‘Standaardcontracten’ zijn
contracten waarvan de inhoud geheel of voor een belangrijk deel bestaat uit een vast
samenstel van contractsbedingen dat vooraf schriftelijk is opgesteld voor een groot
aantal gevallen en waarin het aanvullend recht wordt gepreciseerd, aangevuld of
uitgeschakeld.

Het nadeel van standaardcontracten is dat de toestemming van een of beide par-
tijen dikwijls louter formeel is. De rechtspraktijk toont aan dat in veel omstan-
digheden het contract ondertekend wordt zonder de inhoud van de bijzondere
voorwaarden afdoende te kennen. Dit formeel karakter van de wilsuiting levert bij-
zonder sterke bezwaren op indien de standaardbedingen eenzijdig zouden zijn
opgesteld in het voordeel van één der partijen. Er zijn ongetwijfeld minder misbrui-
ken bij standaardcontracten die opgesteld zijn na onderhandelingen tussen beide
partijen. Ook t.a.v. deze gedachtegang is de implementatie van de participatierech-
ten van de student en de ‘wegwijsinformatie’ bijzonder relevant.

Het veelal formele karakter van de toestemming belet niet dat toetredingscontrac-
ten en standaardcontracten als bindende contracten worden aanzien. De onderte-
kening impliceert dat men alle voorwaarden die men op dat moment kende of in de
mogelijkheid was te kennen aanvaardt. In België zal de rechter een controle op
standaardbedingen uitoefenen aan de hand van algemene noties uit het contracten-
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10 Bijv. Dirix, E., Van Oevelen, A., Kroniek van het verbintenissenrecht (1985-1992), R.W., 1992-
1993, p. 1213.
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recht (vooral i.v.m. toestemming en wilsgebreken, voorwerp, gekwalificeerde bena-
deling en interpretatieregels) en van bijzondere regels betreffende bepaalde con-
tractbedingen.

Uit het voorgaande blijkt dat er twijfel kan rijzen over het gebruik van het begrip
‘toetredingsovereenkomst’, en dan vooral door de keuzemogelijkheid tussen de
drie mogelijke contracten en vervolgens omwille van de decretale norm die bepaalt
dat hierover de ‘overeenstemming’ moet bereikt worden. Eerder spreke men over
een ‘bijzondere standaardovereenkomst’ vermits deze figuur wel onderhandelingsmogelijk-
heden toelaat.

8. Een ander argument houdt verband met de wijzigbaarheid, het vermaarde ius vari-
andi. Standaardvoorwaarden dienen beschouwd te worden als zogenaamde ‘par-
tijbeslissingen’ indien ze eenzijdig door één partij werden opgesteld. Slechts als ze aan
bijkomende onderhandelingen onderworpen werden, zijn ze niet langer als loutere
partijbeslissing te beschouwen. De instemming met een toetredingscontract betekent
dat aan de wederpartij de bevoegdheid verleend wordt om de partijverhouding eenzij-
dig te bepalen aan de hand van algemene voorwaarden, d.w.z. voorwaarden die jegens
alle medecontractanten op gelijke wijze gebruikt worden. De aanvaardende partij gaat
ervan uit gebonden te zijn op voorwaarde dat die algemene voorwaarden niet onrede-
lijk zijn. Standaardvoorwaarden zijn dus ook aan dezelfde eisen van goede trouw en
rechterlijke toetsing onderworpen.

Van een loutere eenzijdige wijziging van standaardvoorwaarden is in de ‘on-
derwijsovereenkomst’ daarenboven geen sprake. Met name hetzelfde artikel waar-
borgt de wijzigbaarheid van de algemene voorwaarden van de overeenkomst in
hoofde van het instellingsbestuur, maar vrijwaart tezelfdertijd de nakoming der
participatierechten zoals opgenomen in Titel III van hetzelfde decreet (zie infra).
In beginsel houdt een wijziging van het toetredingscontract overigens de opzegmo-
gelijkheid in ten behoeve van de andere partij.

Daarenboven lijkt de wijzigbaarheid ook in zijn draagwijdte beperkt. Wanneer een
student zich inschrijft door het afsluiten van een toetredingsovereenkomst, opteert
hij voor een bepaald soort contract waarin de modaliteiten van de uitvoering van de
toetredingsovereenkomst die de partijen bindt, worden opgenomen. Volgens de
Memorie van Toelichting van het Participatiedecreet is het “evident dat het ius variandi
geen betrekking kan hebben op die elementen van de toetredingsovereenkomst die vandaag onder het
studiecontract worden gebracht (de doelstelling van het studieprogramma, het aantal studiepunten
per opleidingsonderdeel, enzovoort). De decreetgever zal er bij de redactie van het decreet inzake de
uitbouw van flexibele leerwegen over moeten waken dat deze elementen lopende de periode waarvoor
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een inschrijving werd genomen niet, of slechts in welomschreven omstandigheden, kunnen worden
gewijzigd.”11

Fundamentele wijzigingen in de loop van de duur van het contract12 lijken op weer-
stand te kunnen stuiten. Wijzigingen aan het programma, studiepuntenverdeling, enz.
die ingrijpen in het beoogd traject daarentegen, kunnen bezwaarlijk worden geïnter-
preteerd als contractbreuk.

Uit voormeld artikel II. 3. § 1 vloeit voort dat er een aantal kernbedingen zijn die
verplicht in de overeenkomst opgenomen moeten worden en dat daarnaast bijko-
mende voorwaarden kunnen opgenomen worden. Alleen de tweede zijn als ‘partij-
beslissing’ te beschouwen, wat niet belet dat ook de eerste kunnen getoetst worden,
maar dan op grond van andere leerstukken, bijvoorbeeld van de gekwalificeerde
benadeling.

Ik illustreer dit met twee voorbeelden:

a In de Evangelische Theologische Faculteit (ETF), erkend door art. 54 van het Structuurde-
creet zijn in het ‘Onderwijs- en Examenreglement 2006-2007’ volgende bepalingen opgeno-
men.

Art. 3 “Gezien de bijzondere aard van de opleiding wordt van de studenten een houding van
goede trouw en loyaliteit aan de grondslag van de instelling verlangd. Dit houdt in dat zij in
hun levensbeschouwing aansluiten bij minstens de hoofdlijnen van de geloofsbasis van de ETF
en in hun levenshouding aansluiten bij de wijze waarop door de ETF georganiseerde activiteiten
hieraan invulling geven (in dit verband zijn de stageplaatsen van het grootste belang).”

Art. 5 stipuleert dat de student die langdurig zijn/haar taak verwaarloost of bewust schade
toebrengt aan het imago van de ETF als evangelische, academische, zakelijk betrouwbare
instelling een tuchtstraf kan oplopen. Volgens het ‘Aanmeldingsformulier’ wil de ETF
graag twee referenties/aanbevelingsbrieven ontvangen. Er dient een referentie ingevuld te
worden door een predikant/voorganger of ouderling/oudste van de gemeente/kerk waarvan de
student lid is. Een familielid kan niet als referentie dienen.

b Er zijn diverse vormen om het ideologisch, filosofisch en pedagogisch profiel van een pu-
bliekrechtelijke hogeschool of universiteit te omschrijven en als dusdanig af te dwingen. Zulks
kan – in concreto – een ‘negatief neutrale’ opstelling betreffen, ‘in laïcistische zin’ ofwel een posi-
tief pluralistische invulling aan het project, welke diversiteit uitdrukkelijk bevordert. Het is niet
theoretisch dat de differentiatie eerstdaags ‘zichtbaar’ wordt in het kader van de hoofddoeken-
problematiek.
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11 Parl. St., Vl. Parl., 2003-2004, nr. 1960/1, p. 10.
12 per academiejaar te hernieuwen of vast te leggen.
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2.5 Aanwending van privaatrechtelijke beginselen of procédés,
als suppletief recht?

9. De contractualisering van de verhouding tussen de student en de publiekrechtelijke
hogeronderwijsinstelling kan onbedoelde gevolgen ressorteren indien de onderwijs-,
examen- en rechtspositieregeling onvoldoende klaarheid biedt. Een meer omstandig
onderzoek dient hier soelaas te bieden, maar bij wege van aanzet:

a) De civielrechtelijke regelingen inzake de uitvoering van de overeenkomst lijken niet ide-
aal voor de reguliere verhoudingen in het onderwijs en kunnen eerder het onderwijs-
contentieux aanzwengelen dan het te temperen. Artikel 1142 B.W. poneert dat iedere
verbintenis om iets te doen of niet te doen opgelost wordt in schadevergoeding, ingeval
de schuldenaar de verbintenis niet nakomt.

Artikel 1143 B.W. voegt er meteen aan toe: niettemin heeft de schuldeiser het
recht om de vernietiging te vorderen van hetgeen in strijd met de verbintenis ver-
richt is, en hij kan zich doen machtigen om het te vernietigen op kosten van de
schuldenaar, onverminderd schadevergoeding, indien daartoe grond bestaat.

Indien de instelling foutieve of niet-accurate informatie verschaft, of een traject
niet aanbiedt, zal hiervoor schadevergoeding kunnen gevorderd worden. Heeft de
student de verplichting examens af te leggen? Zulks zou contractueel bepaald kun-
nen worden? En indien het contractueel vastgelegd wordt, is de student verplicht
aan examens deel te nemen tenzij hij het bewijs van overmacht of vreemde oorzaak
aantoont (artikelen 1147 tot 1150 B.W.).

b) Inzake de draagwijdte van de overeenkomst: tot waar strekt de overeenkomst zich uit?
• Hoe algemeen ook de bewoordingen zijn waarin een overeenkomst gesteld is,

toch omvat zij alleen die zaken waarover het blijkt dat partijen bedoelden te con-
tracteren (art. 1163 B.W.). Zulks kan de bewijslast van het inrichtingsbestuur
verzwaren, ter ‘bescherming’ van de student.

• Alle overeenkomsten die wettig zijn aangegaan, strekken degenen die deze heb-
ben aangegaan tot wet. Zij kunnen niet herroepen worden dan met hun weder-
zijdse toestemming of op gronden door de wet erkend. Zij moeten te goeder
trouw worden ten uitvoer gebracht. (Art. 1134 B.W.)

• Overeenkomsten verbinden niet alleen tot hetgeen daarin uitdrukkelijk bepaald
is, maar ook tot alle gevolgen die door de billijkheid, het gebruik of de wet aan de
verbintenis, volgens de aard ervan, worden toegekend. (Art. 1135 B.W.)

Kortom: instellingen kunnen ervoor kiezen zoveel mogelijk of zo weinig mogelijk
in de overeenkomst op te nemen, met een minimum van artikel II. 3 Participatiedecreet
en met inbegrip van het afsluiten van één van de drie contracten. Dit opent de vraag
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naar de opname van ‘bijzondere bepalingen of voorwaarden’ in de toetredingsover-
eenkomst (zie supra).

c) Inzake het einde van de overeenkomst liggen de volgende chronologische mogelijkheden
voor:
1 de ontbinding door de rechter en krachtens een ontbindende voorwaarde;
2 de nietigheid van de overeenkomst;
3 de opzegging van de overeenkomst;
4 de bevrijding krachtens de risicoleer bij blijvende onmogelijkheid van uitvoering

ingevolge vreemde oorzaak;
5 de ‘caducité’ of het verval van rechtshandelingen bij het wegvallen van hun voor-

werp of oorzaak.

d) Inzake de aansprakelijkheidsregels werd tot nu toe doorgaans aangenomen dat de juri-
dische kwalificatie van de relatie student/instelling geen rol speelt in de huidige stand
van de rechtspraak, mede omwille van de complexe aard van de verplichting (resultaats-
verbintenis in sommige gevallen, middelenverbintenis in andere) en de hoge mate van over-
heidssturing middels afdwingbare regelgeving.

e) In verband met de weigering te contracteren, uitsluiting, wegzending: In beginsel doet de
invoering van de contractuele band de onderwijsinstellingen niet afwijken van de gel-
dende leer inzake inschrijving, uitsluiting en wegzending van studenten welke van toe-
passing is enerzijds op privaatrechtelijke en anderzijds op publiekrechtelijke instellin-
gen.

De toetredingsovereenkomst wijzigt de juridische natuur niet van de instelling. Tot
nu toe gold de leer dat de publiekrechtelijke instelling geen inschrijving kan weige-
ren behalve op wettelijke gronden en dat de privaatrechtelijke instellingen een
zeker weigeringsrecht hebben, voorzover de toegang niet ontzegd wordt op wille-
keurige of discriminerende gronden. De nieuwste generatie onderwijsregelgeving
heeft deze onderlinge verschillen goeddeels weggenomen en in hoge mate identieke
rechten voor de student afdwingbaar gemaakt.

Vanuit louter juridisch oogpunt bestaat nochtans een appreciatierecht in hoofde
van de partij tot wie de gebruiker zich wendt om een toetredingsovereenkomst aan
te gaan. De instelling die de ‘dienst’ verzorgt, zou de contractant kunnen weigeren
op basis van een redelijke en objectiveerbare motivering – bovenal indien er gelijk-
waardige alternatieven voorhanden zijn waartoe (in casu) de student zich kan wen-
den. Het principe van de contractuele vrijheid strijdt met de bepaling dat ‘de stu-
dent een toetredingsovereenkomst sluit met de onderwijsinstelling’. Voordien
reeds dwong de regelgeving de inschrijvingsmogelijkheid af van een ‘instelling naar
keuze’ (Flexibiliseringsdecreet art. 21). Die geciteerde bepaling verplicht alvast een uni-
versiteit om een student die voldoet aan de algemene voorwaarden in te schrijven aan
de onderwijsinstelling, zonder dat aan de (publiekrechtelijke) onderwijsinstelling enige
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beoordelingsbevoegdheid toekomt13. Het Flexibiliseringsdecreet kent aan studenten die
aan de toelatingsvoorwaarden voldoen, dus een subjectief recht toe om te worden inge-
schreven in de publiekrechtelijke onderwijsinstelling. Aan de instelling wordt een
marge van specifiëring van het eigen project toebedeeld.

De voormelde contractuele vrijheid wordt dan ook gerelativeerd, o.m. in het licht
van de regelen van rechtsmisbruik op grond van criteria die onbetamelijk zijn en
waardoor de menselijke waardigheid in het gedrang komt. Contractsweigering kan
gefundeerd zijn op objectieve motieven. Verwezen kan ook worden naar de wet van
25 februari 2003 ter bestrijding van discriminatie en tot wijziging van de wet van
15 februari 1993 tot oprichting van een Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racis-
mebestrijding. Deze wetten zijn van toepassing op overeenkomsten.

2.6 De participatierechten verhinderen eveneens de omschrijving
van de contractuele relatie als een
‘toetredingsovereenkomst’

10. Het bestuur kan de algemene voorwaarden van de toetredingsovereenkomst
slechts bepalen en wijzigen met inachtname van de participatierechten van de student.
Hierbij betreft het niet de zogenaamde ‘onderwijsflankerende beleidsmaatregelen’ – de
materies die niet of slechts gedeeltelijk het ‘pedagogisch en onderwijskundig profiel
van de instelling’ raken. De ‘verhoogde druk’ vanwege de studenten moet de eenzijdig-
heid in het ius variandi en de besluitvorming legitimeren en compenseren. Maar uitein-
delijk blijft de uiteindelijke beslissingsmacht van het bestuur onaangetast14, – en zulks
conform het arrest van het Arbitragehof nr. 85/95 dd. 14 december 1995.

Het is niet meteen duidelijk waarom de motiveringsplicht bij afwijking van de
zienswijze van de studenten (zoals voorzien, mutatis mutandis, in art. II.60. § 1) hier
niet is opgenomen, temeer daar – althans volgens de Memorie van Toelichting – ‘een erg
belangrijke afstand van contractsvrijheid’ in het geding is15.

Of ook in de praktijk het bestuur afdoende rekening houdt met de participatierech-
ten van de studenten terzake, dient nog uitgemaakt in het kader van de bevraging,
georganiseerd door het College van regeringscommissarissen bij de universiteiten
en het College van commissarissen bij de hogescholen.

198 JAN DE GROOF

13 De vraag wordt gesteld of een privaatrechtelijke onderwijsinstelling voor hoger onderwijs op
grond van de vrijheid van onderwijs een student die aan de voorwaarden voldoet toch kan weige-
ren op gronden andere dan deze die uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de antidiscriminatiewet (bij-
voorbeeld op grond van intellectuele capaciteiten of voorheen behaalde resultaten) en of de
andere soort instelling geen rekening kan houden met de resultaten van de autonoom ingevoerde
‘toelatingsproeven’.

14 ‘Eindbeslissing’, zoals gestipuleerd in art. II. 58, § 2.
15 Allicht gaat het om een vergetelheid in het licht van de commentaar bij het ontwerp artikel II.55,

Parl. St., Vl. Parl., 2003-2004, 1960/1, p. 35.
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3 Nog over de juridische kwalificatie en het verloop van
de rechtsgang

3.1 Contractuele in de plaats van een reglementaire verhouding

11. Met betrekking tot de standaardbedingen die nutsbedrijven hanteren, in het bij-
zonder de leveringsvoorwaarden van een elektriciteitsonderneming, ging de Raad van
State ervan uit dat, wegens het karakter van openbare dienst van de elektriciteitsvoor-
ziening, de rechtsverhouding tussen de leverancier van de elektriciteit en de gebruiker
van reglementaire aard is en niet het voorwerp kan uitmaken van een burgerrechtelijke
overeenkomst. De rechtscolleges van de rechterlijke orde hebben deze rechtsverhou-
ding daarentegen nagenoeg steeds als van contractuele aard gekwalificeerd.

Indien de contractuele verhouding overeind blijft – zelfs na een grondwettigheids-
toets op de conformiteit met art. 24 § 4 G.W. (zie infra) – dan kan de student aan
een publiekrechtelijke instelling voor hoger onderwijs een beroep doen op de bur-
gerlijke rechter om zijn rechten af te dwingen, andere dan deze die in verband staan
met de studievoortgang sensu lato. Voor de student aan de vrije instelling was dit
natuurlijk al (steeds) zo. De contractuele kwalificatie impliceert immers de toepasse-
lijkheid van het gemene civiel recht. Geschillen inzake deze rechtsverhouding (weige-
ring van inschrijving, het disciplinair statuut: uitsluiting of wegzending, tucht- en orde-
maatregelen, ...) worden voor de gewone rechter gebracht. Het betreft aspecten van
‘inrichting’ en ‘organisatie’ van het onderwijs ofwel aspecten van uitvoering van de
overeenkomst. Zij kunnen de instelling niet kwalificeren als administratieve overheid.

In casu lijkt het relevant de vraag te stellen: heeft het geschil betrekking op het opstellen
of het wijzigen van de bepalingen van de (toetredings-)overeenkomst, op het recht van
de student ingeschreven te worden aan de publiekrechtelijke instelling (subjectief
recht), of op de modaliteiten van de contracten waarvoor gekozen werd bij het afslui-
ten van het toetredingscontract? Betwistingen over de wijzigingen die aan het di-
ploma-, credit-, of examencontract worden aangebracht, zouden betrekking hebben op
wijzingen in een door beide partijen aangegaan contract waarmee zij beiden hebben
ingestemd en behoren bijgevolg te worden beschouwd als geschillen over de inbreuk
op contractuele verplichtingen dewelke tot de bevoegdheid van de gewone rechtban-
ken behoren.

De verhouding student-’examencommissie’ daarentegen is van reglementaire aard
(cfr. voormeld art. II. 4). Geschillen voortspruitend uit examenbeslissingen worden
aldus (t.b.v. alle studenten in alle instellingen) voor een administratief rechtscollege
gebracht, in casu het college omschreven in art. II.15 e.v. Dit doet geen afbreuk aan de
functie van de Raad van State als administratieve cassatierechter en raakt niet aan de
mogelijkheid om zich te wenden tot de gewone rechtbanken.
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3.2 Leidt de dubbele rechtsverhouding (reglementair en
contractueel) tot ambiguïteit?

12. Of een vrije onderwijsinstelling nu doorgaat als een functionele openbare dienst en
het ‘officieel’, publiekrechtelijke onderwijs als organieke openbare dienst, werd reeds vrij
uitvoerig in de rechtsleer onderzocht. De rechtspraak in het kader van studievoort-
gangsbeslissingen was (eindelijk) ondubbelzinnig geworden.

De arresten Deschutter16 en Meulenijzer17 stipuleren (uiteindelijk) dat privaatrechte-
lijke instellingen (vrije onderwijsinstellingen) administratieve overheden zijn indien zij
cumulatief voldoen aan zowel formele als functionele criteria van het begrip admini-
stratieve overheid. Er moet én een formele band bestaan met de overheid die minstens
moet bestaan uit de erkenning en de controle door de openbare macht én de instelling
moet beslissingen kunnen nemen die derden binden. Het civiel effect van diploma’s,
erkend of bekrachtigd, is afdwingbaar t.a.v. derden en wordt eenzijdig door het
instellingsbestuur toegekend.

Ten aanzien van het examen- en studievoortgangcontentieux blijkt dit nu definitief
het geval. Op andere zaken kan dit van toepassing worden indien voorgaande voor-
waarden ingewilligd zijn, bv. weigering een diploma toe te kennen.

De redenering die de Raad van State heeft geponeerd over de nutsbedrijven kent
dus beperkte toepassing. De ‘vaste’ rechtspraak specificeert bovendien nog, over de
bevoegdheid van de Raad van State ten aanzien van deze instellingen, dat de Raad
van State kennis kan nemen van beroepen tot nietigverklaring van hun handelin-
gen wanneer deze instellingen een deel van het openbaar gezag uitoefenen. Op dit
punt bewandelt de Vlaamse hogeronderwijsregelgeving dus een eigen pad door de
oprichting van de Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen.

De recente regelgeving breidde, ingevolgde de flexibilisering van het hoger onder-
wijs, de toepassingssfeer van het louter examencontentieux uit tot alle beslissingen
die verband houden met de studievoortgang, en met name:
a een examenbeslissing, zijnde elke beslissing die, al dan niet op grond van een

deliberatie, een eindoordeel inhoudt over het voldoen voor een opleidingson-
derdeel, meer opleidingsonderdelen van een opleiding, of een opleiding als
geheel;

b een examenbeslissing, zijnde een sanctie opgelegd naar aanleiding van examen-
feiten;

c de toekenning van een bewijs van bekwaamheid, dat aangeeft dat een student op
grond van eerder verworven competenties of eerder verworven kwalificaties be-
paalde competenties heeft verworven;
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16 Arrest Raad van State nr. 93.289 dd. 13 februari 2001.
17 Arrest Raad van State nr. 125.472 dd. 7 november 2003 en 132.028 dd. 3 juni 2004.
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d de toekenning van een vrijstelling, zijnde de opheffing van de verplichting om over
een opleidingsonderdeel, of een deel ervan, examen af te leggen;

e een beslissing waarbij het volgen van een schakel- en/of voorbereidingsprogramma
wordt opgelegd en waarbij de studieomvang van dergelijk programma wordt
vastgesteld;

f het opleggen van een maatregel van studievoortgangsbewaking, bedoeld in artikel
51 van het decreet van 30 april 2004 betreffende de flexibilisering van het hoger
onderwijs in Vlaanderen en houdende dringende hogeronderwijsmaatregelen.

13. Tot slot kan de vraag worden gesteld of in geval de vordering van de student tot
schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid of vernietiging, die gebaseerd is
op de schending van regels van het objectief recht die voor een administratieve overheid
gelden wanneer zij een beslissing neemt, (bijvoorbeeld de regels betreffende de uit-
drukkelijke motivering en de interne motivering van individuele administratieve han-
delingen), de Raad van State toch niet bevoegd zou kunnen zijn om uitspraak te doen
over de vordering tot schorsing.

Hier komt dan de leer van de ‘afsplitsbare handeling’ om het hoekje kijken. Die geldt
wanneer de overheid contractuele relaties aangaat en er een aspect aangevochten
wordt dat afgezonderd kan worden van het sluiten van de eigenlijke overeenkomst. De
weigering van het aangaan van een overeenkomst geldt overigens ook als een bestuurs-
handeling.

3.3 Bevoegdheden van de Raad voor betwistingen inzake
studievoortgangsbeslissingen

14. Conform artikel II.15 Participatiedecreet werd een Raad voor betwistingen inzake studie-
voortgangsbeslissingen opgericht bij het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. De
Raad doet als administratief rechtscollege uitspraak over de beroepen die studenten
instellen tegen examen(tucht)beslissingen, na uitputting van de in onderafdeling 1
bedoelde interne beroepsprocedure. De Raad beoordeelt of studievoortgangsbeslis-
singen in overeenstemming zijn met:

1° de decretale en reglementaire bepalingen en de onderwijs-en examenregeling;
2° de algemene administratieve beginselen.18 De Raad stelt zijn appreciatie over de
waarde van een kandidaat niet in de plaats van die van het bestuur of enig orgaan dat
werkt onder de verantwoordelijkheid van het bestuur.19
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18 Artikel II.21, par. 1 Participatiedecreet.
19 Artikel II.21, par. 2 Participatiedecreet.
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Wat kan de Raad beslissen? Hij kan het beroep gemotiveerd afwijzen op grond van
de onontvankelijkheid en/of ongegrondheid ervan of hij kan de onrechtmatig geno-
men studievoortgangsbeslissingen vernietigen. In dat geval kan de Raad het be-
stuur bevelen een nieuwe beslissing te nemen, onder door de Raad te stellen voor-
waarden. Deze voorwaarden kunnen inhouden dat:
a een nieuwe examen(tucht)beslissing afhankelijk wordt gemaakt van de organi-

satie van een nieuw examen of een onderdeel daarvan. De Raad kan de termijn
en de materiële voorwaarden bepalen waaronder deze organisatie moet gebeu-
ren;

b een nieuwe beslissing houdende toekenning van een bewijs van bekwaamheid in
voorkomend geval afhankelijk wordt gemaakt van de organisatie van een nieuw
bekwaamheidsonderzoek of een onderdeel daarvan. De Raad kan de termijn en de
materiële voorwaarden bepalen waaronder deze organisatie moet gebeuren.

c welbepaalde onregelmatige of onredelijke motieven bij de totstandkoming van de
nieuwe beslissing niet worden betrokken;

d welbepaalde regelmatige en redelijke motieven bij de totstandkoming van de
nieuwe beslissing kennelijk in ogenschouw moeten worden genomen.20

Bij een gemotiveerde vernietiging van de onrechtmatig genomen studievoortgangs-
beslissing (in welk geval de Raad het bestuur kan bevelen een nieuwe beslissing te
nemen, onder door de Raad te stellen voorwaarden) kan de Raad, zo hij dit op
grond van de aangedragen feiten kennelijk noodzakelijk acht, bevelen dat de ver-
zoeker in afwachting van een nieuwe beslissing voorlopig ingeschreven wordt alsof
geen nadelige studievoortgangsbeslissing was genomen.21

Uit het voorgaande blijkt een zeer ruime bevoegdheid van de Raad.

15. A contrario kunnen we afleiden dat de Raad als dusdanig niet bevoegd is om te oor-
delen over de toetredingsovereenkomsten en studiecontracten. De studievoortgangs-
beslissingen zullen in sterke mate genormeerd zijn door het Structuurdecreet, het Partici-
patiedecreet, het Flexibiliseringsdecreet en door verschillende uitvoeringsbesluiten van de
Vlaamse regering. Er zullen ook nadere bepalingen in het examenreglement en de
onderwijsregeling van de verschillende instellingen noodzakelijk zijn. Inzover het om
louter interne procedureregels gaat, zullen dergelijke reglementen zelden griefhoudend
zijn voor de student. Maar uitzonderlijk zouden dergelijke reglementen ook norma-
tieve bepalingen kunnen bevatten die rechten van de student op vrijstelling, op erken-
ning van eerder verworven competentie, op studievoortgang enz. beïnvloeden en
nader bepalen.22 In dit geval zou het contentieux van de Raad aldus ook indirect een
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20 Artikel II.22 Participatiedecreet.
21 Artikel II.22 Participatiedecreet.
22 VERSTEGEN, R., ‘Oud en nieuw over de bevoegde rechter. Het (vrij) onderwijs als proeftuin voor

juristen’, R.W., 2004-2005, nr. 40, 1561-1584, p. 1579.
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invloed hebben op de reglementen en dus in de richting van een objectief contentieux
overhellen.

Het exclusief geïndividualiseerd karakter van de bevoegdheid van de Raad onder-
steunt de stelling, in de Memorie van Toelichting, dat het hier om een subjectieve
geschillenbeslechting gaat, dit in tegenstelling tot de Raad van State die over een objec-
tieve geschillenbeslechting beschikt.

De Raad van State treedt op als cassatierechter voor administratieve beslissingen in
betwiste zaken genomen door een administratief rechtscollege.23 De decreetgever gaat
ervan uit dat deze bepaling hier van toepassing is.24 Dit is terecht voorzover het hier
inderdaad om subjectieve geschillenbeslechting gaat.25

16. De Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen is niet bevoegd om zich
uit te spreken over een schadevergoeding gebaseerd op een onregelmatige studievoort-
gangsbeslissing. Een dergelijke schadeclaim kan rechtstreeks worden ingesteld of eerst
na een vernietiging door de Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslis-
singen. Een eis tot schadevergoeding heeft betrekking op een subjectief burgerlijk
recht, waarvoor alleen de gewone rechter bevoegd is gebleven (art. 144 G.W.).26

De in het Participatiedecreet uitgetekende rechtsbescherming is van subjectieve aard.
Dat blijkt uit het feit dat de Raad voorlopige en herstelmaatregelen kan bevelen. Der-
gelijke bevoegdheid om effectief ‘recht te doen’ in de verhouding bestuur-student
bewaakt niet enkel het objectief recht, maar wil ook de aanspraken van de student op
een correct (d.w.z. overeenkomstig het objectief recht) tot stand gekomen examenbe-
slissing vrijwaren.27

De decreetgever meent dat de student zich op contractuele basis tot het bestuur
verhoudt en dit onafhankelijk van de aard van de betrokken instelling. Door de
inschrijving wordt de wilsovereenstemming tussen vraag en aanbod bekrachtigd.
De verhouding student-examencommissie is publiekrechtelijk van aard, ook in
vrije instellingen. In deze verhouding is geen voorafgaande wilsovereenstemming
over de wijze waarop de examencommissie haar taken zal waarnemen. De commis-
sie treedt volledig unilateraal op en neemt daarbij voor de student bindende beslis-
singen. De decreetgever kan uiteraard geen afbreuk doen aan het principe dat een
geschil over een examenbeslissing op grond van artikel 159 G.W. voor de gewone
rechter wordt gebracht.
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23 Artikel 14, ‡ 2, R.v.St.-wet.
24 Memorie van Toelichting, Parl. St., Vl. Parl., 2003-2004, nr. 1960/1, p. 17 en 19.
25 Verstegen, R., ibidem.
26 Verstegen, R., ibidem.
27 Deze en volgende paragrafen zijn overgenomen uit de Memorie van Toelichting van het Participa-

tiedecreet.
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17. De decreetgever stelt dat procedures waarin schadevergoedingen gevorderd wor-
den op grond van het verlies van één of meerdere jaren, niet op hun plaats zijn in het
onderwijs. In onderwijsaangelegenheden dient het recht op onderwijs te worden gevrij-
waard, niet het recht op financiële genoegdoening. Een loutere annulatie waarborgt
evenwel geen effectief rechtsherstel in. De Raad moet daarom bijkomende bevoegdhe-
den hebben. De behandeling van een verzoekschrift door de Raad leidt overeenkom-
stig het decreet tot de gemotiveerde afwijzing van het beroep op grond van de onont-
vankelijkheid en/of ongegrondheid ervan, of tot de gemotiveerde vernietiging van de
onrechtmatig genomen examenbeslissing, in welk geval de Raad de nodige, welom-
schreven, voorlopige en herstelmaatregelen kan bevelen. De decreetgever stelt dat de
Raad kan bepalen dat opnieuw in de zaak wordt beslist, desgevallend op grond van een
nieuw afgenomen examen of enig onderdeel daarvan. De Raad kan daarbij de legi-
tieme/illegitieme gronden aangeven die bij de tot totstandkoming van de nieuwe be-
slissing moeten/niet mogen betrokken worden. In afwachting van een nieuwe beslis-
sing kan de Raad, mocht dit op grond van de gegevens van de zaak kennelijk nodig
blijken, een voorlopige inschrijving in het volgende jaar (in de hypothese van een
jaarsysteem) bevelen.

18. De Raad heeft ook een toetsingsbevoegdheid wat betreft examentuchtbeslis-
singen. In deze materie toetst de Raad aan de onderwijs- en examenregeling en wordt
op marginale wijze getoetst of de discretionaire bevoegdheid tot het opleggen van der-
gelijke disciplinaire maatregel redelijkerwijs werd uitgeoefend. De beslissing is onrede-
lijk, indien geen enkel ander normaal zorgvuldig bestuursorgaan dergelijke beslissing
zou kunnen uitbrengen28.

De Raad van State beantwoordde in haar advies29 de vraag waarom een administra-
tief rechtscollege wordt opgericht om examen(tucht)beslissingen in het hoger onder-
wijs te beslechten, en niet voor gelijkaardige beslissingen in het secundair onderwijs,
hoewel de ingeroepen motieven daartoe evenzeer lijken te gelden ten aanzien van het
secundair onderwijs.

De gemachtigde antwoordde wat volgt: “De overheid is zeer zeker van mening – mede gelet
op de huidige stand van rechtspraak – dat het afleveren van diploma’s in het hoger onderwijs en het
secundair onderwijs (en het afleveren van het getuigschrift basisonderwijs), en de daaraan vooraf-
gaande examenbeslissingen administratieve rechtshandelingen uitmaken, vatbaar voor behande-
ling door een administratief rechtscollege. Zowel in het hoger onderwijs als in het secundair onder-
wijs bestaat een onderwijsspecifieke behoefte aan ‘snelrecht’, die inhoudt dat een student of leerling

204 JAN DE GROOF

28 Als toetsingskader kan de preambule van de Aanbeveling R(80)2 van 11 maart 1980 van het Co-
mité van Ministers van de Raad van Europa “concernant l’exercise des pouvoirs discrétionnaires
de l’administration” gelden.

29 Advies 35.979/1 van de afdeling Wetgeving van de Raad van State.
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in het geval van een examengeschil op zeer korte termijn over een jurisdictionele beslissing beschikt,
die rechtszekerheid biedt over de vraag of het volgende jaar al dan niet kan worden aangevat. Het
feit dat voorliggend voorontwerp van decreet enkel in een specifiek administratief rechtscollege voor-
ziet ten aanzien van het hoger onderwijs, impliceert aldus niet dat de overheid één of ander afdoend
en pertinent criterium voorhanden acht om dergelijke bijzondere rechtsbescherming niet te organise-
ren ten aanzien van het secundair onderwijs. (...)”

3.4 Kort besluit tot nu toe

19. Uit de voorbereidende werken moet men afleiden dat de regelgever meende dat de
invoering van de toetredingsovereenkomst en het bewerkstelligen van een contractu-
ele band, onafgezien van de juridische natuur van de onderwijsinstelling, een grotere
rechtsbescherming verhoopte dan de (reglementaire) band die voorheen gangbaar was
tussen de (publiekrechtelijke) instelling en de student.

De decreetgever heeft er uitdrukkelijk voor geopteerd om het contractueel karakter
van de verhouding bestuur en student te accentueren. Een reglementaire verhou-
ding van zodra een studievoortgangsbeslissing in het vizier komt; een contractuele
relatie in alle andere gevallen. Studievoortgangsbekrachtiging blijft eenzijdig voor
vrij en officieel onderwijs; ‘toetredingsovereenkomst’ behoudt een contractueel
karakter voor privaatrechtelijk en publiekrechtelijk onderwijs.

Lijkt de zorg om de onderlinge gelijkheid van studenten, onafgezien van de juridi-
sche natuur van de instelling tot wie ze zich wenden, en de kwalificatie van de rech-
ter en het toepasselijk recht een ander hoofdmotief voor een vrij drastische ingreep
in de bestaande ‘rechtscultuur’?

Er is reden om te vermoeden dat deze optie berust op een niet afdoende gemoti-
veerde voorkeur voor de integratie van privaatrechtelijke technieken in het onder-
wijs van publiek recht. Volgens de Memorie van Toelichting bij Artikel II.3 van het
Participatiedecreet30 heeft de decreetgever door de contractuele kwalificatie, zich
gevoegd bij de tendens om de verhouding tussen publiekrechtelijke instellingen als
aanbieders van diensten en hun gebruikers als een toetredingsovereenkomst31 te
omschrijven.
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30 Participatiedecreet Memorie van Toelichting Parl. St., Vl. Parl., 2003-2004, 1960/1.
31 Het Flexibiliseringsdecreet omschrijft de toetredingsovereenkomst: de overeenkomst tussen in-

stellingsbestuur en student bedoeld in artikel II.3 van het decreet van 19 maart 2004 betreffen-
de de rechtspositieregeling van de studenten, de participatie in het hoger onderwijs, de
integratie van bepaalde afdelingen van het hoger onderwijs voor sociale promotie in de hogescho-
len en de begeleiding van de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen.
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Een andere interpretatie kan luiden dat door het bevoorrechten van een burger-
rechtelijke band niet zozeer aangesloten wordt bij het privaatrechtelijk karakter
van de vrije instellingen, dan wel bij een beoogde marge voor onderhandeling en
overeenstemming – zelfs in het kader van een bijzondere standaardovereenkomst, met
name de onderwijsovereenkomst – en vervolgens bij een jurisdictionele controle die de
decreetgever als meer efficiënt ervaart (in tegenstelling tot het arrest nr. 41/2003 dd. 9
april 2003 dat verwijst naar het voordeel van de uitspraak erga omnes en het inquisitori-
aal onderzoek door het auditoraat ingeval van procedure bij de Raad van State).

De decreetgever wil allicht het eenzijdige karakter, dat richtinggevend blijft in de
reglementaire verhouding, doorbreken ten gunste van een grotere ‘autonomie’ on-
der contracterende partijen, ondanks de omvang van de ‘standaardbedingen’ die de
regelgeving oplegt en dus ook zeker het eenzijdige karakter bestendigt ook in het
vrij onderwijs. In zekere zin is het toetredingscontract een opvolger van het
‘studiecontract’ dat reeds voorzien was in het hogescholendecreet dd. 13 juli 1994 (art.
54 e.v.).

Het argument van de naleving van het gelijkheidsbeginsel, aangehaald in het kader
van de voorbereiding van de desbetreffende decretale bepaling, blijkt dan evenmin
doorslaggevend. De uiteenlopende rechtspositie van het personeel bood een zelfde
conclusie.

20. De nieuwe kwalificatie kan aldus bestempeld worden als een bevestiging van de
tendens om de verhouding tussen publiekrechtelijke instellingen als aanbieders van
diensten en hun gebruikers te omschrijven vanuit een grotere autonomie van de stu-
dent. Deze opvatting past tevens in de vaststelling die zowel decreetgever als rechtsleer
reeds hebben gedaan, dat de grens tussen privaat en publiek recht vervaagt en dat deze
beide takken van het recht een gemeenschappelijke onderbouw hebben.

Hoe dan ook zal de vraag voor de constitutionele rechter opgeworpen moeten wor-
den of de invoering van het toetredingscontract zich verstaat met het objectief ver-
schil t.a.v. het vrij onderwijs en dat slechts een reglementaire verhouding verenig-
baar wordt geacht met de specificiteit van het publiekrechtelijk onderwijs, dan wel
of een uiteenlopende rechtspositieregeling niet (meer) beantwoordt aan het perti-
nentie- en proportionaliteitscriterium om een onderscheiden behandeling (op-
nieuw) te (kunnen) verantwoorden. Indien een objectief verschil in het licht van
art. 24, § 4 G.W. niet meer wordt geïmplementeerd, dient hiervoor een redelijk en
inhoudelijk gemotiveerde grond te bestaan32.
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32 Arrest Arbitragehof, nr. 48/2005, dd. 1 maart 2005.
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Een andere zienswijze helt dan over naar de vaststelling dat het verschil in juridi-
sche aard van de instelling geen fundamentele weerslag heeft op de rechtspositie
van de student en dus de contractuele relatie kan overheersen. Dwingt het ‘pe-
dagogisch’ of ‘levensbeschouwelijk’ project van een publiekrechtelijke instelling tot
een eenzijdig (reglementair) verband?33 Sluit het ‘officieel’ karakter van een instelling
een toetredingsovereenkomst, of beter, een bijzondere standaardovereenkomst als dusdanig
uit?

Het recht vanwege een publiekrechtelijke instelling om een overeenkomst te weige-
ren, is erg smal (bv. ingeval van beperkte opnamecapaciteit) maar het contracts-
principe blijft gehandhaafd – en dus niet enkel in het licht van art. 52 § 1 van het
Flexibiliseringsdecreet34.

21. Betwistingen over (burgerlijke rechten, bijv.) het sluiten, wijzigen of uitvoeren van
een overeenkomst behoren tot de bevoegdheid van de civiele rechter. Een ander,
mogelijk relevant onderscheid is doorheen de recentere periode eveneens vervallen:
(proportionaliteitsprincipe, marginale toetsing) de rechterlijke behandeling verschilt
namelijk onderling nog nauwelijks (kortgedingrechter t.a.v. vrij en officieel onderwijs;
dringende noodzakelijkheid in hoofde van de Raad van State en schorsingsbevoegd-
heid).

Indien ‘gelijkwaardigheid’ een uniformiteit niet verhindert, verschillen integendeel
niet meer met dezelfde aandrang kunnen geargumenteerd worden en dus het
publiekrechtelijk karakter (van de hogeronderwijsinstelling) een contractuele ver-
houding tussen de student en zijn instelling niet in de weg staat, volgt de rechts-
positieregeling van de student een ander verloop dan deze van het personeel35.
Hiervoor werden terecht constitutionele argumenten ingeroepen.

Twee gevolgen kunnen uit de gedachtegang nog worden afgeleid: het onderwijs-
recht is inderdaad tezelfdertijd publiekrechtelijk en privaatrechtelijk, t.a.v. zowel
vrije als ‘officiële’ instellingen. En vervolgens: indien de contractuele leer doorgang
vindt, kan de verder oprukkende fragmentatie van de rechtspositie enigszins
worden getemperd.
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33 Vgl. arrest Arbitragehof, nr. 41/2003, dd. 9 april 2003.
34 Welke niet vermeld wordt als ‘studievoortgangsbeslissing’ in art. II. 1. 15bis van het Participa-

tiedecreet; de kwalificatie is niettemin niet zo eenduidig.
35 Arrest Arbitragehof, nr. 66/99, dd. 17 juni 1999.
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4 Maakt de ‘contractualisering’ het hoger onderwijs
complexer?

4.1 Implementatie van de rechtsbegrippen door hogeronderwijs-
instellingen en het uiteenlopend begrippenarsenaal.
Opdracht tot meer samenhang bij de verfijning van het
contract

22. In de onderwijs- en examenreglementen van instellingen in het hoger onderwijs
worden definities gegeven aan begrippen m.b.t. contracten, trajecten en overeenkomsten.
Deze zijn in enkele gevallen ruimer bepaald dan de decretale omschrijving in het Flexi-
biliseringsdecreet.

De verschillende keuzemogelijkheden om inschrijvingen te combineren zijn divers
doch limitatief. De decreetgever nodigt hier ook toe uit. Volgens het Flexibiliserings-
decreet (art. 22) kan een student zich inschrijven voor één opleiding of meer oplei-
dingen tegelijk en/of één opleidingsonderdeel of meer opleidingsonderdelen die
behoren tot één of meer opleidingen en/of een schakel- of voorbereidingspro-
gramma.

De instellingen geven een zeer uiteenlopende en inhoudelijk gedifferentieerde
invulling aan de mogelijkheid tot wijziging van de inhoud van een contract, het
type contract of een opleiding en het tijdstip van contractswijziging.

Studenten die niet voldoen aan de reguliere toelatingsvoorwaarden kunnen zich
inschrijven voor afzonderlijke opleidingsonderdelen onder een credit- of een exa-
mencontract op voorwaarde dat uit een onderzoek blijkt dat de student bekwaam
is om het opleidingsonderdeel goed te kunnen volgen36.

In de onderwijsregeling kunnen instellingen vastleggen dat bepaalde opleidingson-
derdelen wegens hun aard niet in aanmerking komen voor een examencontract. Of
dit ook betekent dat het studentenstatuut gewijzigd wordt voor studenten met een
examencontract wordt slechts door een aantal instellingen expliciet vermeld in de
onderwijs- en of examenregeling.

Bovendien is het niet duidelijk of een ‘toetredingsovereenkomst’ tot stand komt
door de loutere inschrijving van studenten die dan middels een contract een verbin-
tenis aangaan met de instelling, dan wel of de toetredingsovereenkomst een papie-
ren contract betreft. Het Participatiedecreet stelt dat ‘het bestuur en de student door de
inschrijving een toetredingsovereenkomst sluiten’.
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36 Art. 53 Minidecreet.

vlor-flexibilisering-2deproef.prn
vlor-flexibilisering 2de proef
maandag 19 november 2007 23:54:22

Color profile: Generic CMYK printer profile
Composite  Default screen



4.2 Problematiek n.a.v. de invoering van examencontracten

23. Aangezien de bepalingen van het decreet van 30 april 2004 betreffende de flexibilisering
van het hoger onderwijs in Vlaanderen en houdende dringende hogeronderwijsmaatregelen volle-
dig in voege zijn, dringt een eerste evaluatie van de concrete toepassing zich op37.

De administratie contacteerde in mei 2006 de instellingen in het hoger onderwijs
om informatie te bekomen over het statuut van examencontracten in de instellin-
gen, welke criteria gehanteerd worden voor het toekennen van een dergelijk
contract en welke voorzieningen beschikbaar zijn voor studenten met een examen-
contract. Deze rondvraag maakte duidelijk dat over een heel aantal aspecten, waar-
onder het statuut van studenten met een examencontract, nog grote onduidelijk-
heid bestaat.

Het examencontract kan in feite beschouwd worden als de vertaling binnen de
flexibilisering van de vroegere Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap. Via dit
systeem hadden studenten die niet aan het reguliere contactonderwijs konden deelne-
men, de mogelijkheid om een diploma te behalen. Zij moesten hiervoor ‘slechts’ exa-
mens afleggen. De examencontracten genereren nochtans een aanzienlijk aantal bijko-
mende problemen. Hoewel de verdeling van de verschillende contracten voor het
academiejaar 2005-2006 aantoont dat de examencontracten minder dan 1% van alle
contracten uitmaken, zorgen zij voor een onevenredig hoge belasting.

De benaming examencontract omvat in feite twee types contracten. Men kan, krachtens
het Flexibiliseringsdecreet, een examencontract afsluiten met het oog op (1) het beha-
len van een graad of een diploma of (2) met als doel het behalen van een creditbewijs.
Opvolging van studenten die kiezen voor één van deze mogelijkheden wordt hierdoor
bemoeilijkt. De betrokken studenten staan immers ingeschreven onder de gemeen-
schappelijke benaming ‘examencontract’. Bij de inschrijving dient tevens, zoals decre-
taal bepaald, duidelijk afgesproken en omschreven te worden voor welke opleidings-
onderdelen deelname aan de onderwijsactiviteiten noodzakelijk is.

Binnen een instelling blijft het de taak van de studentenadministratie om de
inschrijvingsprocedure op een transparante, eenduidige en consequente wijze te
organiseren en toe te passen, rekening houdend met de vigerende regelgeving.
Indien het onderwijssysteem en de administratieve processen duidelijk gedefi-
nieerd zijn, hoeft dit geen probleem te vormen. Het duale of zelfs hybride karakter
van de bepalingen in het Flexibiliseringsdecreet lijkt echter niet meteen te zorgen voor
een vereenvoudiging van het onderwijsproces.
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37 Zie ook De Groof, J. en Hendriks, F., Accreditatie in het hoger onderwijs in Vlaanderen en Neder-
land, Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid, 2005-2006, nr. 4-5, p. 247-356.
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24. In principe zou het Flexibiliseringsdecreet de overstap moeten uitmaken van een rela-
tief strikt studiejaarsysteem (kandidaturen-licenties) naar een flexibel creditsysteem
(bachelor-master). De basis van het studiejaarsysteem vormden de duidelijk afgelijnde
academiejaargebonden programma’s met opleidingsonderdelen. Inschrijvingen, finan-
ciering, evaluatie en dergelijke gebeurde op het niveau van het programma. In een cre-
ditsysteem staat het opleidingsonderdeel centraal. Studenten schrijven zich in voor
een verzameling van opleidingsonderdelen; het bijbehorende programma is richtingge-
vend en ondersteunend in de keuze van de opleidingsonderdelen. Tijdens evaluaties
worden individuele resultaten getoetst aan de voorwaarden gekoppeld aan een pro-
gramma. Het voldoen aan deze voorwaarden leidt tot een diploma voor een bepaalde
opleiding.

Het huidige systeem, zoals beschreven in het Flexibiliseringsdecreet, kan be-
schouwd worden als een samenvoeging van beide systemen. Deze mengvorm van
studiejaar- en creditsysteem komt eveneens tot uiting bij de decretale bepaling van
de studiegelden. Enerzijds bestaat de mogelijkheid om te werken met variabele stu-
diegelden per studiepunt voor individuele opleidingsonderdelen naast een vast
gedeelte, hetgeen verwacht mag worden in een creditsysteem. Anderzijds wordt
teruggegrepen naar het studiejaarsysteem via (niet op te splitsen) totaalbedragen
voor volledige opleidingen. Het lage studiegeld van een examencontract blijkt
overigens voor een aantal studenten aantrekkelijk.

25. Krachtens het Flexibiliseringsdecreet kan een student bij de inschrijving de keuze
maken uit drie types contracten. Terwijl het creditcontract inderdaad vertrekt vanuit
het individuele opleidingsonderdeel legt het diplomacontract de klemtoon vanaf de
start op het programma zoals in een studiejaarsysteem. Dit komt het duidelijkst tot
uiting in de mogelijkheid om voor een programma binnen een diplomacontract
geslaagd te worden verklaard mét tekorten voor individuele opleidingsonderdelen. Een
diplomacontract kan dus, in tegenstelling tot een creditcontract, nooit op het niveau
van een opleidingsonderdeel geregistreerd worden. Het examencontract maakt de si-
tuatie nog complexer door de mogelijkheden van diploma- en creditcontract in één
contracttype aan te bieden.

Opnieuw volgens het Flexibiliseringsdecreet kan de keuze voor een bepaald type
contract na afloop van een semester worden gewijzigd. Tijdens dit semester zijn
wijzigingen van de inhoud van het contract (en herberekening van het studiegeld)
mogelijk. De gevolgen van een wijziging tussen een diploma- en creditcontract
zijn beperkt, o.a. wegens het gelijklopende studiegeld. Wijziging van en naar een
examencontract is evenwel problematisch (verschillende faciliteiten en studiegel-
den) waardoor een volledige wijziging in praktijk niet mogelijk is en er dus slechts
sprake kan zijn van het afsluiten van een nieuw contract en dus een nieuwe
inschrijving.
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Het Flexibiliseringsdecreet vermeldt geen maatregelen om de studievoortgang te
bewaken van studenten met een examencontract. Examencontracten blijken vaak
een laatste redmiddel te zijn voor studenten met een negatieve studievoortgang.
Een negatieve voortgangsbeslissing kan momenteel via een examencontract om-
zeild worden.

26. Elders is reeds duidelijk gemaakt dat de nieuwe regelgeving niet noodzakelijker-
wijze leidt tot grotere flexibiliteit in beleid, bestuur en beheer in hoofde van de instel-
lingen38. Flexibilisering staat de behoefte aan een zekere ‘experimentering’ daarenbo-
ven niet in de weg.

Zo vergt een meer efficiënt in- en doorstroombeleid ten behoeve van allochtone
studenten een soepeler lezing van de bepalingen inzake inschrijving en herbepaling
van het contract ingeval van vaststelling van verkeerde studiekeuze39.

Het kan slechts verhoopt worden dat de ontwerpers van het ‘basisdecreet hoger
onderwijs’ rekening houden met de opgedane ervaring en tot een sanering willen komen
van hinderlijke regelgeving.
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38 Cfr. zie Janssens, Y. en De Groof, J., De Universitaire Regelgeving: Coördinatie en Annotatie, Til-
burg, 2005.

39 In dit licht kan het Trampoline-project aan de UA het initiatief voor het screenen van regelgeving
terzake voorafgaan.
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Nele Spaas
Stafmedewerker, Vlaamse Vereniging van Studenten

1 Inleiding

Wat is een creditsysteem? Om van een creditstelsel te kunnen spreken, moeten vier
belangrijke criteria voldaan zijn1.
• Allereerst moet het volledige curriculum uitgedrukt worden in studiepunten.

Een creditsysteem is een systematische manier om het volledige studiepro-
gramma te beschrijven door aan de afzonderlijke onderdelen studiepunten toe te
kennen.

• Ten tweede wordt in een creditsysteem aan deze afzonderlijke opleidingsonder-
delen een formele studiebekrachtiging gegeven als ze met succes worden beëin-
digd; ongeacht de resultaten op andere onderdelen. Op die manier wordt het
mogelijk om studiepunten te gaan verzamelen, opstapelen of accumuleren tot je
een diploma behaalt.

• Ten derde maakt een creditsysteem het mogelijk dat je de studiebekrachtiging
voor een bepaald opleidingsonderdeel meeneemt naar een andere opleiding,
eventueel aan een andere instelling, zelfs in een ander land. Credittransfer of het
overdragen van behaalde studiepunten uit een andere opleiding is cruciaal.

• Tenslotte laat een creditsysteem toe om competenties die je in een niet-formele
leercontext hebt verworven, te valoriseren in je studiecarrière. Elders of eerder
verworven competenties, kunnen erkend en meegenomen worden om een diplo-
ma te behalen.

Deze vier aspecten staan natuurlijk niet los van mekaar. Creditsystemen onder-
scheiden zich in de mate en de flexibiliteit waarin deze principes zijn uitgewerkt.
Deze bijdrage is een poging om het Vlaamse creditstelsel in internationaal perspec-
tief te plaatsen. De doorlichting beperkt zich voornamelijk tot de eerste twee prin-
cipes: studiepunten en creditaccumulatie. Verder gaan we ook beperkt in op de
implementatie van een creditstelsel in Vlaanderen en de daarbij horende kinder-
ziektes, de recente evoluties en de uitdagingen voor de toekomst.
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1 Druine, N. & Elen, J., Flexibilisering van het hoger (universitair)onderwijs: een Vlaams creditsys-
teem in internationale context, 2002.
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2 Studiepunten als basis

2.1 ECTS

De oudste creditsystemen moeten gezocht worden in de Verenigde Staten. Al in de
negentiende eeuw werd daar het Carnegie Credit Point System ingevoerd om de verge-
lijkbaarheid te vergroten tussen de wildgroei aan hoger onderwijsinstellingen. Deze
credits waren gebaseerd op de contacturen en niet op de bereikte leerresultaten of de
totale werklast. Het Amerikaanse creditsysteem bleek een belangrijk instrument om
het kwaliteitsniveau tussen instellingen te vergelijken, de keuzemogelijkheden van stu-
denten te vergroten en de mobiliteit tussen instellingen te faciliteren.

In Europa is de ontwikkeling van creditstelsels sterk verweven met ECTS, het Euro-
pean Credit Transfer System. Dat werd binnen de Europese Gemeenschap ontwikkeld in
1989 als overdrachtsysteem om studentenmobiliteit in het kader van het EU-Eras-
musprogramma mogelijk te maken. Studiepunten die aan een partnerinstelling wer-
den verworven, kon de thuisinstelling erkennen door het gebruik van een gemeen-
schappelijke methodologie (studieomvang). ECTS stond in het begin dus uitsluitend
in het teken van de internationale transfer van studieperiodes in het buitenland. Een
studiepunt of ‘credit’ was ‘a unit which reflects a certain amount of work successfully done at a
certain level for a recognized qualification’ 2. ECTS is de gemeenschappelijke munteenheid
die de uitwisseling van studenten in het hoger onderwijs mogelijk moet maken. Aan
elk opleidingonderdeel wordt een waarde in studiepunten toegekend. Die drukt uit
hoeveel studiewerk dat vak vergt in de totale studiebelasting van een met vrucht afge-
werkt volledig academiejaar. In ECTS telt één jaar 60 studiepunten. Deze weerspiege-
len de totale werkbelasting die niet alleen de contacturen maar ook de uren zelfstudie,
opzoek- en schrijfwerk en examentijd omvat.

Credits in de vorm van ECTS-studiepunten worden als volgt berekend: elk acade-
miejaar in Europa telt tussen de 34 en 40 lesweken en telt dus gemiddeld 1500-
1800 werkuren per jaar. Indien een jaar opgebouwd is uit 60 credits, bedraagt een
credit dus 25-30 uur werk.3

Het Bolognaproces heeft de verspreiding van ECTS enorm versneld. Reeds in 1999
stelde men dat studiepunten essentieel waren voor het welslagen van een van de
hoofddoelstellingen van het Bolognaproces, het invoeren van ‘a system of easily reada-
ble and comparable degrees’. De ministers besloten: ‘Establishment of a system of credits – such
as in the ECTS system – as a proper means of promoting the most widespread student mobility.’ 4
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2 Wagenaar, R., Educational Structures, Learning Outcomes, Workload and the Calculation of
ECTS Credits, p. 229.

3 ECTS usersguide, p. 4.
4 Bolognaverklaring, http://www.bologna-bergen2005.no
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Op de Bolognaconferentie in Praag stelt men vast dat ECTS-studiepunten ook
steeds vaker worden ingeschakeld voor nationaal en institutioneel gebruik. Ze wor-
den stilaan de basisstructurerende eenheid van de volledige opleidingsprogram-
ma’s.

“Ministers stress the important role played by the European Credit Transfer System
(ECTS) in facilitating student mobility and international curriculum development. They
note that ECTS is increasingly becoming a generalised basis for the national credit systems.
They encourage further progress with the goal that the ECTS becomes not only a transfer
but also an accumulation system, to be applied consistently as it develops within the emer-
ging European Higher Education Area.” 5

In bijna 20 jaar heeft ECTS een grondige evolutie doorgemaakt. Aanvankelijk wer-
den de ECTS-studiepunten enkel ontwikkeld en gebruikt als transfersysteem om
internationale mobiliteit mogelijk te maken. Na verloop van tijd werd ECTS verder
ontwikkeld tot een accumulatiesysteem. “This means that entire courses of study leading to
recognised qualifications are described using ECTS credits.” 6

Tegelijkertijd doet zich nog een andere evolutie voor. De Bolognaverklaring stelt
reeds in 1999: “Credits could also be acquired in non-higher education contexts, including life-
long learning, provided they are recognised by receiving Universities concerned.” Het belang van
creditsystemen voor levenslang leren wordt nu ook uitdrukkelijk erkend. Studiepun-
ten laten immers toe om bruggen te bouwen tussen verschillende onderwijsvormen en
ze creëren meer mogelijkheden voor de toegang en het verlaten van onderwijs. In het
rapport van de Europese Commissie7 dat een stand van zaken opmaakt van ECTS in
de verschillende lidstaten, blijkt echter dat beroeps-(gerichte)opleidingen vaker wer-
ken met credits die zijn gebaseerd op leerresultaten. Een studiepuntenstelsel louter
gebaseerd op werkbelasting is ook weinig relevant als het aankomt op de erkenning
van elders/eerder verworven competenties. De aanvankelijk louter kwantitatieve invul-
ling van de ECTS-studiepunten wordt dus aangevuld met een kwalitatieve compo-
nent.

De ‘moderne’ ECTS is niet alleen gebaseerd op studiebelasting maar ook op de leer-
resultaten. Vandaag wordt ECTS omschreven als “a student-centred system based on the
student workload required to achieve the objectives of a programme, objectives preferably specified in
terms of the learning outcomes and competences to be acquired.” 8 De studieomvang kan het
best omschreven worden door de term: ‘notional learning time’. Het aantal uren dat een
modale student (op een specifiek niveau) verwacht wordt nodig te hebben om de eind-
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5 Praag communiqué, http://www.bologna-bergen2005.no
6 Adam, Stephen, New Challenges in Recognition: The Recognition of Prior Learning, pp. 224.
7 Adam, Stephen, Report for the European Commission. ECTS Extension Feasibility Project,

2000.
8 http://ec.europa.eu./education/programmes/socrates/ects/index_en.html
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termen op dat niveau te bereiken. In de aanbeveling van de Europese Commissie tot
vaststelling van een Europees kwalificatiekader voor een leven lang leren, worden
‘leerresultaten’ als volgt beschreven: “ze bepalen wat een lerende kent, begrijpt en kan doen na
de voltooiing van een leerproces; zij worden gedefinieerd in termen van kennis, vaardigheden en
competentie.” 9 Leerresultaten maken de shift van inputgerelateerd onderwijs naar out-
putgerelateerd onderwijs: niet alleen wat de docent vertelt in een college is belangrijk,
maar ook wat de student kan aan het einde van de rit.

Ook het invoeren van een Europees kwalificatiekader voor het hoger onderwijs, wat
de ministers in mei 2005 te Bergen beslist hebben, bewijst de competentiegerichte
denkwijze. Hierin worden de drie verschillende Bolognacycli (Bachelor-Master-
Doctoral) beschreven met op leerresultaten gebaseerde descriptoren.10 Het is de
bedoeling dat alle 46 Bolognalanden tegen 2007 begonnen zijn met het invoeren van
zo’n nationaal kwalificatiekader en dat dit werk voltooid is tegen 2010. Het Bologna-
kwalificatiekader legt ook de link tussen credits en de cycli: een ‘short-cycle’ gelinkt
aan de bachelor bedraagt maximaal 120 ECTS, een bachelor bevindt zich tussen 180
en 240 ECTS en een master heeft een speelruimte tussen 60 en 120 ECTS.

Momenteel stevent Europa af op twee verschillende kwalificatiekaders: een Bolog-
nakader voor het hoger onderwijs11 en een levenslang-leren-kader onder EU-impuls
met de naam European Qualifications Framework for Lifelong Learning (EQF-LLL).12 Beide
zijn metakaders, dus een overkoepeling van nationale kaders. Beide hebben ook de
principes van leerresultaten als hoeksteen van een kwalificatie gemeenschappelijk.
Waarin ze wel verschillen is de link met een creditaccumulatiesysteem. Terwijl het
Bolognakader expliciet de link legt met credit ranges (zie punt 1.2), staat er in het
EQF-voorstel enkel dat het EQF het gebruik van studiepunten zal vergemakkelijken.
De oorzaak hiervoor is het feit dat er geen Europees studiepuntenstelsel bestaat buiten
het hoger onderwijs.

Dit neemt niet weg dat de principes van ECTS in theorie bruikbaar zijn voor een
studiepuntenstelsel voor levenslang leren. Maar de huidige plannen van de Euro-
pese Commissie voor ECVET, een studiepuntenstelsel voor beroepsopleidingen,
lijken eerder contraproductief.13 ECVET is namelijk op andere principes gebaseerd
en men kan zich afvragen of twee concurrerende studiepuntenstelsels de zaak van het
levenslang leren zullen dienen. De twee kaders verschillen ook in de gebruikte descrip-
toren en de doelstellingen. Er dient dringend werk gemaakt te worden van een integra-
tie van beide kaders, zodat de mogelijke verwarring en parallelle ontwikkelingen ver-
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9 http://ec.europa.eu/education/policies/educ/eqf/com_2006_0479_nl.pdf
10 De zogenaamde Dublin-descriptoren, www.jointquality.org
11 http://www.bologna-bergen2005.no
12 COM(2006) 479 final, 2006/0163 (COD)
13 http://ec.europa.eu/education/ecvt/index_en.html
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meden worden. Cruciaal is in dat opzicht dat de ECTS-studiepunten ook aan
leerresultaten worden gelinkt.

Aangezien ECTS een instrument van de Europese Commissie is, bezit het geen juri-
dische basis en worden de principes verwoord in de ‘ECTS usersguide’. Maar aange-
zien het niet om een ‘officieel’ advies gaat (zoals een Europese aanbeveling), verschilt
de omzetting in de praktijk sterk van de theorie. De instrumenten voor een doelmatig
studiepuntenstelsel zijn in de vorm van ECTS reeds aanwezig, de manier van imple-
mentatie verschilt echter nog van land tot land en van instelling tot instelling. Het
spreekt voor zich dat credittransfer en -accumulatie enkel mogelijk zijn indien ieder-
een dezelfde principes en doelstellingen hanteert. Het oppervlakkig invoeren van cre-
dits kan zelfs tot minder mogelijkheden voor mobiliteit leiden, zowel nationaal als
internationaal.

2.2 Studiepunten in Vlaanderen

2.2.1 Studiepunten en hun relatie tot de werkbelasting

Het flexibiliseringsdecreet definieert een studiepunt als volgt: “een binnen de Vlaamse
Gemeenschap aanvaarde internationale eenheid die overeenstemt met ten minste 25 en ten hoogste
30 uren voorgeschreven onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten en waarmee de omvang van elke
opleiding of elk opleidingsonderdeel wordt uitgedrukt. De studieomvang is het aantal studiepunten
toegekend aan een opleidingsonderdeel of aan een opleiding”.14 Ogenschijnlijk is een studie-
punt in Vlaanderen dus een vertaling van het principe van werkbelasting van het
ECTS-studiepuntensysteem.

Bij een grondigere lezing van het decreet valt echter op dat enkele oude bepalingen
uit het structuurdecreet zonder meer worden geschrapt. Het structuurdecreet
bepaalde een studiepunt als de eenheid die op basis van de studietijd de studieom-
vang uitdrukt van elk vak. De studietijd is de tijd die de normstudent nodig heeft
om een vak met succes af te ronden. Maar vooral ingrijpend is de schrapping van de
‘normstudent’. Volgens het decreet was dat “het begrip dat het geheel van afspraken omvat
over de student, die alle kenmerken inzake voorkennis, begaafdheid, motivatie en studiehabitus ver-
toont van de doelgroep waarop de programmering van een opleiding is gericht.”15

De schrapping van het begrip ‘normstudent’ betekent dat het referentiepunt voor
studietijdmetingen en voor de omzetting naar studiepunten niet langer bestaat. In
de verwijzing naar de ‘normstudent’ in plaats van naar de gemiddelde student,
school nochtans een element van niveaubewaking. De toekenning van studiepun-

HET VLAAMSE CREDITSTELSEL IN INTERNATIONAAL PERSPECTIEF 217

14 Decreet betreffende de flexibilisering van het hoger onderwijs in Vlaanderen en houdende drin-
gende hoger onderwijsaangelegenheden van 30 april 2004, artikel 2, 21ste en ten 22ste streepje.

15 Decreet betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen van 4 april
2003, artikel 3.
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ten verloopt nu zonder decretale basis. Het ontbreken van een duidelijk referentie-
punt brengt de vergelijkbaarheid van deze ‘munteenheid’ in Vlaanderen ernstig in
gevaar.

Nog verontrustender is dat de overheid de hoger-onderwijsinstellingen niet langer
verplicht om de studiedruk te bewaken. Het flexibiliseringsdecreet schrapt immers
ook de voor de instellingen verplichte studiedrukbewaking uit artikel 22 van het
structuurdecreet: “Het instellingsbestuur gaat geregeld de overeenstemming na tussen de begrote
en de werkelijke studietijd.” Deze bepaling was sowieso al relatief omdat het niet ging om
een verplichte studielastmeting op gezette tijdstippen maar slechts om een bewaking.
Nochtans vragen studenten al sinds de jaren ‘80 een betere beheersing van de studie-
druk die door de zogenaamde ‘kennisexplosie’, maar ook door de nieuwe interactieve
werkvormen en onderwijsconcepten vaak excessief gestegen is. Tegen het licht van de
flexibilisering van het onderwijssysteem en de diepgewortelde vrees dat het verlaten
van het jaarsysteem de feitelijke studieduur ernstig zal verlengen, is de afschaffing van
de verplichte studiedrukmeting nog onbegrijpelijker. Studiedrukmeting is cruciaal
omdat het de student de garantie geeft dat een vak of een opleidingsprogramma ook
daadwerkelijk studeerbaar is.

Het bestaande systeem was evenwel niet waterdicht. Bij de omvorming van de kan-
didaturen en licenties naar bachelors en masters werd de studiedruk niet steeds als
uitgangspunt genomen voor het uitbouwen van een curriculum. In de praktijk ging
men vaak omgekeerd tewerk. De toekenning van studiepunten was vaak nattevin-
gerwerk of gegoochel met cijfertjes om toch maar op 60 studiepunten per jaar uit te
komen. Er waren duidelijk implementatieproblemen: ondanks de regelgeving ble-
ken instellingen niet in staat of bereid om de studiedruk te controleren en de over-
heid bouwde geen mechanisme in om de naleving van de regelgeving te bewaken.
Ook wetenschappelijk stond de studietijdmeting nog in de kinderschoenen en
bestond er discussie over de beste methode (tijdschrijven versus schattingen). De
bestaande problemen toonden vooral de absolute noodzaak aan van een weten-
schappelijke meting die geregeld nagaat of de begrote studietijd ook correspondeert
met de reële studietijd. De afschaffing van de bewaking van de studiedruk is mis-
schien wel de gemakkelijkste maar niet de meest verantwoorde oplossing. Willen
de Vlaamse studiepunten vergelijkbaar en meeneembaar worden, dan moet de
overheid de gebruikte ‘munteenheid’ controleren en valsmunterij bestrijden.

Studietijd wordt weliswaar mee opgenomen in het accreditatiekader, als één van de
negen facetten die het onderwerp ‘programma’ vormen. Maar een onvoldoende op
één enkel onderdeeltje kan gemakkelijk geneutraliseerd worden binnen het geheel
van facetten dat een onderwerp telt. En een opleiding krijgt pas een negatieve
accreditatie wanneer een volledig onderwerp wordt ‘gebuisd’. Uit visitatierappor-
ten blijkt dat een slechte score op studielast overigens zelden een breekpunt vormt.
De controle van de studielast bij de achtjaarlijkse controle voor de accreditatie
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schiet te kort om de decretale verplichting te vervangen. Het lijkt trouwens de taak
van de overheid om te garanderen dat de bouwstenen van het creditstelsel dat ze
heeft ingevoerd om de mobiliteit te bevorderen, vergelijkbaar zijn en blijven.

Nu men steeds waakzamer wordt voor studievertraging, lijkt het aangewezen om
de verplichting van regelmatige studiedrukmetingen opnieuw een decretale basis te
geven. Eentje die deze keer voldoende duidelijk is om interpretatiediscussies te ver-
mijden. Idem voor de normstudent als referentiepunt voor de Vlaamse studiepun-
ten. Beide zijn essentieel in de bruikbaarheid van het studiepuntenstelsel als
creditaccumulatie en -transferinstrument.

2.2.2 Studiepunten in hun relatie tot leerresultaten

De decreetgever legt niet expliciet de link met het bereiken van leerresultaten. Indi-
rect is een aanzet om leerresultaten te formuleren echter op de volgende manier
aanwezig:

Een creditbewijs is de erkenning van het feit dat een student, blijkens een examen,
de competenties verbonden aan een opleidingsonderdeel, heeft verworven. Een
opleidingsonderdeel is een “afgebakend geheel van onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten
dat gericht is op het verwerven van welomschreven competenties inzake kennis, inzicht, vaardighe-
den en attitudes”.16 In artikel 12 van het structuurdecreet worden de doelstellingen van
een bachelor en een master omschreven.17 Deze komen grosso modo overeen met de
Dublindescriptoren die gebruikt worden in het Bolognakwalificatiekader (zie 2.2). Iets
gelijkaardigs kan men zeggen van de accreditatiekaders, die meer gedetailleerd de leer-
resultaten voor elk niveau van een opleiding beschrijven.18 Maar de Dublindescripto-
ren zijn niet geschikt om over te nemen in de nationale regelgeving. Het zijn generieke
descriptoren, die aan de nationale context aangepast moeten worden. Ook de regelge-
ving in verband met EVC/EVK toont aan dat het competentiegerichte denken en het
definiëren van leerresultaten hun intrede hebben gedaan in het Vlaams hoger onder-
wijs.

Om levenslang leren mogelijk te maken in Vlaanderen moet men dringend werk
maken van het definiëren van leerresultaten voor opleidingen, leerprogramma’s en
cursussen en dat niet alleen in het hoger onderwijs. Indien het volwassenenonder-
wijs dezelfde principes hanteert, kan dat de mobiliteit tussen deze onderwijsvor-
men vergemakkelijken. Het zou ook de erkenning van EVC/EVK vergemakkelijken
en de lerende zou meer mogelijkheden krijgen.
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16 Decreet betreffende de flexibilisering van het hoger onderwijs in Vlaanderen en houdende drin-
gende hoger onderwijsmaatregelen van 30 april 2004 (BS 12 oktober 2004), artikel 2, ten 8ste

en ten 18de.
17 Decreet betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen.
18 Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs Vlaanderen, pp. 5-7.
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Dit doel is echter nog veraf, aangezien de implementatie van studiepunten aan de
hogescholen en universiteiten in Vlaanderen niet altijd even grondig is gebeurd.
Opleidingen moesten in een recordtempo omgevormd worden in een bachelor of
master. Hierdoor kan men betwijfelen of het definiëren van leerresultaten ten volle
werd benut. Het is nochtans dat aspect van het studiepuntenstelsel dat de hervor-
ming van het curriculum kan teweegbrengen. Een meer expliciete link met leerre-
sultaten zou een hefboom kunnen worden om vakinhouden sneller naar competen-
ties te vertalen.

3 Creditaccumulatie

Vlaanderen hanteert al sinds begin de jaren ‘90 studiepunten. Hoe de studiepunten
waarin opleidingen werden uitgedrukt, berekend moesten worden, werd aanvank-
elijk geregeld per besluit van de Vlaamse Gemeenschap19. Zo hadden we al vroeg een
nationaal creditsysteem in plaats van naast elkaar bestaande instellingsgebonden cre-
ditsystemen. Van in het begin waren studiepunten in Vlaanderen gekoppeld aan de
ECTS-maat. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Nederland of de UK was er geen verreke-
ning nodig naar de Europese standaardmaat ECTS. Dat wil nog niet zeggen dat Vlaan-
deren ook al een echt creditsysteem kende. De studiepunten mochten dan wel de ver-
rekeningseenheid zijn voor de Vlaamse studieprogramma’s, de studievoortgang bleef
gekoppeld aan het jaarsysteem. Studiepunten kregen maar een duidelijke rol in credit-
accumulatie na de goedkeuring van het flexibiliseringsdecreet in 2004. Ook inzake
eerder verworven competenties was het decreet een mijlpaal.

Maar al voor de goedkeuring van het flexibiliseringsdecreet waren er aanzetten in
de richting van een creditaccumulatiesysteem. Je had de invoering van cumulmoge-
lijkheden en IAJ’s, de afschaffing van de regel dat je in je diplomajaar niet kon deel-
nemen aan de examens vóór je eindwerk was ingediend. Ook de overdrachtsregels
werden verschillende keren versoepeld waarbij de lat om te slagen voor een oplei-
dingsonderdeel verschoof naar 10 op 20. De flexibilisering van het Vlaamse hoger
onderwijs is veeleer een gestage evolutie dan een abrupte revolutie. Anno 2007
spreken we in Vlaanderen (nog) niet van een ‘zuiver’ creditsysteem, maar hier en
daar gaan stemmen op om de regelgeving te doen evolueren in de richting van een
zuiver systeem.
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19 Artikel 13 van het Universiteitendecreet van 12 juni 1991 stelde: “de studieomvang van een
academiejaar wordt uitgedrukt in gehele studiepunten. De Vlaamse Regering bepaalt na advies
van de Vlir de wijze waarop studiepunten worden berekend.” Het Besluit van de Vlaamse Execu-
tieve van 3 juni 1992 werd ettelijke malen gewijzigd en uiteindelijk met het Structuurdecreet van
4 april 2003 impliciet opgeheven.
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In een zuiver creditsysteem is een ‘credit’20 de enige en basisstructurerende eenheid
van een opleiding of een studieloopbaan. Slagen voor een opleidingsonderdeel wil in
dit geval zeggen ‘een credit behalen’. En een diploma kan je enkel halen als je alle cre-
dits voor alle opleidingsonderdelen hebt behaald. Een creditbewijs behaal je enkel
nadat je de helft van de punten krijgt op een opleidingsonderdeel. ‘Zuiver’ betekent in
dit geval dat er geen andere mechanismen een rol spelen in het behalen van een credit
of een diploma (bijvoorbeeld: deliberatie) dan slagen. Met andere woorden, je moet
voor alle vakken geslaagd zijn om een diploma te behalen. Het verwijst verder naar de
volledige keuzevrijheid van de student om zelf je eigen studieprogramma samen te
stellen en vakken te volgen tot je er voldoende hebt in een bepaald studiedomein die
recht geven op een diploma.

Het is niet gemakkelijk om creditaccumulatiesystemen internationaal te categori-
seren aangezien de eigenlijke uitwerking doorgaans nogal sterk gedecentraliseerd is
en dus instellingsafhankelijk. Het klassieke Amerikaanse systeem21 is één van de
meest ‘zuivere’ creditaccumulatiesystemen. Maar ook daar heb je instellingen die wer-
ken met vooraf vastgelegde vakkencombinaties die de student weinig keuzevrijheid
laten. Het Franse systeem is zowat het andere uiterste: het is nog erg jaargericht.
Vlaanderen bevindt zich zoals wel vaker ergens tussenin.

De Vlaamse variant moet dus omschreven worden als een gematigd creditsysteem.
Een 10 op 20 volstaat om te slagen voor een opleidingsonderdeel. Het geeft recht
op een creditbewijs dat in principe onbeperkt geldig blijft en kan worden geaccu-
muleerd tot een diploma. Je hoeft niet langer voor een volledig jaar te slagen om de
vakken waarvoor je geslaagd was te kunnen valoriseren in een andere opleiding.
Niet alleen met diplomacontracten maar ook via een creditcontract (of een exa-
mencontract) kan je creditbewijzen verzamelen tot je er voldoende hebt voor een
diploma. Het is zelfs mogelijk om via een EVC-procedure een diploma te verwerven
zonder dat je je nog moet inschrijven voor vakken of examens. Geïndividualiseerde
studietrajecten zijn mogelijk. Naast de klassieke voltijdse en halftijdse opleidingen
worden andere deeltijdse vormen mogelijk...

De decreetgever heeft ervoor gekozen om de onderwijsorganisatie en studievoort-
gang te flexibiliseren met de handrem op. Ook de instellingen zelf, die veel vrijheid
genieten in de uitwerking, vreesden studieduurvertraging. Ze leggen doorgaans een
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20 Er bestaat enige spraakverwarring rond de termen ‘creditpunt’, ‘credit’, en ‘creditbewijs’. (1)
Binnen de Vlaamse regelgeving wordt voor een creditpunt de term ‘een studiepunt’ of ‘ECTS’ ge-
hanteerd. (2) Een creditbewijs is een ‘mini-diploma’ voor een bepaald opleidingsonderdeel en
heeft betrekking op meerdere studiepunten. (3) Een ‘credit’ behaal je wanneer je alle studiepun-
ten hebt verworven van een bepaald opleidingsonderdeel. De Vlaamse benaming is in die zin veel
transparanter dan ‘credit’, wat in het Engels alledrie de begrippen kan uitdrukken. Creditaccu-
mulatie gaat dus in de Vlaamse terminologie om het accumuleren van creditbewijzen.

21 Druine, N., en Elen, J., Flexibilisering van het hoger (universitair) onderwijs: een Vlaams credit-
systeem in internationale context, 2002.
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grote voorzichtigheid aan de dag. Het kader van het flexibiliseringsdecreet bevat
heel wat remmen die de gevreesde studieduurverlenging en -vertraging moeten
tegengaan. Om de coherentie van studieprogramma’s te bewaken zijn instellingen
nog steeds verplicht om zelf een programma samen te stellen dat bestaat uit een
samenhangend geheel van opleidingsonderdelen. Instellingen kunnen de volgtijde-
lijkheid van vakken bepalen en de student verplichten het curriculum in een welbe-
paalde volgorde af te werken. De overheid heeft ook enkele verplichte deliberatie-
momenten ingebouwd: examencommissies moeten worden samengeroepen met
het oog op deliberatie voor het geheel van een opleiding én voor het eerste acade-
miejaar van de bachelor. Het decreet geeft instellingen de mogelijkheid om studie-
voortgangsmaatregelen te treffen, gaande van pedagogisch verantwoorde tot een
weigering van inschrijving.

Het flexibiliseringsdecreet was een delicate evenwichtsoefening om de voordelen
van het jaarsysteem zoveel mogelijk te behouden en toch de vruchten te plukken
van een creditaccumulatiestelsel. Een verdere evolutie in de richting van pure
creditaccumulatie moet dus ook zorgvuldig afgewogen worden. Deze bijdrage wil
de mogelijke gevolgen en noodzakelijke randvoorwaarden onderzoeken.

3.1 Deliberatie en compensatie

Deliberatie is het proces waarbij een deliberatiecommissie ‘rekening houdt met’ de
specifieke situatie van een individuele student. Met compensatie bedoelt men de
algemene regels waarbij alle studenten recht hebben op een bepaald aantal buis-
punten, of vanaf een bepaald percentage recht hebben op compensatie van X aantal
(extra) buispunten. Deze compensatieregels worden algemeen geformuleerd – ze
houden geen rekening met specifieke situaties – en men past veralgemeende formu-
les toe op specifieke gevallen. Aangezien de examencommissie niet bij elk student
kan of wil stilstaan, past men op het merendeel van de studenten vooraf de com-
pensatieregels toe, en staat ze voor de deliberatie enkel stil bij de uitzonderlijke
gevallen.

3.1.1 Huidige trend

De pleitbezorgers van zuivere creditaccumulatie richten hun pijlen niet op de stu-
dentenverplichtingen die het Vlaamse creditstelsel ‘onzuiver’ maken, maar des te
meer op de instellingsverplichtingen inzake examencommissies en de daarbij
horende deliberaties en compensaties.

Nochtans koos het flexibiliseringsdecreet duidelijk voor het behoud van verplichte
examencommissies – tenminste voor het eerste jaar en voor het einde van een oplei-
ding. Al kan een instelling er altijd nog meer inrichten. De memorie van toelichting
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bij het flexibiliseringsdecreet spreekt zich duidelijk uit pro deliberatie en compen-
satie:

“... het is wenselijk dat, in elk geval voor studenten met een diplomacontract, de mogelijk-
heid blijft gehandhaafd dat de examencommissie oordeelt dat de graad kan verleend worden
ondanks het feit dat de student niet geslaagd is voor bepaalde opleidingsonderdelen. En het
blijft zinvol dat de examencommissie kan beraadslagen over de toekenning van een graad
van verdienste afhankelijk van de behaalde examencijfers voor de verschillende opleidings-
onderdelen. Tenslotte kan een tussenkomst van een examencommissie essentieel met betrek-
king tot beslissingen in gevallen van overmacht en van onregelmatigheden.”22

In de praktijk ligt vooral het deliberatieprincipe steeds vaker onder vuur. Bepaalde
instellingen betoogden dat het organiseren van de traditioneel samengestelde exa-
mencommissies een onmogelijke klus zou worden als gevolg van de flexibilisering
en het grotere aanbod aan keuzevakken in de meeste opleidingen. Op hun vraag
schrapte het zogenoemde ‘minidecreet’23 de bepaling dat examencommissies slechts
bindende beslissingen konden nemen wanneer ten minste de helft van de leden van
het academisch of onderwijzend personeel die de student beoordeelden in die periode
aanwezig was24. Ondertussen moeten examencommissies nog enkel ‘representatief’
zijn, zonder dat dit verder werd bepaald. Dat leidde aan bepaalde instellingen tot een
professionalisering met zeer kleine commissies waarbij een student niet langer de
garantie heeft dat er iemand tussen zit die hem zelf heeft beoordeeld. Door de kleinere
kritische massa kunnen de nieuwe examencommissies steeds minder een genuan-
ceerde afweging garanderen van alle studieprestaties op alle opleidingsonderdelen voor
de relevante periode. Bovendien staan de commissieleden verder af van de student die
ze vaak zelfs helemaal niet kennen. De kans verkleint zo op een menselijk oordeel dat
rekening houdt met onvoorziene omstandigheden en tegenslagen en eventuele presta-
ties tijdens het academiejaar. In feite worden de deliberaties steeds vaker geautomati-
seerd waarbij vooraf bepaalde compensatieregels het eigenlijke delibereren vervangen.
Studenten worden zo nummers waarop steriel en zonder genade koele rekenformules
worden toegepast.

In januari 2006 werden de kranten opgeschrikt door de opmerkelijk lagere slaagcij-
fers voor het academiejaar 2004-2005. Aan de UGent lag het slaagpercentage drie
procent lager dan het jaar voordien, aan de UA zes procent en aan de KU Leuven
ruim twee. Dat jaar was toevallig ook het eerste waarin de versoepeling inging dat
een student een 10 van het éne academiejaar kon overdragen naar het volgende25.
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22 Vlaams Parlement, Stuk 2154 (2003-2004) nr. 1, p. 9.
23 Decreet tot instelling van een aantal maatregelen tot herstructurering en flexibilisering van het

hoger onderwijs in Vlaanderen, van 16 juni 2006.
24 Decreet tot instelling van een aantal maatregelen tot herstructurering en flexibilisering van het

hoger onderwijs in Vlaanderen, van 16 juni 2006.
25 Decreet van 14 februari 2003, artikel V. 26.
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De pass or fail-grens van 10 op 20 had nochtans het voordeel van de duidelijkheid. In
een creditstelsel kunnen docenten door een 11 te geven het uiteindelijke verdict niet
langer laten afhangen van de globale studieprestaties van een student. In een credit-
stelsel zijn ze verplicht om heel scherp aan te geven of de student de competenties
heeft verworven die voor dat vak werden vooropgesteld. In de praktijk trokken de
meeste proffen echter gewoon twee punten af van wat ze vroeger hadden gegeven. De
lagere slaagcijfers waren een gevolg van de gebrekkige vertaling van het competentie-
denken tot op het niveau van het opleidingsonderdeel. En van een falende communi-
catie over de filosofie achter het nieuwe slaagcijfer. Tevens gaven instellingen26 open-
lijk toe dat ze strenger gingen delibereren als gevolg van het nieuwe slaagcijfer van 10
op 20. Nochtans nam het belang van deliberatie en compensatie voor de student nog
toe door het verdwijnen van de grijze schemerzone tussen 10 op 20 en 12 op 20. Het is
nog het enige moment waarop er rekening kan worden gehouden met zijn totale
studieprestatie in de betrokken periode.

Maar instellingen blijken ook steeds minder vrijgevig in het compenseren van buis-
punten. De tolerantie voor buispunten wordt op vele plaatsen afgebouwd. Sommi-
gen gaan zelfs zo ver dat ze compensatieregelingen volledig willen afschaffen. Dat is
decretaal mogelijk omdat de wetgever instellingen enkel verplicht om examencom-
missies op gezette tijdstippen samen te roepen, maar niet om te delibereren en te
compenseren.

Ten slotte baart ook het voorontwerp van het financieringsdecreet zorgen. In de
huidige voorstellen komen alleen verworven studiepunten (waarvoor een creditbe-
wijs werd behaald) in aanmerking voor outputfinanciering of voor het opnieuw
aanvullen van het leerkrediet. Nochtans maakt een student studievoortgang wan-
neer hij gedelibereerd wordt en zijn beide systemen net bedoeld om het studie-
rendement te bewaken. Gedelibereerde studiepunten niet financieren, zal de prak-
tijk van deliberatie en compensatie nog verder uithollen tot hij de facto onbestaande
is. Overigens dreigen ook deelvrijstellingen het slachtoffer te worden van een financie-
ringsveto.

3.1.2 Gevaren van volledige nultolerantie

In het verleden werd het deliberatie- en compensatiesysteem steeds verdedigd als
een mogelijkheid om studenten te beschermen tegen subjectieve, ongenuanceerde
of onvoldoende gemotiveerde beslissingen van individuele docenten. Het voorziet
een menselijke mogelijkheid om ook rekening te houden met onvoorziene (ver-
zachtende) omstandigheden. Het creëert gelegenheid tot feedback, en laat toe om
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een student te beoordelen op zijn globale kunnen. Een kwaliteitsvolle opleiding is
immers meer dan de moleculaire opeenstapeling van een reeks afzonderlijke onder-
delen. Afschaffing van deliberatie en compensatie zijn overduidelijk in het nadeel
van de student.

Overigens blijft een beleid van nultolerantie ten aanzien van buispunten niet zon-
der gevolgen voor de studievoortgang. Stel dat een student die vergevorderd is in
zijn studie, omwille van een hardnekkige buis op een minder essentiële opleidings-
component, toch nog zou worden tegengehouden. Dan is dat niet alleen erg
onrechtvaardig voor de student in kwestie, maar heeft zijn drop-out ook een maat-
schappelijke kost. Er gaat talent verloren én een jarenlange maatschappelijke inves-
tering blijkt achteraf volkomen nutteloos. Dit kan verholpen worden door het recht
op inschrijving sterk uit te breiden, maar de kans hiertoe lijkt klein gezien de plan-
nen voor het nieuwe financieringsmodel. Het voorgestelde leerkrediet betekent
eerder een inperking van het bestaande recht op inschrijving.

Ook de combinatie met volgtijdelijkheid kan studievertraging verder in de hand
werken. Een student kan door de vereiste volgtijdelijkheid bijvoorbeeld geen
nieuwe module aanvatten omdat hij nog steeds niet slaagde voor een ander oplei-
dingsonderdeel dat hiervoor noodzakelijk is. Als dat opleidingsonderdeel het vol-
gende semester of jaar niet wordt aangeboden, zal de student kostbare tijd verlie-
zen. Zeker als zijn diploma in zicht is.

Creditaccumulatie is niet onverzoenbaar met compensatie of deliberatie. Ook in
het Verenigd Koninkrijk en in bepaalde Nederlandse instellingen en faculteiten,
wordt er weleens iets door de vingers gezien. De vraag is waarom bepaalde instellin-
gen steeds meer willen opschuiven in de richting van een zuiver creditaccumulatie-
systeem en om die reden deliberatie en compensatie afbouwen? De voorstanders
gebruiken zelden onderwijskundige argumenten of het consequent doordenken
van de creditaccumlatiefilosofie.

Een argument tegen deliberatie en compensatie zou kunnen zijn dat ze de kwaliteit
van het diploma bedreigen. Een student toegepaste wetenschappen is nochtans
geen slechte ingenieur omdat hij bijvoorbeeld niet geslaagd is voor het verplichte
vak wijsbegeerte. Curriculumontwikkeling in Vlaanderen gebeurt vaak nog erg
docentgecentreerd waardoor niet alle opleidingsonderdelen even essentieel zijn
voor de te verwerven eindcompetenties gekoppeld aan het diploma in kwestie. In
de huidige context waarbij de omvang van een opleidingsonderdeel minimum drie
studiepunten bedraagt en curriculumontwikkeling nog steeds vaak erg aanbodsge-
richt verloopt, wordt de onderwijskwaliteit niet beter door compensatie af te schaf-
fen. Vanuit kwaliteitsoogpunt lijkt het verstandiger om een gedelibereerd buispunt
te financieren dan dat studenten omwille van het geld te vlot tienen zouden
krijgen.
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In de toekomst is het niet uitgesloten dat een creditbewijs ook aan belang wint los
van het uiteindelijke diploma. In dat opzicht is het belangrijk dat gemotiveerde stu-
denten die naast een creditbewijs hebben gegrepen, vooralsnog de kans krijgen om
dit te halen. Maar dat is zeer voorbarig. Voorlopig is een creditbewijs op de arbeids-
markt nog van generlei waarde. Sommige instellingen houden echter al de boot af
als een student een vak waarvoor hij gedelibereerd werd binnen hetzelfde diploma-
contract opnieuw wil afleggen in de tweede zittijd. Ook examencontracten en cre-
ditcontracten laten voor deze studenten de mogelijkheid open om hun buis toch
nog op te halen en zo een creditbewijs te verwerven. In de praktijk worden deze
contractmogelijkheden echter vaak volledig uitgehold. Het zou een eenvoudigere
oplossing zijn als instellingen toch nog creditbewijzen zouden uitreiken wanneer je
niet bent geslaagd maar wel gedelibereerd voor het desbetreffende opleidingonder-
deel. In het oude jaarsysteem kon je immers zelfs een vrijstelling krijgen voor een
buis als deze kaderde in een studiejaar waarvoor je als geslaagd werd gedelibereerd.
Voorts kan de piste worden overwogen om opleidingsonderdelen die wel verwor-
ven zijn maar niet via het gewone diplomacontract toch nog op het diplomasupple-
ment te laten verschijnen.

De roep om een zuiver creditsysteem lijkt echter vooral geïnspireerd door een stre-
ven naar administratieve vereenvoudiging en planlastvermindering voor de instel-
lingen. Nu de examencommissies al zijn afgeslankt en minder frequent moeten
samenkomen, lijkt het belangrijkste organisatorische leed nochtans van de baan.

3.1.3 Noodzakelijke randvoorwaarden voor een zuiver
creditaccumulatiesysteem

Instellingen lijken wel eens uit het oog te verliezen dat een zuiver creditsysteem –
om rechtvaardig en studentvriendelijk te zijn – heel wat extra inspanningen met
zich meebrengt. Het vraagt een zeer flexibele inrichting van het onderwijs, waarbij
elk vak elk semester opnieuw wordt aangeboden. Zoniet dreig je in Duitse toestan-
den te vervallen. In het Humboldtiaanse creditaccumulatiessyteem27 kon de lerende
zelf vakken kiezen en een programma samenstellen. Universiteiten schonken daarom
weinig aandacht aan een flexibele onderwijsorganisatie. Afstuderen kon daardoor vaak
nog meer dan een jaar langer aanslepen omdat de twee restende vakken die de student
nog moest volgen, tegelijkertijd en enkel in het eerste semester werden aangeboden.

Binnen de krijtlijnen van ons huidige hoger onderwijssysteem, is een zuivere credit-
accumulatie erg nadelig voor de student én voor de studievoortgang. Als het
Vlaamse hoger onderwijs daadwerkelijk wil evolueren in de richting van een zuiver-
der accumulatiesysteem, dan moet er grondig worden gesleuteld aan een hele reeks
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randvoorwaarden. In het Zweedse accumulatiesysteem28 moet je effectief slagen
voor elk opleidingsonderdeel, maar je kan examens wel een oneindig aantal keren
afleggen. Op de Zweedse creditbewijzen staat geen vervaldatum en ze zijn automatisch
geldig in alle hoger onderwijsinstellingen (en niet alleen in de instelling die het bewijs
uitreikte).

Voor een zuiver creditaccumulatiesysteem zijn de Vlaamse studievoortgangsmaat-
regelen echter onrechtvaardig streng. Als men compensatie zou afschaffen, dan
moet dat gepaard gaan met een sterke uitbreiding van de herkansingsmogelijkhe-
den voor examens en van het recht op inschrijving. Deze systeemvoorwaarden
staan echter haaks op de richting die het nieuwe financieringsmechanisme uit wil.
Instellingen zouden natuurlijk breder kunnen gaan dan de wettelijk voorgeschre-
ven rechten. Ze kunnen ruimere mogelijkheden tot herinschrijving opnemen in
hun onderwijs- en examenreglement. Voor meer examenkansen per inschrijving
laat het decreet immers geen ruimte. Integendeel, moeten we vaststellen dat instel-
lingen de huidige wetgeving soms zelfs negeren; bijvoorbeeld door de toegang tot
examen- en/of creditcontracten stelselmatig te barricaderen omdat studenten deze
gebruiken om een vak te bissen, trissen of erger. Deze trend laat vermoeden dat
deze randvoorwaarde voor een zuiver creditstelsel zeer moeilijk te realiseren is.

Een andere voorwaarde die moet beletten dat een zuiver creditaccumulatiesysteem
zich keert tegen de student, is een enorme verruiming van zijn keuzemogelijkheden
en een versoepeling van de volgtijdelijkheid. Studenten die moeilijkheden hebben
met een welbepaald opleidingsonderdeel moeten hiervoor kunnen uitwijken naar
alternatieve vakken. Maar deze piste is natuurlijk moeilijker te verzoenen met de
pogingen om de coherentie van opleidingsprogramma’s te bewaren en de kwaliteit
te vrijwaren. Een creditstelsel waarbij je studiepunten kan verzamelen en er pas
achteraf wordt bekeken welk diploma je op basis daarvan kan krijgen, is in ons sys-
teem volledig ondenkbaar. De opleiding blijft immers de basisstructurerende een-
heid en de instelling moet hiervoor een coherent programma uitwerken. Dat blijft
ook een belangrijke accreditatievoorwaarde.

Tenzij de hierboven beschreven randvoorwaarden worden ingevuld, lijkt het be-
houd van deliberatie en compensatie de eenvoudigere oplossing. Zowel na het eer-
ste bachelorjaar als op het einde van de opleiding, moeten deliberatie en compensa-
tie behouden worden voor diploma- en examencontracten, gericht op het behalen
van een diploma. Om te vermijden dat deze goede praktijk wordt afgebouwd aan
instellingen, zonder dat de noodzakelijke studentvriendelijke randvoorwaarden
zijn ingevuld, valt het aan te bevelen om het principe van compensatie zelfs te ver-
sterken. Om te vermijden dat de decretale mogelijkheid tot deliberatie en compen-
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satie volledig wordt uitgehold, is het een interessante piste om de instellingen te
verplichten tot compensatie voor tenminste één opleidingsonderdeel per jaar (dus
minimaal voor 3 studiepunten op 60). In elk geval mag de overheid deliberatie niet
actief ondermijnen door gedelibereerde studiepunten niet te financieren.

3.2 Alternatieve mogelijkheden

Deliberatie en compensatie zijn overigens niet de enige ‘obstakels’ voor een zuivere
creditaccumulatie. Behalve de vermelde flexibiliseringsremmen die werden inge-
bouwd uit zorg voor het studierendement, zijn er nog belemmeringen die kunnen
worden weggewerkt zonder dat het bestaande creditsysteem volledig moet worden
heruitgevonden. Zo kunnen instellingen bepaalde opleidingonderdelen wegens
hun aard afsluiten voor examencontracten. En beperkt de territoriale geldigheid
van een creditbewijs zich tot de instelling waar het werd gehaald. Credittransfer
tussen instellingen en associaties is hierdoor nog steeds geen recht maar wel een
gunst.

Creditbewijzen zijn weliswaar in principe onbeperkt geldig, maar instellingen kun-
nen toch actualiseringsprogramma’s opleggen. De vraag is ook hoe vaak deze voor-
komen. Instellingen beslissen immers zelf of ze wel een (deel)-vrijstelling verlenen
of niet voor een creditbewijs dat (lang geleden) aan een andere instelling werd uit-
gereikt. Bovendien heeft een student geen verweer tegen onrechtmatig opgelegde
actualiseringsprogramma’s. De Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbe-
slissingen is hiervoor immers niet bevoegd. Nu de flexibilisering van het hoger on-
derwijs zich richt op nieuwe doelgroepen en herintreders, zou het nochtans logisch
zijn de jurisdictie van de raad uit te breiden naar toelatingsbeslissingen. Deze zijn
immers primordiaal in de studievoortgang.

Een ander anachronisme is dat je volgens de huidige toelatingsvoorwaarden maar
aan je masteropleiding mag beginnen als je al een bachelordiploma op zak hebt...
Deze belemmeringen werken studieduurvertraging in de hand. Wil men evolueren
in de richting van een zuivere creditaccumulatie zonder het systeem fundamenteel
te herdenken, dan moeten deze inconsequenties en anachronismen prioritair
weggewerkt worden.
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satie volledig wordt uitgehold, is het een interessante piste om de instellingen te
verplichten tot compensatie voor tenminste één opleidingsonderdeel per jaar (dus
minimaal voor 3 studiepunten op 60). In elk geval mag de overheid deliberatie niet
actief ondermijnen door gedelibereerde studiepunten niet te financieren.

3.2 Alternatieve mogelijkheden

Deliberatie en compensatie zijn overigens niet de enige ‘obstakels’ voor een zuivere
creditaccumulatie. Behalve de vermelde flexibiliseringsremmen die werden inge-
bouwd uit zorg voor het studierendement, zijn er nog belemmeringen die kunnen
worden weggewerkt zonder dat het bestaande creditsysteem volledig moet worden
heruitgevonden. Zo kunnen instellingen bepaalde opleidingonderdelen wegens
hun aard afsluiten voor examencontracten. En beperkt de territoriale geldigheid
van een creditbewijs zich tot de instelling waar het werd gehaald. Credittransfer
tussen instellingen en associaties is hierdoor nog steeds geen recht maar wel een
gunst.

Creditbewijzen zijn weliswaar in principe onbeperkt geldig, maar instellingen kun-
nen toch actualiseringsprogramma’s opleggen. De vraag is ook hoe vaak deze voor-
komen. Instellingen beslissen immers zelf of ze wel een (deel)-vrijstelling verlenen
of niet voor een creditbewijs dat (lang geleden) aan een andere instelling werd uit-
gereikt. Bovendien heeft een student geen verweer tegen onrechtmatig opgelegde
actualiseringsprogramma’s. De Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbe-
slissingen is hiervoor immers niet bevoegd. Nu de flexibilisering van het hoger on-
derwijs zich richt op nieuwe doelgroepen en herintreders, zou het nochtans logisch
zijn de jurisdictie van de raad uit te breiden naar toelatingsbeslissingen. Deze zijn
immers primordiaal in de studievoortgang.

Een ander anachronisme is dat je volgens de huidige toelatingsvoorwaarden maar
aan je masteropleiding mag beginnen als je al een bachelordiploma op zak hebt...
Deze belemmeringen werken studieduurvertraging in de hand. Wil men evolueren
in de richting van een zuivere creditaccumulatie zonder het systeem fundamenteel
te herdenken, dan moeten deze inconsequenties en anachronismen prioritair
weggewerkt worden.

228 NELE SPAAS

vlor-flexibilisering-2deproef.prn
vlor-flexibilisering 2de proef
maandag 19 november 2007 23:54:24

Color profile: Generic CMYK printer profile
Composite  Default screen



Eric Verhulst
Expert automatisering, Plantijnhogeschool Antwerpen

1 Inspelen op veranderingen

De hervorming van het hoger onderwijs, een aantal maatschappelijke en technische
evoluties en de wijzigende internationale context vereisen een aangepaste versie
van de Databank Tertiair Onderwijs (DTO), niet alleen inhoudelijk wat de dataverza-
meling betreft, maar vooral een doorgedreven actualisering van de communicatiemo-
gelijkheden. Hierna vermelden we de belangrijkste veranderingen.

In dit artikel overlopen we eerst de huidige IT-voorzieningen, de centrale databank
‘Lerende Mens’ van het departement Onderwijs en Vorming, het communicatie-
platform EDISON dat hiervoor wordt gebruikt, nieuwe mogelijkheden van de elek-
tronische identiteitskaart en de wijze waarop de huidige applicaties zijn ontwik-
keld. In de volgende paragraaf formuleren we een aantal doelstellingen voor een
aangepast systeem en stellen we een ‘Service Oriented Architecture’ voor als moge-
lijke benadering. In de laatste paragraaf wordt deze benadering verder uitgediept
om te eindigen met enkele conclusies.

1.1 Veranderingen binnen het hoger onderwijs

Betekenis van ‘flexibilisering’ in het decreet:
• Het decreet wil een flexibele organisatie van het hoger onderwijs door het uit-

werken van een systeem voor studievoortgang dat zich voornamelijk baseert op
het verzamelen van creditbewijzen. De studenten bepalen bij hun inschrijving
welk opleidingstraject ze willen volgen door te kiezen voor een diploma-, een cre-
dit- of een examencontract. Hoe meer opleidingsonderdelen studenten volgen,
hoe meer studiepunten of credits zij verzamelen.

• Het decreet wil een flexibele toegang tot het hoger onderwijs. Deze instellingen
kennen vrijstellingen toe op basis van ‘eerder verworven competenties’ (EVC) of
‘elders verworven kwalificaties’ (EVK).
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• Het decreet legt het accent op een flexibele toegang tijdens het onderwijstraject
voor neveninstromers, meerdere instapmomenten mogelijk, duaal leren.

• Het staat voor een flexibel curriculum op maat en het tempo van de student. De
student staat centraal en krijgt meer kansen om een eigen leertraject uit te bou-
wen tussen opleidingen, instellingen in Vlaanderen of het buitenland. De stu-
dent kiest zelf het aantal opgenomen studiepunten.

• Het wil gedifferentieerde leertrajecten voor kansengroepen stimuleren.
• Het decreet wil flexibele aanbiedingsvormen binnen het hoger onderwijs, aange-

past aan specifieke doelgroepen van studenten, en dit via ICT en elektronische
leeromgevingen, afstandsonderwijs, avondonderwijs.

• Het bevordert de vervlechting van processen (onderwijs, onderzoek en admini-
stratie) en rollen (student, docent, administrator, onderzoeker).

1.2 Veranderingen binnen de maatschappij

• Europa wil met de Lissabon-akkoorden streven naar een dynamische kenniseco-
nomie. De kennissamenleving maakt een hoger scholingsniveau noodzakelijk.
Ook voor de mensen persoonlijk is levenslang leren belangrijk vanwege de dyna-
miek op de arbeidsmarkt, de snelle veranderingen in de maatschappij en de
snelle veroudering van kennis. Dit vraagt o.a. vergroting van de HO-participatie.

• Er is een evolutie naar een genetwerkte maatschappij.
• De vraag naar efficiëntie en transparantie stijgt.
• Het informatieaanbod wordt vraaggestuurd.

1.3 Enkele gevolgen

• In het perspectief van levenslang leren moet de deelname van oudere studenten
worden aangemoedigd. Dit vereist een studentafhankelijk financieringsmodel
ondersteund door een centrale basisadministratie.

• De leerloopbaan van de student staat centraal waardoor het leertraject van de
student meer het aangrijpingspunt wordt voor de financiering van het onderwijs.
Dit krijgt vorm in leerrechten. Leerrechten zijn persoonlijke rechten op het genieten
van onderwijs. De rechten zijn in de tijd spreidbaar.

• De invoering van een nieuw financieringsmodel vereist het on-line kunnen
opvragen van het actuele leerkrediet en een instellingsoverschrijdend beheer van
deze leerrechten.

• Een toenemende openheid tussen opleidingen, afdelingen en instellingen is
nodig.

• Een toenemende flexibiliteit vereist in het algemeen een dynamische en flexibele
gegevensuitwisseling met een instellingsoverschrijdende centrale databank.
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• Er is nood aan een vlotte data-uitwisseling tussen instellingen betreffende oplei-
dingsonderdelen waarvoor de student credits heeft verworven.

2 Huidige IT-voorzieningen

2.1 Databank ‘Lerende mens’

Binnen het departement Onderwijs, meer bepaald in het leerplichtonderwijs, is tij-
dens het schooljaar 2001-2002 gestart met de databank ‘Lerende mens’. Het basis-
principe van deze databank is dat de persoonlijke gegevens van een lerende éénma-
lig worden opgeslagen. De inschrijvingen over de verschillende onderwijsniveaus en
schooljaren heen worden telkens aan hetzelfde individu gekoppeld. Vanaf 2002
heeft het departement Onderwijs ook de toelating om het rijksregisternummer te
gebruiken als unieke sleutel voor de follow-up van het leertraject van lerenden, on-
geacht het onderwijsniveau- of de onderwijsvorm.

De ‘Databank Tertiair Onderwijs’ is vanaf het academiejaar 2005-2006 met de
invoering van het flexibiliseringsdecreet geïntegreerd in de databank ‘Lerende
mens’.

2.1.1 Een beetje geschiedenis

Initiatieven voor een elektronisch communicatieproject werden in het najaar van
1993 opgestart. De belangrijkste krachtlijnen waren:
• de schoolsecretariaten moesten blijven steunen op hun eigen automatisering; de

elektronische communicatie werd gezien als een ‘bijproduct’ van de bestaande
administratie;

• elk redelijk schoolplatform moest in aanmerking komen;
• de benodigde investeringen aan de schoolkant moesten aanvaardbaar zijn;
• de bedrijfszekerheid moest maximaal zijn;
• de juridische onderbouwing moest optimaal zijn.

Door sommige softwareontwikkelaars is deze pioniersperiode als een verademing
en een enorme stap voorwaarts ervaren. Voor het eerst zijn er ondubbelzinnige
richtlijnen, vastgelegd in een beperkt aantal ‘record lay-outs’ in duidelijke technische
handleidingen. De structuur van een zending, met een header, datarecords en een trai-
ler was goed doordacht. De communicatie met het departement Onderwijs ver-
loopt vlot en aan de hand van terugzendingen kunnen instellingen fouten verbe-
teren. De belangrijkste mijlpalen van het Edison-project vind je op de website
www.ond.vlaanderen.be/edison.

In de periode van 1993 tot heden is de scope van het project langzaam uitgebreid
tot bijna alle onderwijsvormen. Gegevens over lerenden, personeel en recent ook
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middelen in secundaire scholen worden elektronisch opgevraagd waardoor het aan-
tal formulieren drastisch is verminderd.

2.1.2 Lerenden

Voor alle onderwijsniveaus en -vormen worden per leerling, cursist of student gege-
vens verzameld over de identiteit (identificatierecord) en de inschrijving(en) in de
instelling. Aanvankelijk waren er grote verschillen in de record lay-outs per onderwijs-
vorm, maar in de loop van de jaren is het datamodel steeds meer naar een eenvormig
model geëvolueerd.

Naast de identificatie- en inschrijvingsgegevens versturen de instellingen ook data
over:
• indicatoren over gelijke onderwijskansen;
• mobiliteit van leerplichtige leerlingen door het melden van vroege uitschrij-

vingen en late inschrijvingen;
• melden van problematische afwezigheden;
• stage-informatie;
• melden van behaalde studiebewijzen;
• voor het volwassenenonderwijs: gedetailleerde inschrijvingsinformatie betref-

fende gevolgde modules of eenheden.

Hoe al deze data centraal worden opgeslagen, is niet gepubliceerd maar vermoede-
lijk voeden alle zendingen over lerenden de centrale databank ‘Lerende mens’.

De HO-instellingen versturen per academiejaar twee zendingen: een eerste met de
identificatie- en inschrijvingsgegevens voor het lopende academiejaar en een twee-
de waarin de data van de eerste zending zijn aangevuld met de studieresultaten
(diploma wel/niet behaald indien van toepassing, aantal studiepunten van be-
haalde credits en gedelibereerde onderdelen). Specifiek voor de DTO is in het
kader van vereenvoudigingsprojecten de scope uitgebreid tot eerste vormen van
dienstverlening: gegevens worden uitgewisseld tussen DTO en de diensten voor
studiefinanciering en de Rijksdienst voor Kinderbijslag.

De DTO-databank is ondertussen aangesloten bij de databank ‘Lerende mens’ en
dus gekoppeld aan de andere gegevens. Vóór de aansluiting was de jaarlijkse DTO-
databank een autonome entiteit.

De rijk gevulde databank ‘Lerende mens’ bevat dus talrijke nuttige gegevens over
de mogelijke instromers en neveninstromers van het hoger onderwijs, gegevens die
nu nog steeds voor iedere student door elke afzonderlijke studentenadministratie
van de instellingen dienen opgezocht en ingevoerd te worden.
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2.1.3 Personeel

Het Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming functioneert voor de onderwijs-
instellingen in Vlaanderen, met uitzondering van de universiteiten, als een sociaal
secretariaat en zorgt aldus voor de betaling van de personeelsleden. De scope van
het project was in de beginfase in de eerste plaats gericht op de vereenvoudiging en
de efficiëntie van dit aspect van de personeelsadministratie voor het lager en secun-
dair onderwijs. Na de invoering van de ‘elektronische dossiers’ zijn achterstanden
op korte tijd weggewerkt. Alleen oudere personeelsleden zullen zich de lange
wachttijden (soms enkele maanden) nog herinneren voor de juiste wedde op de
rekening was gestort.

De scope personeelsadministratie wordt tijdens dit en volgend school- of academie-
jaar eindelijk uitgebreid tot de centra voor volwassenenonderwijs en de hogescho-
len. Op dit ogenblik, oktober 2006, is de verwerking voor de CVO’s in een testfase.

In het kader van vereenvoudigingsprojecten is de scope uitgebreid tot DIMONA
voor alle onderwijsniveaus. Sinds januari 2003 geldt een systeem van ‘Déclaration
immédiate – Onmiddellijke Aangifte’ waarbij elk begin en einde van een arbeidsre-
latie onmiddellijk via elektronische weg wordt gemeld aan de Rijksdienst voor So-
ciale zekerheid. De DIMONA-meldingen zijn geïntegreerd in het EDISON-project
zodat de instellingen deze berichten met dezelfde IT-voorzieningen kunnen verstu-
ren.

Voor het statutaire personeel dat betaald wordt volgens het principe van derde
betaler, gebruiken de hogeronderwijsinstellingen eveneens de EDISON-communi-
catie, dus een beperkt gedeelte van de functionaliteit die is uitgewerkt voor het be-
heer van het ‘elektronische dossier personeel’ (EDP). Vanaf academiejaar 2007-
2008 plant het departement Onderwijs de volledige invoering van het EDP voor
alle statutaire personeelsleden.

Voor personeel die de hogescholen betalen uit eigen middelen of inkomsten, verlo-
pen de DIMONA-meldingen en andere verrichtingen via het eigen sociaal secreta-
riaat van de hogeschool.

2.1.4 Evaluatie

• Evaluatie van de schooladministraties

Het EDISON-foutenpercentage is het enige neutrale meetinstrument om de kwaliteit
van een beperkt aspect van schooladministraties te meten. Het EDISON-team publi-
ceert elk maand het foutenpercentage, de verhouding van het aantal berichten ver-
stuurd met een pakket en hoeveel van deze berichten door het centrale systeem wor-
den geweigerd omdat er fouten inzitten (www.ond.vlaanderen.be/edison). Dit zijn
fouten die de schooladministratie in veel gevallen had kunnen verhinderen. Voorlopig
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wordt het foutenpercentage alleen berekend op de personeelsberichten. Dit betekent
dat voor HO-instellingen het cijfer alleen toepasselijk is op de DIMONA-meldingen.

Voor een groot aantal berichten zegt deze indicator iets over de kwaliteit van de
software, nl. de betrouwbaarheid van de afgeleverde berichten en de inspanningen
die een softwareleverancier levert om fouten zo veel mogelijk bij de bron op te
vangen. De evolutie van het foutenpercentage over een langere termijn geeft dan
weer een indicatie dat de instelling samen met de softwareleverancier inspanningen
levert om de kwaliteit te verbeteren.

De administratiesoftware wordt volgens het foutenpercentage ingedeeld in vier
categorieën, minder dan 3% (de ‘Maastricht-norm’, goed), tussen 3% en 5% (rede-
lijk), tussen 5 en 7,5% (slecht) en meer dan 7,5% (zeer slecht). Hierbij enkele
bedenkingen:
• Voor de categorie ‘goed’ wordt gerefereerd aan de Maastricht-norm, de norm die

in 1995 is vastgesteld als bovengrens voor het tekort van de rijksbegroting om
later te kunnen instappen in de Eurozone. In vergelijking met de gegarandeerde
beschikbaarheid zoals we die in talrijke ‘Service Level Agreements’ tegenkomen, is
deze grens zeer tolerant, zeker als we er rekening mee houden dat het project al
langer dan 12 jaar loopt.

• De tabel maakt een onderscheid tussen commerciële en niet-commerciële pak-
ketten. Commerciële pakketten of diensten worden aangeboden door firma’s,
niet-commerciële pakketten worden ontwikkeld door afzonderlijke instellingen.

• Als we de percentages in detail bekijken, behalen de helft van de aanbieders een
score slecht of zeer slecht. Er is geen beduidend verschil tussen de commerciële
en niet-commerciële pakketten. Vijf commerciële pakketten behalen volgens
actuele normen een aanvaardbare score van < 1%.

• Bij de niet-commerciële aanbieders valt de slechte score op die een aantal HO-in-
stellingen behalen met de DIMONA-berichten. Het gaat hier weliswaar over een
beperkt aantal berichten waardoor de minste fout snel doorweegt.

Het relatief eenvoudige protocol heeft toegelaten dat enkele tientallen aanbieders
op de beperkte Vlaamse markt actief zijn. Het ministerie houdt zich bewust langs
de zijlijn om ‘inmenging in de eerlijke concurrentiestrijd’ te vermijden. Vraag is of
deze houding op termijn niet nadelig is voor de instellingen en de overheid zelf:
• voor de overheid:

– elk foutief bericht wordt opgevolgd door een terugzending en door feedback
van het EDISON-team aan de leverancier;

– elk foutief bericht moet opnieuw verzonden worden zodat extra verwerking
noodzakelijk is;

– in principe zijn acceptatietesten noodzakelijk voor elke aanbieder;
• voor de instellingen:
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– het aanbod is groot en vereist bij een doordachte keuze een individuele evalua-
tie per pakket; een uitgewerkte procedure om de instellingen te ondersteunen
bij deze evaluatie ontbreekt;

– door het versnipperde aanbod is er onvoldoende aandacht bij de aanbieders
voor toekomstige ontwikkelingen in het onderwijslandschap. De pakketten
worden nog steeds ontwikkeld als verticale (‘all in one’) en gesloten applicaties
i.p.v. samenwerking, communicatie en specialisatie na te streven.

Het grote aanbod en de foutenmarge impliceren zowel voor de overheid als voor de
afzonderlijke instellingen extra inspanningen enerzijds om de fouten te beheersen
en anderzijds om via een uitgebreide evaluatie een geschikt pakket te selecteren.

• Edison-communicatie: zendingen

Een gebeurtenis, bijvoorbeeld een dienstonderbreking, een opdracht, een proble-
matische afwezigheid wordt volgens een vastgelegde lay-out geregistreerd in een
bericht. Elk bericht bevat een bericht-identificatie en de eigenlijke data. Voor de
aanmaak van een EDISON-zending worden één of meer berichten samengevoegd
met meta-informatie in een gestructureerd zendingbestand.

Voor de meeste gebeurtenissen kunnen de instellingen zelf beslissen wanneer de
zending wordt aangemaakt en verstuurd. Dit is o.a. het geval bij personeelsadmini-
stratie en in de leerlingenadministratie van SO bij problematische afwezigheden,
vroege uitschrijvingen of late inschrijvingen. Meestal zal de instelling deze zen-
dingen dagelijks of toch minstens één keer per week aanmaken. We noemen dit
‘gebeurtenisgestuurde zendingen’.

Voor de DTO-databank of in het secundair onderwijs de leerlingendatabank wor-
den de gegevens opgestapeld tot een vastgestelde verzendingsdatum, bijvoorbeeld
1 februari voor DTO of 1 oktober voor de leerlingendatabank. We noemen dit
‘stapelgestuurde zendingen’. Aan stapelgestuurde zendingen kleven nogal wat
nadelen:
• De centraal opgeslagen informatie is bijna nooit up-to-date. In het secundair on-

derwijs is dit probleem weggewerkt door late inschrijvingen en vroege uitschrij-
vingen als gebeurtenisgestuurde zendingen te behandelen.

• DTO levert vanaf dit academiejaar diensten aan de dienst studiefinanciering en
later ook de Rijksdienst voor Kinderbijslag. Wachten tot de vroegere verzen-
dingsdatum speelt in het nadeel van studenten. De instellingen kunnen ‘voor-
lopige zendingen’ versturen. Dit zijn zendingen waarvan de data mogelijk onvol-
ledig of verkeerd zijn en die door het centrale systeem minder streng worden
gecontroleerd. Voor de instellingen blijft het nadeel dat de DTO-zending toch
als één bericht in zijn geheel moet worden verstuurd.
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• DTO-zendingen die een aantal keren zonder problemen als ‘voorlopige zending’
zijn verstuurd, kunnen bij de definitieve zending wel foutmeldingen genereren.
Medewerkers van de studentenadministratie zullen dit niet altijd begrijpen en
moeten dan opnieuw op zoek gaan naar de juiste informatie terwijl voor hen het
dossier was afgesloten.

• De zendingen zijn te statisch en omvangrijk. Bij de invoering van leerrechten
heeft een hogeschool bijvoorbeeld onmiddellijk inzage in het leerkrediet van een
student nodig.

• Terugzendingen

Na de verwerking van de zending kan de instelling het resultaat van de verwerking
opvragen. Sommige resultaten worden aangeboden in de vorm van een gestructu-
reerde terugzending, andere in de vorm van een tekstbestand. Uiteraard is het de
bedoeling dat de administratiesoftware van de instelling een gestructureerde terug-
zending automatisch verwerkt.

Gestructureerde terugzendingen komen (nog) niet voor bij de DTO. Onderwijsin-
stellingen van andere onderwijsvormen krijgen nochtans voor de leerlingendata-
bank een gestructureerde terugzending met ontbrekende rijksregisternummers
waardoor de verwerking langs de kant van de instelling automatisch kan verlopen.
In de loop van dit academiejaar voorziet DTO twee gestructureerde terugzen-
dingen, de eerste met de diplomagegevens secundair onderwijs en de tweede met
gegevens betreffende de laatste inschrijving in het hoger onderwijs. Voor de instro-
mers is deze informatie echter nodig op het ogenblik van de inschrijving zodat de
instelling deze gegevens toch zelf zal verzamelen. Zij kan niet wachten tot een
(voorlopige) DTO-zending voldoende is verwerkt.

Terugzendingen in de vorm van een tekstbestand zijn meestal bedoeld als fouten-
rapportage, zodat de instelling aan de hand van deze informatie ontdekte fouten
kan verbeteren en de zending opnieuw opsturen.

2.2 Hogeronderwijsregister

Op de website van het Hogeronderwijsregister (HOR) zijn alle door de overheid
erkende opleidingen terug te vinden. Via een zoekfunctie kun je per instelling in-
formatie vinden over de opleidingen, de toelatingsvoorwaarden, de doelstellingen,
aansluiting en vervolgopleidingen.

Sommige opleidingsgegevens worden nu bijgehouden zowel in de DTO als het
Hogeronderwijsregister. Vereenvoudiging is zowel voor DTO als naar de instellin-
gen toe wenselijk.
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Ook voor de instellingen zelf is een vlotte toegang tot de data in het HOR van be-
lang, o.a. voor de geautomatiseerde aanmaak van het diplomasupplement (toela-
tingsvoorwaarden, aansluiting en vervolgopleidingen, doelstellingen van de oplei-
ding).

2.3 Hulptabellen

Ter ondersteuning van de lokale informatiesystemen stelt ‘EDISON’ allerlei hulp-
tabellen ter beschikking zoals instellingsgegevens, administratieve groepen, vak-
ken, functies, dienstonderbrekingen, opdrachten, ... Het grote voordeel is dat in de
loop van de jaren het gebruik van een uniforme codering en terminologie is
ingeburgerd.

De instellingen kunnen deze hulptabellen, meestal in Excel-formaat, zelf downloa-
den of verkrijgen deze via hun softwareleverancier in een formaat dat geschikt is
voor het lokale administratiesysteem.

In de beginjaren van de automatisering was dit reeds een hele vooruitgang, maar
een aantal zwakke punten komen steeds meer aan de oppervlakte:
• De hulptabellen zijn aanwezig in elk afzonderlijk administratiesysteem waar-

door een hele communicatiestroom noodzakelijk is om deze up-to-date te
houden.

• De inhoud van sommige tabellen wijzigt snel, vooral de tabel met instellingsge-
gevens, waardoor de instellingen niet steeds over de juiste gegevens beschikken.

• De wijzigingen, vooral van de administratieve groepen, worden in verschillende
formaten aangeboden afhankelijk van de onderwijsvorm. M.a.w. zelfs binnen
het onderwijsdepartement is nog betere integratie mogelijk. Bovendien worden
nieuwe administratieve groepen (te) laat meegedeeld.

• Omdat de individuele instellingen niet steeds over accurate gegevens beschikken
en toch deze gegevens nodig hebben, bijvoorbeeld het instellingsnummer en de
administratieve groep van de herkomstschool voor de begeleiding van instro-
mers, ontstaat er een grote overlast om de inschrijvingsprocedure efficiënt te
laten verlopen.

• De hulptabellen worden aangeboden in een gesloten formaat zodat voor elke
hulptabel minstens één vertaalslag nodig is.

2.4 Identificatie/authenticatie

De elektronische identiteitsgegevens die door de instellingen worden onderhouden, horen
bij individuele personen, zowel studenten, medewerkers of andere personen betrokken
bij de instelling. Het betreft gegevens die door applicaties kunnen gebruikt worden om
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personen te authenticeren, autoriseren, bereikbaar te maken (contactgegevens) of om
gepersonaliseerde diensten aan te bieden. Deze identiteitsgegevens wijzigen in de tijd
o.a. als gevolg van het veranderen van de relatie met de desbetreffende organisatie.

Met authenticatie wordt het proces bedoeld waarmee een persoon zijn of haar identiteit
kan aantonen, dit betekent dat de persoon kan aantonen dat hij/zij is wie hij/zij zegt te
zijn.

In de meeste instellingen bestaat de behoefte aan een degelijk authenticatie-instru-
ment. Het gaat vooral om de regulering van de toegang tot netwerken en applicaties
maar dikwijls ook om de regulering van de fysieke toegang tot gebouwen.

Deze elektronische identificatie/authenticatie vormt één elektronische identiteit
per persoon voor allerlei gebruik. Iedereen heeft tegenwoordig meerdere elektroni-
sche identiteiten, bijvoorbeeld gebruikersaccount en wachtwoord, chipkaart of
GSM met PIN-code, USB-tokens. Het aantal toepassingen neemt steeds maar toe.
Voorlopig is het nog een utopie om te komen tot één elektronische identificatie
voor alle toepassingen.

Op beperkte schaal, bijvoorbeeld binnen een flexibel hoger onderwijs, is het
gebruik van één elektronische identiteit wenselijk en mogelijk wel haalbaar. Elke
instelling waar een student is ingeschreven (geweest), kan aan de betrokkene toe-
gang verlenen tot specifieke faciliteiten en eveneens bepalen welke informatie de
persoon krijgt. De toegangsrechten worden geregeld door één of meer rollen toe te
wijzen aan de persoon in de betrokken instelling. De elektronische identiteit is dan
gekoppeld aan een of meer rollen binnen de instelling en deze rollen bepalen de
uiteindelijke toegangsrechten.

2.4.1 Rijksregisternummer en BIS-nummer

Met het rijksregisternummer beschikt elke burger met de Belgische nationaliteit reeds
over een unieke gebruikersidentificatie. De databanken ‘Lerende mens’ en ‘DTO’ kop-
pelen dit rijksregisternummer aan een uniek stamnummer binnen de instelling en het
unieke instellingsnummer. Voor de buitenlandse studenten plant DTO de invoering
van het BIS-nummer, een uniek identificatienummer aangevraagd bij de kruispuntda-
tabank van de Sociale Zekerheid (bisnummer of ook kruispuntbanknummer).

De administratie zal zelf BIS-nummers kunnen laten creëren en terugsturen naar
de instellingen. Voor een vlot verloop van de inschrijvingsadministratie moet deze
communicatie naar de instellingen onmiddellijk gebeuren.

2.4.2 Toekomst: toepassing van de elektronische identiteitskaart

Einde 2002 is het startschot gegeven voor de introductie van de elektronische iden-
titeitskaart (eID). Sinds begin 2005 leveren steden en gemeenten elektronische
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identiteitskaarten af aan de in België wonende Belgische burgers. Tegen einde 2009
is gepland dat meer dan 8 miljoen kaarten zijn uitgereikt aan vrijwel alle Belgische
burgers.

De functies die deze kaart biedt, genereren nieuwe mogelijkheden o.a. nieuwe
dienstverlening en vereenvoudiging van de registratie van studenten en personeel.
De eID kaart bevat drie belangrijke elementen:
• De identiteitsgegevens: naam, voornaam, geboorteplaats en -datum, adres, rijksregis-

ternummer, foto van de persoon. Het is nu reeds mogelijk om de inhoud van de
kaart te lezen en te integreren in een interactieve applicatie.

• De on-line identificatie: de eID is ontworpen als een unieke sleutel voor het individu
tot wie ze behoort. Het doel van deze functies is dus om de gebruiker te authentice-
ren en poorten te openen, bij voorbeeld gegevensbanken, applicaties, fysieke toe-
gang, diensten. Met de eId kan de gebruiker nu reeds zijn gegevens raadplegen in
het rijksregister of gebruik maken van diensten die via een e-loket van steden of
gemeenten wordt aangeboden.

• De elektronische handtekening laat toe documenten elektronisch te ondertekenen zon-
der deze te moeten afdrukken.

Voor studentenadministratie creëert de eId nieuwe mogelijkheden om de registra-
tie sterk te vereenvoudigen: identiteitsgegevens kunnen nu reeds opgevraagd wor-
den. Als het ook mogelijk wordt om online de DTO-databank te raadplegen, kun-
nen alle beschikbare en noodzakelijke gegevens (vooropleiding, leerkrediet, ...)
ineens worden opgevraagd en verwerkt.

De bachelor-masterstructuur maakt het volgen van onderwijs in een flexibele
omgeving mogelijk. Een gevolg hiervan is dat studenten die onderwijs volgen aan
meerdere instellingen eenvoudig en snel de (online) voorzieningen bij die instellin-
gen moeten kunnen gebruiken. De DTO, waar elke student door middel van een
unieke elektronische identiteit gekend is per instelling, maakt het mogelijk om een
dienst ‘Identiteitsbeheer’ op te zetten en de gebruiker met een eID toegang te ver-
schaffen tot de voorzieningen van de instellingen (bij voorbeeld toegang tot com-
puternetwerk, elektronische leeromgeving, bibliotheek, betaalopdrachten). De toe-
gangsrechten worden geregeld door aan een student per instelling één of meer
rollen toe te wijzen.

2.5 Applicaties

2.5.1 Nu: vooral domein- en afdelingsgebonden ‘verticale’ applicaties

Domeingebonden applicaties bevatten functionaliteit voor een specifiek domein,
bijvoorbeeld elektronische leeromgeving specifiek ontwikkeld voor het hoger on-
derwijsniveau. In een andere context, een bedrijf met aandacht voor permanente
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vorming, een ander onderwijsniveau of een instelling met een andere pedagogische
visie, is deze omgeving misschien niet bruikbaar. Afdelingsgebonden applicaties
zijn dikwijls ‘locale’ applicaties met eigen hardware en eigen gegevensopslag, met
gegevensredundantie tot gevolg en weinig integratie. Een verticale applicatie tot
slot probeert alle administratieve processen in één softwarepakket te ondersteu-
nen.

Talrijke instellingen hebben veel geïnvesteerd (in kapitaal of mankracht) in client-
server-applicaties met de bedoeling de bedrijfsprocessen van de (studenten)admi-
nistratie zo volledig mogelijk te ondersteunen. Hierbij wil men een wirwar van
applicaties van diversie makelij minimaliseren. Deze aanpak lukt maar gedeeltelijk
omdat nieuwe en specifieke applicaties, bijvoorbeeld een elektronische leeromge-
ving, portfolio, financiële administratie, toegangsbeheer, bibliotheekbeheer niet in
het huidige aanbod voorzien zijn.

2.5.2 Evaluatie

Enkele tekortkomingen:
• duplicatie van gelijke gegevens, zowel binnen als buiten de instelling. Hierdoor

wordt minder efficiënt gewerkt en stijgt de kans op fouten;
• veelheid aan technologieën: mogelijke oorzaak van een slechte communicatie,

conversieproblemen;
• sleutelinformatie en -functionaliteit worden opgesloten in individuele applica-

ties: geeft aanleiding tot een grote applicatieafhankelijkheid (‘lock in’);
• gebrek aan coördinatie: applicaties worden geïsoleerd ontwikkeld in verschil-

lende communities en domeinen waardoor
– inspanningen gedupliceerd worden (duplicate effort);
– hetzelfde probleem op verschillende, incompatibele manieren weggewerkt

wordt;
– verschillende problemen op verschillende, incompatibele manieren wegge-

werkt worden;
• talrijke maatkoppelingen: door het ontbreken van gestandaardiseerde afspraken

en procedures moet elke instelling talrijke communicatieproblemen tussen de
diverse applicaties wegwerken;

• maatwerk: de processen worden ‘hard in de software gebakken’. Op zich is maat-
werk goed want het betekent dat de organisatie inspeelt op de veranderingen in
de omgeving. Het probleem is dat maatwerk zeer arbeidsintensief en duur is.
Daardoor komen er belemmeringen om starre bedrijfsprocessen te actualiseren.
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2.5.3 Toekomst: een open leer- en werkomgeving

In de toekomst moeten we streven naar een open leer- en werkomgeving, gebaseerd
op of gebruikmakend van een IT-architectuur:
• gebaseerd op een raamwerk waarbinnen onderdelen volgens functionaliteit een-

voudig zijn in te passen. De IT-architectuur sluit aan bij internationale evoluties;
• waarvan de onderdelen los met elkaar gekoppeld zijn en daardoor gemakkelijk

uitwisselbaar;
• waarvan de onderdelen met elkaar in de hogeschool communiceren via gestan-

daardiseerde communicatieprotocols;
• waarvan de onderdelen volgens dezelfde standaarden communiceren met part-

ners, de overheid en andere organisaties;
• waarbinnen de communicerende partners samenwerken in een netwerk waar een

constructieve aanpak primeert.

3 Doelstellingen

3.1 Requirements van een IT-infrastructuur

3.1.1 Standaardisatie, samenwerking, losgekoppelde onderdelen en
domeinoverschreidend

In de instellingen stellen we een sterke toename van de noodzaak tot of behoefte
aan uitwisseling of koppeling van informatie binnen de instelling. In sommige in-
stellingen is bijvoorbeeld de koppeling van de studentenadministratie met de ELO-
omgeving een prangend probleem. Tussen de instellingen onderling is er, o.a. door
de toegenomen mobiliteit van studenten en het samen aanbieden van opleidingen,
eveneens een toegenomen behoefte aan informatie-uitwisseling. Voor de begelei-
ding van de instroomstudenten is er behoefte aan verticale informatie-uitwisseling,
informatie over de vooropleidingen (welke opleiding, welke instelling).

Een flexibele manier van handelen in een hogere onderwijsinstelling kan gebaseerd
zijn op de volgende principes:
• Communicatie over en weer met partners en de ‘klanten’ is belangrijker dan een

bedrijfsproces. Traditioneel spelen de bedrijfsprocessen zich af binnen de muren
van de instelling. Dit is echter steeds minder het geval. Een voorbeeld: bij de
inschrijving van een student kunnen meerdere organisaties diensten leveren
ter ondersteuning van het inschrijvingsproces (identificatiegegevens, gegevens
m.b.t. de vooropleiding, de herkomstschool, sociaal-economisch statuut voor
werkstudenten, leerrechten voor financierbaarheid, EVC/EVK, ...).

• Vraaggerichte dienstverlening: het systeem van leerrechten biedt mogelijkheden
om zich op een hoger niveau te scholen zonder een volledige opleiding te willen
vormen. De student kan zijn studie spreiden in de tijd, de studie onderbreken en
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later opnieuw opnemen met behoud van zijn leerrechten. De student kan oplei-
dingsonderdelen volgen die passen in verschillende contracten of gespreid over
meerdere instellingen. De dienstverlening moet kunnen inspelen op deze vragen
van studenten.

• Meer transparantie: de gebruiker wil meer eenduidigheid in de IT-voorzienin-
gen. Waar de gegevens vandaan komen bij het beantwoorden van een vraag
heeft voor de gebruiker geen belang.

• Processen moeten onafhankelijk zijn van de software: snel reageren op verande-
ringen kan met een IT-architectuur die bestaat uit los gekoppelde onderdelen.

• Liever een lichtgewicht-afspraak dan een uitgebreid contract: uitgebreide proces-
beschrijvingen zijn onwerkbaar als wijzigingen en het aantal partners snel
toenemen.

• Een domeinoverschreidende administratie als ondersteunend proces voor on-
derwijs en onderwijsgerelateerde functies (elo, bibliotheek, studiefinanciering,
enz.).

We kunnen deze principes realiseren met een systeem dat minstens beantwoordt
aan de volgende noden:
• standaardiseren van informatie-uitwisseling: gebruik van internationale stan-

daarden voor gegevensuitwisseling;
• opstellen van een toekomstige informatiearchitectuur: in flexibel hoger onder-

wijs is het niet meer zinvol dat individuele instellingen (of associaties) afzonder-
lijk een architectuur uitwerken;

• vastleggen van een strategische aanpak voor de domeinoverschrijdende techno-
logische ontwikkelingen waarin los gekoppelde softwarecomponenten volgens
de standaarden informatie uitwisselen;

• gebruik van een consistente terminologie: dezelfde terminlogie in de verschil-
lende domeinen en onderdelen.

3.1.2 Open architectuur

Voor de instellingen van het hoger onderwijs die de noodzaak van informatie-uit-
wisseling erkennen, is de vorming van een gemeenschappelijke basisadministratie
met een open dienstverlening via webservices een absolute noodzaak. Een ‘nieuwe
DTO-aanpak’ kan:
• als een katalysator werken voor de toekomstige ontwikkeling van specificaties,

standaarden en applicaties binnen een service-georiënteerde architectuur;
• als een katalysator werken om instellingen aan te zetten tot een open en con-

structieve samenwerking;
• het gebruik van ‘open services’ initiëren en bevorderen tussen de overheid, de gebrui-

kers en de individuele instellingen.
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De gemeenschappelijke basisadministratie kan ook de diensten leveren zoals de
huidige DTO-databank voor het genereren van statistische informatie, bestuurlijke
management- en financieringsinformatie.

3.2 Service benadering centraal

Een service-gerichte IT-architectuur (SOA):
• herleidt alle functies tot discrete, duidelijk afgebakende functies, onafhankelijk

van de onderliggende systemen, technologie, applicaties en platformen;
• biedt meer flexibiliteit voor gebruikers;
• biedt meer flexibiliteit voor individuele instellingen;
• kan een ‘driving force’ voor de instellingen zijn om als integratiestrategie te imple-

menteren.

4 Service-oriented architectuur

Met databanken ‘Lerende Mens’ en ‘DTO’ beschikken we al over een rijke dataver-
zameling waarin leerlingen en studenten reeds lang worden gevolgd. Voor de uit-
voering van het flexibiliseringsdecreet en de toekomstige financiering van het HO
zullen wellicht nieuwe data-elementen noodzakelijk zijn. Grote knelpunten zullen
we daar wellicht niet tegenkomen.

Het communicatiemodel volgens het EDISON-protocol heeft tot nu toe goed
gewerkt, maar na bijna vijftien jaar voldoet dit niet meer aan de actuele technische
mogelijkheden en de veranderde, genetwerkte maatschappij. Het gaat vooral om
éénrichtingsverkeer: de informatiestromen verlopen vooral van de instellingen naar
de centrale computer van het ministerie van Onderwijs en Vorming. Nochtans is
heel veel voor de HO-instellingen nuttige informatie beschikbaar.

De communicatie tussen de instellingen en de centrale computer verloopt te sta-
tisch waardoor enerzijds nieuwe mogelijkheden onbenut blijven en anderzijds heel
veel dubbele informatie en dubbele inspanningen worden geleverd. We pleiten
voor een nieuwe aanpak, een dienstverlenende informatiearchitectuur (Service
Oriented Architecture) waarbij zowel het departement als de individuele instellingen
diensten aan elkaar leveren.

Deze SOA kan ten dele gerealiseerd worden binnen het bestaande EDISON-pro-
tocol, zie naar de bestaande functionaliteit in andere onderwijsniveaus. Het
EDISON-protocol functioneert degelijk maar het is verouderd en niet gestandaar-
diseerd. We pleiten voor het gebruik van webservices met internationaal gestan-
daardiseerde protocols. Verder gaan met EDISON zal onze onderwijsruimte isole-

244 ERIC VERHULST

vlor-flexibilisering-2deproef.prn
vlor-flexibilisering 2de proef
maandag 19 november 2007 23:54:28

Color profile: Generic CMYK printer profile
Composite  Default screen



ren van internationale ontwikkelingen. Een SOA gebaseerd op web services is ook
aangewezen om de administratie van de instellingen en de overheid te laten samenwer-
ken met andere ‘diensten’, zoals leeromgevingen, portfoliobeheer, bibliotheken, toe-
gangscontrole enz. (SURF, SAKAI, JISC, ...).

De dienstverlening aan de instellingen kan bestaan uit identificatie van personen,
opvragen van leerrechten en studieloopbaan bij registratie, informatie over her-
komstscholen. Voor studenten denken we aan aanvragen kinderbijslag, aanvragen
studiefinanciering, inzage en raadplegen van studieloopbaan, identity management.
Deze ‘self services’ kunnen opnieuw de planlast van de studentenadministratie vermin-
deren.

4.1 Wat is SOA?

Volgende omschrijving vinden we in de Wikipedia-encyclopedie

“In computing, the term service-oriented architecture (SOA) expresses a perspective of soft-
ware architecture that defines the use of loosely coupled software services to support the
requirements of business processes and users. In an SOA environment, resources on a net-
work are made available as independent services that can be accessed without knowledge of
their underlying platform implementation”.
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Een service-georiënteerde architectuur is niet gebonden aan een specifieke techno-
logie. De implementatie is mogelijk via meerdere standaarden voor gegevensuitwis-
seling. De meest gebruikte daarvan zijn XML, WSDL en SOAP.

SOA kunnen we ook beschouwen als een informatiearchitectuur die toelaat appli-
caties te bouwen die met elkaar communiceren via lichtgewicht-afspraken (loosely
coupled services). In een lichtgewicht gekoppelde omgeving worden diensten geleverd op
basis van een formele definitie, een contract, dat onafhankelijk is van het onderlig-
gende platform of programmeeromgeving. Deze interface definitie (bijvoorbeeld beschre-
ven in een WSDL-document) verbergt dus alle implementatiedetails waardoor SOA-
systemen met elkaar kunnen samenwerken ongeacht de gebruikte technologie.

In de prille geschiedenis van de software engineering is steeds gezocht naar hulp-
middelen om de complexiteit van systemen te beheersen en softwareonderdelen
opnieuw te gebruiken.

Verscheidene generaties van programmeertalen en abstractiemechanismen hebben
daartoe bijdragen geleverd. SOA past eveneens in deze evolutie en beantwoordt
tevens aan de communicatiemogelijkheden die het internet biedt.

Web services bieden een mogelijke oplossing voor de communicatieproblemen tussen
systemen. Een web service is een applicatie die een aantal functies biedt en aan te spre-
ken over het internet. De in- en uitvoer van deze functies verlopen volgens gestandaar-
diseerde afspraken.

4.2 Waarom?

Het gebruik van web services heeft een aantal voordelen:
• Web services werken volgens standaard protocols zoals SOAP en maken gebruik

van HTTP en SMTP, de standaarden voor communicatie via het Internet.
• Web services zijn voor softwareontwikkelaars met talrijke beschikbare tools een-

voudig te definiëren en te implementeren.
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• De grootste IT-bedrijven ondersteunen het gebruik van web services. De techno-
logie is dus gemakkelijk toegankelijk.

• Bestaande processen kunnen ingepast worden door ze van een ‘service-schil’ te
voorzien.

• Kijken met een ‘service-bril’ leidt tot het benadrukken van functionele overeen-
komsten in plaats van implementatieverschillen.

• Er is aansluiting bij internationale ontwikkelingen zoals
– elektronische leeromgevingen zoals SAKAI, an extensible service-oriented architectu-

re for building and deploying collaboration, teaching and research tools and services;
– OWL, Open leer- en werkomgeving, een initiatief van SURF (Nederland);
– E-learning framework, een model-infrastructuur ontwikkeld door DEST (Australië)

en JISC (UK): the e-Framework supports a service oriented approach to developing and de-
livering education, research and management information systems. Such an approach maxi-
mizes the flexibilty and cost effectiveness with which systems can be deployed both in an
institutional context, nationally and internationally.

4.3 Standaardisatie

Stilaan groeit ook in het onderwijs de belangstelling voor standaardisatie. We
komen er immers steeds meer achter dat ook op het gebied van ICT veel problemen
kunnen vermeden worden door open standaarden te gebruiken. Er zijn een groot
aantal redenen te noemen waarom het gebruik van open standaarden de voorkeur
heeft. De belangrijkste zijn: keuzevrijheid, duurzaamheid en uitwisselbaarheid.

Keuzevrijheid laat toe te kiezen tussen verschillende softwareproducten of in een SOA-
architectuur uit verschillende aanbieders van dezelfde diensten. Het gebruik van licht-
gewicht-koppelingen versterkt nog de keuzevrijheid.

Duurzaamheid: gegevens die in een gestandaardiseerd formaat worden bewaard, zijn
onafhankelijk van de applicatie. Je bent dus niet afhankelijk van één specifieke leve-
rancier. Zelfs als de applicatie verdwijnt, blijven de data beschikbaar met alternatieve
software.

Uitwisselbaarheid laat toe gegevens gemakkelijker met andere organisaties (scholen of
de overheid) uit te wisselen. In een SOA-architectuur ontstaan ketens van informatie-
uitwisseling. Zo gebruikt een studentinformatiesysteem diensten van de overheid en
levert het diensten aan de elektronische leeromgeving of bibliotheek. En diezelfde
overheid gebruikt misschien diensten van andere instanties. Deze vorm van infor-
matie-uitwisseling is alleen mogelijk dankzij het gebruik van open standaarden.
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4.4 Standaarden voor data-uitwisseling

XML (Extensible Markup Language) is een gestandaardiseerde taal om documenten te
beschrijven. XML beschrijft een generische syntaxis om data te markeren met een-
voudige, door de mens leesbare labels. Door structuur aan te brengen kunnen de
documenten gemakkelijker worden doorzocht, geanalyseerd en uitgewisseld tussen
verschillende informaticasystemen.

Voorbeeld:
<?xml version="1.0"?>
<Student>

<Naam>Janssens</Naam>
<Voornaam>Piet</Voornaam>

</Student>

Dit document bevat de labels (tags) “Student”, “Naam” en “Voornaam”.

De labels die aan de data worden toegekend worden door de gebruikers benoemd.
Dat biedt veel vrijheid maar tegelijkertijd ook afstemming binnen de SOA-architec-
tuur.

WSDL staat voor Web Service Description Language. Een WSDL-document is een docu-
ment in XML-formaat dat de bewerkingen beschrijft die door een web service worden
aangeboden.
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5 Samenvatting

In deze bijdrage tonen we aan dat instellingen voor hoger onderwijs en het departe-
ment Onderwijs voor grote veranderingen staan. De evolutie naar meer flexibilise-
ring heeft nogal wat impact op de wijze waarop de overheid en instellingen hun
dataverzamelingen in de toekomst zullen opbouwen.

We beschrijven de huidige situatie i.v.m. de dataverzameling door het departe-
ment. Daarbij wijzen we op belangrijke realisaties en tezelfdertijd geven we een
aantal knelpunten aan. De databank ‘Lerende mens’ is een belangrijke en positieve
overheidsrealisatie. Het EDP zoals gepland voor het academiejaar 2006-2007 is
eveneens een belangrijke verwezenlijking: dit initiatief zorgt m.b.t. ambten en
dienstonderbrekingen voor de vereenvoudiging van de documentenstroom. On-
rechtstreeks, maar wellicht wel belangrijker, krijgen de hogescholen een structuur
aangereikt om de interne personeelsadministratie ook met een elektronisch dossier
uit te bouwen.

We stellen ons vragen bij de talrijke initiatiefnemers m.b.t. schooladministraties.
Meer initiatief vanwege de overheid zou de kwaliteit ten goede komen. Zeker in het
hoger onderwijs stelt zich de vraag of dergelijk versnipperd aanbod nog tegemoet
komt aan het principe van rationeel beheer van overheidsmiddelen.

We vragen ons af of het hoger onderwijs niet makkelijker toegang moet hebben tot
de databank ‘Lerende mens’. Instellingen voor hoger onderwijs zouden immers erg
gebaat zijn bij een vlotte toegang tot deze databank. Verder is er – gezien de flexibi-
lisering in het hoger onderwijs – meer nood aan gebeurtenisgestuurde zendingen en
gestructureerde terugzendingen.

De overheid zou meer dienstverlenend kunnen zijn indien de hulptabellen op een
aantal punten meer servicegericht opgebouwd zouden worden.

We bepleiten dat de overheid geleidelijk aan werkt aan een dienst ‘identiteits-
beheer’ en een open ‘leer- en werkomgeving’ tot stand zou brengen. Daarbij is
standaardisatie van informatie-uitwisseling en een informatiearchitectuur die aan
de volgende kenmerken beantwoordt, cruciaal:
• een raamwerk waarbinnen de IT-functies voor het hoger onderwijs eenvoudig

worden ingepast, waarin de implementatie van deze functies in software uitwis-
selbaar en vervangbaar zijn, waarin deze softwareonderdelen samenwerken vol-
gens los gekoppelde interfaces;

• service-georiënteerde architectuur waarin onderdelen diensten aan elkaar leve-
ren;

• aansturen op de ontwikkeling van gespecialiseerde onderdelen passend in het
raamwerk ter vervanging van verticale oplossingen.
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Deze leer- en werkomgeving is voor ons een belangrijke katalysator voor een open
en constructieve samenwerking tussen instellingen en het gebruik van ‘open servi-
ces’ en uitwisseling daarvan tussen overheid, gebruikers en individuele instellingen.

6 Het ‘discimus’ project

Precies na het beëindigen van de redactie van het voorgaande gedeelte van dit arti-
kel, heeft het departement Onderwijs een strategische werkgroep ‘Databank Hoger
Onderwijs’ gestart. Op basis van een nota waarin de krijtlijnen voor het hoger on-
derwijs zijn uitgezet, lopen einde 2006 twee processen: het schrijven van een
decreet en het uitbouwen van een informatiesysteem dat de uitvoering van dit
decreet moet ondersteunen. De nieuwe financiering is ambitieus en wordt vooral
aangestuurd door data, in de vorm van het leerkrediet, en indicatoren. De student
zal centraal staan en zal flexibel kunnen bewegen in het Vlaamse onderwijsland-
schap. In het nieuwe systeem moeten voor de student consultatiemogelijkheden
worden voorzien. Verder zullen de instellingen niet alleen met de overheid maar
ook met de andere instellingen dynamisch gegevens uitwisselen.

De strategische stuurgroep is samengesteld uit vertegenwoordigers van het departe-
ment Onderwijs en Vorming, twee vertegenwoordigers van elke associatie (univer-
siteit en hogescholen), vertegenwoordigers van het kabinet van de minister en ver-
tegenwoordigers van EDS, de softwareleverancier van het departement Onderwijs
en Vorming.

Aan de vertegenwoordigers van de associaties wordt uitdrukkelijk gesteld dat zij als
gemandateerde hun associatie vertegenwoordigen.

De belangrijkste doelstelling van de strategische stuurgroep is het opstellen van een
strategisch eindrapport op een vrij korte termijn, namelijk tegen half maart 2007,
ongeveer drie maanden na de oprichting van de stuurgroep.

De stuurgroep heeft na de oprichtingsvergadering van 7 december 2006, nog drie
keer vergaderd. Op de vergadering van 12 januari 2007 heeft ondergetekende, ICT-
expert van de Plantijnhogeschool in Antwerpen, het eerste deel van dit artikel aan
de stuurgroep voorgesteld. Daarop aansluitend hebben de projectleiders van het
departement en van de softwareleverancier hun visie op het nieuw te ontwikkelen
informatiesysteem toegelicht.

De visie van de projectleiders sluit goed aan bij deze die we ontwikkeld hebben aan
de Plantijnhogeschool en die is beschreven in het eerste deel van dit artikel. De
twee meest opvallende overeenkomsten zijn: het voorstel om het nieuwe informa-
tiesysteem in te passen in een service-oriented architectuur en de centrale plaats
van de student in het systeem.
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In een volgende vergadering komen de visies van de afzonderlijke associaties aan
bod. Tevens wordt de scope van het systeem afgebakend en vastgelegd welke func-
tionaliteiten worden voorzien, en vooral welke niet worden voorzien. Het is bijvoor-
beeld niet de bedoeling om een centraal studenten-informatiesysteem (SIS) uit te bou-
wen. Evenmin zal het systeem instaan voor de personeelsadministratie.

De visies van alle betrokkenen worden bij consensus verwerkt in het eindrapport
dat door de stuurgroep wordt besproken en goedgekeurd. De finale versie, waarin
de opmerkingen en bekommernissen van de associaties zijn verwerkt, wordt aan-
sluitend voorgelegd aan de minister teneinde de toestemming te verkrijgen om te
starten met de uitvoering van het project.

6.1 Doel en strategisch belang

Op 14 juli 2006 bracht de minister van Werk, Onderwijs en Vorming een nota op
de Vlaamse regering die de krijtlijnen uittekende voor een nieuwe financiering van
het hoger onderwijs in Vlaanderen. De parametergevoeligheid van het nieuwe sys-
teem en het leerkrediet zijn de oplossingen die het beleid in Vlaanderen uitgewerkt
heeft om een flexibel hoger onderwijs te kunnen financieren op basis van objectieve
criteria.

De gegevensverzameling moet in de toekomst veel dynamischer verlopen. De
mobiliteit van studenten, de studievoortgang en het behalen van resultaten zijn kri-
tieke elementen waarmee het nieuwe systeem aan de slag gaat. Een centrale data-
bank zal alle gegevens rond de studieloopbaan van een student registreren in een
historische context. Veel meer data moeten veel sneller beschikbaar zijn. Er moet
dus een architectuur worden ontwikkeld die een dynamische verwerking van
gegevens toelaat.

Daarnaast is er vanuit het beleid een duidelijke nood gesignaleerd aan kwaliteits-
volle beleidsondersteunende informatie.

6.2 Onderliggende principes

In het nieuwe concept moet de student centraal staan. De student moet zich kunnen
bewegen in de Vlaamse onderwijsruimte en een centrale databank moet dit faciliteren.
De student is eigenaar van zijn persoonlijke gegevens die in de databank worden opge-
slagen. De student verleent derden toegang tot zijn persoonlijke gegevens, door zich te
identificeren bij een instelling (via rijksregisternummer of e-ID), met het oog op een
inschrijving.
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De overheid registreert minimaal wat decretaal noodzakelijk is. Daarnaast is het
gewenst dat de overheid eerder alles registreert en centraal beheert wat automatisch
door de student meeneembaar is over instellingen en inschrijvingen heen. In deze
zin zal de centrale databank de inschrijving van studenten aan instellingen faciliteren.

De centrale databank moet de nodige input leveren voor het onderwijsproces en de
resultaten hiervan registreren. De instellingen blijven wel eigenaar en beheerder van het
proces zelf.

6.3 Functionaliteit

6.3.1 Ondersteunen uitvoering van de regelgeving

De belangrijkste drijfveren voor de ontwikkeling van een informatiesysteem vol-
gens een nieuw concept zijn de toepassing van de toekomstige regelgeving rond de
financiering en de implementatie van het leerkrediet. Andere belangrijke elementen zijn
de berekening van de studietoelagen en het kindergeld.

6.3.2 Studentenporfolio

Een studentenportfolio wordt voor de student een zeer bruikbaar gereedschap om
zich te bewegen in de Vlaamse onderwijsruimte. De studentenportfolio kan geïnte-
greerd worden in een portaal, waarin ook andere aspecten toegankelijk kunnen
worden gemaakt, bijvoorbeeld de status van een aanvraag om studiefinanciering.

Hieronder geven we een overzicht van de soorten informatie die een student (en/of
de instelling waar deze student zich inschrijft) ter beschikking kan hebben:
• Mijn leerkrediet

Deze rubriek biedt een historisch overzicht van de ingeschreven opleidingsonderde-
len, de behaalde resultaten en het saldo van het leerkrediet. Studenten moeten deze
informatie te allen tijde kunnen consulteren. Maar ook de instelling waar een stu-
dent zich inschrijft, moet toegang krijgen.

• Mijn resultaten
Hier krijgt de student een overzicht van zijn of haar credits, gekoppeld aan de
ECTS-fiche. Ook de behaalde bekwaamheidsbewijzen worden geregistreerd.

• Mijn vrijstellingen
Onder deze rubriek krijgt de student een zicht op de opleidingsonderdelen waar-
voor hij of zij geen credit verworven heeft, maar waarvoor een instelling vrijstelling
heeft verleend in het kader van een bepaald diplomacontract. Vrijstellingen die
door een instelling verleend worden op basis van EVK of EVC worden ook hier
geregistreerd.

• Mijn bewijzen van bekwaamheid
De instelling die bekwaamheidsbewijzen aflevert, zal deze ook geregistreren.
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6.3.3 Ondersteunen van het inschrijvingsproces

De toekomstige databank hoger onderwijs zal in staat zijn om de lokale administra-
tieve systemen van de hogescholen en universiteiten te ondersteunen. Met het
portfolio worden gegevens in verband met het studieverleden van de student
beschikbaar gesteld. Ook persoonsgebonden gegevens kunnen aangeleverd worden,
in de mate dat hiermee de privacy van de student wordt gerespecteerd.

6.3.4 Generieke ontsluiting

Verschillende types gebruikers krijgen toegang tot de gegevens op deze databank.
Niet om het even wie, wel de student die zijn portfolio raadpleegt, maar ook de in-
stellingen om in te schrijven of de student te helpen bij oriënteren. De instellingen
hebben ook nood aan geaggregeerde gegevens. Binnen de overheid zijn er eveneens
verschillende gebruikers: het agentschap hoger onderwijs en volwassenenonder-
wijs, het departement dat beleidsondersteunende rapportering wenst, de regerings-
commissarissen, enz.

6.3.5 Rapportering en datawarehousing

Op basis van de gegevens in deze databank wordt een brede waaier aan rapporte-
ring uitgebouwd. Deze rapportering zal aansluiten bij de noden van het type
gebruiker.

6.3.6 Gegevensbron voor Hogeronderwijsregister

Parallelle gegevensstromen tussen de instellingen en de overheid, bijvoorbeeld voor
de Databank Tertiair Onderwijs en voor het Hogeronderwijsregister, moeten wor-
den vermeden. De data die de instellingen over hun opleidingen bezorgen aan de
centrale databank, sporen grotendeels met de data die zij ook bezorgen voor het
Hogeronderwijsregister. Het HOR moet in de toekomst geïntegreerd deel uitma-
ken van de diensten die de centrale databank aanbiedt.

6.4 Architectuur

Als IT-oplossing wordt een SOA-gebaseerde architectuur voorgesteld. Een architec-
tuur gebaseerd op ‘diensten’ is een concept dat wendbaarheid (‘agility’) belooft te
brengen in de toekomstige IT-wereld.
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Architectuurschema ter beschikking gesteld door de projectleiding van
Discimus

6.5 Epiloog

Het Discimus-project beantwoordt grotendeels aan de visie die in het eerste deel is
uitgewerkt. Het eindrapport beschrijft zelfs meer functionaliteiten dan we durfden
hopen.

Als feedback op het eindrapport van de strategische werkgroep, hebben de verte-
genwoordigers van de Associatie Antwerpen, na overleg met de partners van de
associatie nog de volgende aandachtspunten bij de verdere uitwerking van de data-
bank hoger onderwijs geformuleerd:

• Voor de instellingen/associatie

De tijdsdruk voor invoer van de eigen gegevens door de instellingen zal sterk verho-
gen. De studentenadministraties zullen gegevens voortaan in ‘real-time’ moeten
invoeren. De invoer van deliberatiegegevens vanuit de tweede examenperiode is
daar een goed voorbeeld van. Deze moeten immers snel beschikbaar zijn, omdat
studieloopbaangegevens en leerkrediet belangrijke gegevens zijn in het kader van
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toelatingsbeslissingen die de instellingen voor hoger onderwijs moeten nemen.
Eventueel zal dit gevolgen hebben voor de manier waarop een academiejaar wordt
georganiseerd (bijvoorbeeld andere inschrijvingsperiodes en zittijden).

Daarnaast zal de druk op de onmiddellijke controle van gegevens sterk toenemen.
De ‘real-time’-invoer en controle van gegevens zal zeker tot gevolg hebben dat de
instellingen hun personeelsinzet zullen moeten verhogen. Dit kan ook een negatief
effect hebben op de dienstverlening naar de student.

De instellingen zullen een degelijk change management moeten voeren. Zowel voor per-
soneel als de onderliggende systemen zal de databank hoger onderwijs grote implica-
ties met zich meebrengen.

Het wijzigen van de bestaande systemen in de instellingen is nog niet gepland. De
instellingen zullen voor dit project moeten investeren in bijkomende personeelsle-
den.

• Voor de overheid

De overheid zal meer aandacht moeten schenken aan éénduidige begripsomschrij-
vingen. Er is zeker nood aan onderlinge afstemming tussen de instellingen.

Wij vragen aan de overheid:
• om duidelijk te omschrijven wie verantwoordelijk is voor de gegevens die in de

databank zijn opgeslagen;
• aandacht te schenken aan de bescherming van de privacy van de student bij de

verdere uitwerking van de databank;
• om voldoende garanties te bieden naar de beschikbaarheid van het systeem

(99.99%), de beveiliging en de continuïteit. Het opzet is ambitieus en biedt vele
voordelen, maar de mate van beschikbaarheid moet vrijwel vlekkeloos zijn. De
impact op de werking van de instellingen is van die aard dat de overheid zich
voor een voldoende lange termijn moet engageren;

• om na te gaan of ook secundaire scholen de gegevens over de studieloopbaan van
hun studenten kunnen opvragen aan de databank hoger onderwijs. De secun-
daire scholen hebben deze gegevens nodig in het kader van de kwaliteitszorg.

• Voor de studenten

Voor de studenten verwachten we geen noemenswaardige knelpunten indien de
beschikbaarheid en de privacy van de gegevens kan gegarandeerd worden.
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Marleen Jehaes1

Universiteit Hasselt

1 Inleiding

Door het structuurdecreet en de invoering van het flexibiliseringsdecreet kunnen
studenten complexere keuzes maken. Een student kiest voor een credit-, diploma-
of examencontract, volgt een modeltraject of een geïndividualiseerd traject, en kan
in een opleiding stappen via een schakel- of voorbereidingsprogramma. De flexibili-
sering heeft een grotere complexiteit tot gevolg en ook een geringere overzichtelijk-
heid en transparantie. Een efficiënt studentenvolgsysteem is daarom noodzakelijk.

De flexibilisering vraagt uitgebreide ICT-applicaties voor de studenten- en onder-
wijsadministratie om te komen tot een goed studentenvolgsysteem. Niet zozeer om
de studieloopbaan op te volgen van een generatiestudent, die onmiddellijk na het
secundair onderwijs zijn eerste academiejaar in het hoger onderwijs studeert, maar
het zal noodzakelijk zijn vanaf een volgende inschrijving. Naarmate iemands stu-
dieloopbaan vordert, wordt de situatie steeds ingewikkelder en is een integratie van
de studenten- en onderwijsadministratie noodzakelijk.

Vanaf 2001-2002 werd de flexibilisering opgenomen in het onderwijs- en examen-
reglement van de tUL (transnationale Universiteit Limburg). Vanaf 2002-2003
werd in de tUL de BaMa-structuur ingevoerd. Elke student heeft sindsdien een stu-
dietraject; voor sommigen is dat een modeltraject maar voor de meeste studenten is
dat een geïndividualiseerd traject.

Na de invoering van het flexibiliseringsdecreet in 2004-2005 werd op basis van de
ervaringen met de tUL-onderwijsadministratie, voor de UHasselt/tUL een nieuwe
ICT-toepassing voor de onderwijsadministratie ontwikkeld en werd de applicatie
voor de studentenadministratie geïntegreerd in de onderwijsadministratie. De
ICT-toepassingen voor studietrajectbegeleiders, docenten en de administratie be-
last met de organisatie en programmatie van het onderwijs werden eveneens geïnte-
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greerd in de onderwijsadministratie. Ook voor de student werd een persoonlijk
volgsysteem noodzakelijk via zijn elektronisch studentendossier.

2 De elektronische studiegids

De basisgegevens voor de studenten- en onderwijsadministratie worden gehaald uit
de databank van de elektronische studiegids. Volgens het structuurdecreet hoort in
de studiegids voor elke opleiding o.a.:
• de studieomvang uitgedrukt in studiepunten,
• de volgtijdelijkheid van de opleidingsonderdelen,
• de modeltrajecten voor de opleidingen qua studieomvang per academiejaar,
• de organisatie van de opleiding in de vorm van modeltrajecten en geïndividuali-

seerde trajecten,
• enz.

Voor elk opleidingsonderdeel horen het aantal studiepunten, de mogelijkheid tot
compensatie in een jaarprogramma, of het een verplicht of keuze-opleidingsonder-
deel is, de begin- en eindcompetenties, de onderwijstaal en andere variabelen in de
databank te worden opgenomen. Vóór de aanvang van de eerste inschrijvingsperi-
ode van een academiejaar moet de databank van de elektronische studiegids klaar
zijn.

3 Studentenadministratie

Tijdens een academiejaar kan men voor een student de volgende stappen onder-
scheiden in de studenten- en onderwijsadministratie: inschrijven, studietraject
samenstellen, verwerken van de examenresultaten. Voor elk van deze stappen heeft
de administratie heel wat informatie nodig om juist te kunnen handelen.

In de BaMa-structuur schrijft men een student in voor een opleiding, niet voor een
bepaald studiejaar, bepaalt men het type contract en de toelatingsvoorwaarde.

Om een student in de juiste opleiding in te schrijven moet men over de volgende in-
formatie beschikken:
• totaal aantal behaalde en gecompenseerde studiepunten in de opleiding tijdens

vorige academiejaren;
• eindbeoordeling van de jaarprogramma’s waarover de examencommissies deli-

bereerden;
• besluiten van deze examencommissies m.b.t. bindende voorwaarden voor in-

schrijving voor een opleiding of een opleidingsonderdeel;
• ...
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De dienst voor studiefinanciering en de dienst voor kinderbijslag zullen de nodige
inschrijvingsgegevens halen uit de databank tertiair onderwijs (DTO). Vermits een
studietoelage berekend wordt op basis van het aantal nieuwe en oude studiepunten
dat een student opneemt, moet het studietraject zo snel mogelijk door de betrok-
ken onderwijsadministratie en de student samengesteld en gecontroleerd worden.
Daarna kan deze informatie opgenomen worden in een voorlopige zending van de
identiteits- en inschrijvingsgegevens aan DTO.

4 Onderwijsadministratie: samenstellen studietraject

Flexibilisering betekent het loslaten van een studiejaarsysteem. Om onvoldoendes
te kunnen compenseren, moeten de opleidingsonderdelen in een pakket, hier jaar-
programma genoemd, samengebracht worden. De basis van een standaard jaarpro-
gramma is het modeltraject. De examencommissie kan delibereren en een eindbe-
oordeling bepalen indien alle opleidingsonderdelen van een jaarprogramma zijn
afgelegd.

De onderwijsadministratie moet de ‘stand van zaken’ binnen de opleiding kunnen
bepalen:
• welke jaarprogramma’s werden in vorige academiejaren reeds opgenomen,
• het totaal aantal reeds behaalde en gecompenseerde studiepunten in de reeds

opgenomen jaarprogramma’s,
• de eindbeoordeling van die jaarprogramma’s waarover de examencommissies

delibereerden,
• besluiten van deze examencommissies over de bewaking van de studievoortgang,
• het aantal reeds opgenomen examenkansen voor een opleidingsonderdeel,
• enz.

De applicatie voor de onderwijsadministratie moet voor de toegekende jaar-
programma’s automatisch de reeds behaalde credits kunnen bepalen en de nog niet
behaalde opleidingsonderdelen toevoegen aan het studietraject. Indien een oplei-
dingsonderdeel reeds in een vorig academiejaar werd opgenomen, moeten de stu-
diepunten automatisch gedefinieerd worden als oude studiepunten en de studie-
punten van de opleidingsonderdelen die men voor het eerst opneemt, als nieuwe
studiepunten. Het bepalen of studiepunten nieuw of oud zijn kan niet of nauwe-
lijks geautomatiseerd worden voor studenten die tijdens hun studieloopbaan
geconfronteerd worden met een curriculumwijziging. De onderwijsadministratie
moet dan per opleidingsonderdeel bepalen of het nieuwe of oude studiepunten zijn
op basis van equivalentietabellen.

Bij een heroriëntering binnen de instelling of indien een student reeds elders stu-
deerde in het hoger onderwijs, moeten de vrijstellingen, EVC en EVK bepaald wor-
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den. Het kan voorkomen dat men vrijstelling krijgt voor een deel van een oplei-
dingsonderdeel en dat voor het overblijvend deel bepaald moet worden of het
nieuwe of oude studiepunten zijn.

Voor studenten in een schakelprogramma of voorbereidingsprogramma moeten de
studieprogramma’s individueel samengesteld worden. Voor Erasmusstudenten die
aan een gastuniversiteit verblijven, is een correct studietraject niet bekend bij de
aanvang van het academiejaar.

Via het elektronisch studentendossier kan de student zijn keuzevakken binnen een
jaarprogramma bepalen en een aanvraag doen tot het opnemen van bepaalde oplei-
dingsonderdelen uit een volgend jaarprogramma, indien hij/zij voldoende credits
behaalde in een vorig academiejaar en voldaan heeft aan de volgtijdelijkheid. De
examencommissie moet het opnemen van de opleidingsonderdelen bekrachtigen
na controle van de begincompetenties, volgtijdelijkheid en studievoortgang.

De onderwijsadministratie moet registreren of alle opleidingsonderdelen opgeno-
men zijn in het jaarprogramma zodat na het afleggen van de examens van deze
opleidingsonderdelen de examencommissie kan delibereren over dit geheel.

Elke student moet via zijn studentendossier zijn studietraject controleren en beves-
tigen. Ook moet de student kennis nemen van de beslissingen van de examencom-
missie. Nadat de student het studietraject bevestigd heeft, kunnen de gegevens over
de studiepunten opgenomen worden in de voorlopige zending van DTO.

Voor studietrajectbegeleiders is het informatiesysteem een werkinstrument waarin
zij data op een efficiënte manier moeten kunnen raadplegen. Achtergrondgegevens,
vooropleiding, studieloopbaan, inschrijvingsgegevens, aantal af te leggen studie-
punten, vrijstellingen, studietraject, adviezen en faciliteiten, ... zijn data die een
studietrajectbegeleider op een verantwoorde manier moet kunnen verzamelen.

5 Databank tertiair onderwijs (DTO)

Het is van belang dat alle identiteits- en inschrijvingsgegevens voor DTO correct
zijn, want een voorlopige zending wordt pas verwerkt indien er geen fatale fouten
in het bestand voorkomen. Ook de gegevens van studenten waarvoor geen fouten
optreden worden niet geïmporteerd in de DTO-databank. Omdat het zo belangrijk
is dat de studiepunten snel beschikbaar zijn voor de dienst voor studiefinanciering
is dit geen goed systeem.

Enerzijds zou het opportuun zijn dat de studentengegevens die reeds in de DTO-
databank opgenomen zijn, bijvoorbeeld instelling, richting secundair onderwijs en
reeds gevolgd hoger onderwijs, via DTO ter beschikking gesteld worden aan de in-
stellingen voor hoger onderwijs. Anderzijds zou het mogelijk moeten zijn dat bij
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een voorlopige zending de gegevens van de studenten die gecontroleerd en correct
zijn in de DTO-databank opgenomen worden. Op die manier kan het dossier bij de
dienst voor studiefinanciering sneller en correct afgehandeld worden.

Na een examenperiode kan het studietraject van een student wijzigen. Een student
kan een aanvraag doen om opleidingsonderdelen aan zijn studietraject toe te voe-
gen, indien hij voldoet aan bepaalde voorwaarden zoals slagen voor een bepaald
opleidingsonderdeel. Hiervoor moet de student weer de toestemming krijgen van
de examencommissie en zijn studietraject weer bevestigen. Het aantal studiepun-
ten van de betrokken student wijzigt en dit heeft gevolgen voor de berekening van
het inschrijvingsgeld en van een eventuele studietoelage. Aanpassingen aan studie-
trajecten kunnen na 1 februari niet meer geüpdatet worden in de DTO-databank.
Pas bij de zending van de resultaten per 30 september kunnen deze gegevens in
DTO aangepast worden.

Bij het behandelen van een dossier haalt de dienst voor studiefinanciering de
inschrijvingsgegevens en het aantal studiepunten nodig voor de berekening van een
studietoelage uit DTO. Indien het aantal studiepunten wijzigt moet het dossier
herbekeken worden. Vermits wijzigingen na 1 februari niet meer aangeleverd kun-
nen worden aan DTO, kunnen aanpassingen aan studiepunten niet op deze manier
aan de dienst voor studiefinanciering bezorgd worden. In 2005-2006 werd aan de
instellingen hoger onderwijs gevraagd om op het einde van het academiejaar de wij-
zigingen t.o.v. 1 februari door te geven. Dit zou niet hoeven indien DTO na 1
februari nog gegevens kan importeren.

Ook het inschrijvingsgeld wordt berekend aan de hand van het soort contract en
het aantal opgenomen studiepunten. Als één van deze variabelen wijzigt, moet ook
het inschrijvingsgeld herberekend worden. Op vastgestelde tijdstippen in het aca-
demiejaar moet de administratie een nieuwe berekening van het inschrijvingsgeld
uitvoeren en aangepaste rekeningen versturen.

6 Organisatie en programmatie van het onderwijs

De ICT-toepassingen voor de organisatie en de programmatie van het onderwijs
moeten door de flexibilisering geïntegreerd zijn in de onderwijsadministratie. In de
elektronische leeromgeving krijgen de studenten toegang tot de cursussen van de
opleidingsonderdelen opgenomen in hun studietraject. Voor de docenten stelt men
per opleidingsonderdeel allerlei lijsten ter beschikking: lijsten voor examencijfers,
aantallen per opleidingsonderdeel, fotolijsten, e-mailadressen, enz.

Bij het opstellen van de uurroosters kan men geen rekening meer houden met het
criterium of alle studenten de lessen kunnen volgen. Bij het opstellen van de exa-
menroosters daarentegen moet men daar wel rekening mee houden. De applicatie
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voor het beheren van de examenroosters moet controleren of een student niet op
hetzelfde moment examen moet afleggen van een ander opleidingsonderdeel, of
een lokaal groot genoeg is om het aantal studenten te examineren, enz. Applicaties
voor onderwijsevaluatie en studietijdmeting zijn ook gebaseerd op het studietraject
van de student.

7 Onderwijsadministratie: verwerken examenresultaten

Na het verzamelen van de examenresultaten van een examenperiode kunnen de
gegevens verzameld worden voor een deliberatie. De examencommissie moet de
studievoortgang bewaken en het pakket opleidingsonderdelen van elk jaarpro-
gramma en van de opleiding beoordelen. Om voor elke student een eindbeoorde-
ling van een jaarprogramma te kunnen bepalen moet de examencommissie beschik-
ken over een overzicht van de examencijfers per opleidingsonderdeel, een totaal
overzicht voor alle opleidingsonderdelen, het aantal onvoldoendes, het percentage,
informatie over de mogelijkheid om examencijfers te compenseren, het aantal
behaalde studiepunten in het jaarprogramma, het aantal behaalde studiepunten in
het lopende academiejaar, enz. Indien een student niet slaagt voor het jaarpro-
gramma zal de examencommissie een studieadvies formuleren.

Een student kan slagen voor een opleiding indien hij alle opleidingsonderdelen uit
de opleiding heeft afgewerkt. Om een eindbeoordeling te kunnen bepalen voor de
opleiding heeft de examencommissie een volledig overzicht nodig van de examenre-
sultaten van alle opleidingsonderdelen die behoren tot de opleiding, het aantal
onvoldoendes, het percentage, het totaal van de behaalde studiepunten in de oplei-
ding, enz. Om op een efficiënte manier te kunnen delibereren moet de examencom-
missies beschikken over applicaties waarmee men alle noodzakelijke informatie
kan opvragen per student.

Als de instelling de resultaten van 30 september aan DTO zendt, geeft zij het aantal
behaalde studiepunten, het aantal gecompenseerde studiepunten en het al dan niet
behalen van het diploma van een opleiding door. Alhoewel een student in de loop
van een academiejaar vervolgens studiepunten verwerft en ook kan slagen voor een
opleiding, kan deze informatie pas bij de zending van 30/09 doorgezonden worden
naar DTO.

Op basis van de zending van 30/09 worden tellingsrapporten gegenereerd. Hierin
worden het aantal behaalde diploma’s in dat academiejaar opgenomen.

Hoe kan men ‘slaagcijfers’ per jaarprogramma definiëren? Bij het berekenen van
het percentage geslaagden moet men een duidelijk onderscheid maken tussen de
slaagcijfers van studenten die aan alle examens hebben deelgenomen in het betref-
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fende academiejaar en de studenten die alle of slechts een deel van de examens afge-
legd hebben in dat jaarprogramma.

Vermits er veel studenten examens afleggen van opleidingsonderdelen van verschil-
lende studiejaren is een statistiek met het totaal aantal verworven studiepunten per
academiejaar ook aangewezen.

Bij het behalen van een credit voor een opleidingsonderdeel moet men vanuit de
applicatie onderwijsadministratie een creditbewijs kunnen afdrukken. Een credit-
bewijs is een voorbeeld van de integratie van de elektronische studiegids en de stu-
denten- en onderwijsadministratie. Een ander voorbeeld van deze integratie is de
applicatie voor het afdrukken van het diploma en het diplomasupplement na het
slagen voor een opleiding. Het diplomasupplement is volgens de nieuwe regelge-
ving een zeer omvangrijk document met informatie over de vooropleiding van de
student, de toelatingsvoorwaarde, de opleiding, het studietraject, de opleidings-
onderdelen, de examenresultaten, vrijstellingen, eindbeoordelingen, enz. Het eind-
product van een goed studentenvolgsysteem!
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Luc Faes
Juridisch adviseur, Arteveldehogeschool

1 Inleiding

Het structuurdecreet1 zowel als het flexibiliseringsdecreet2 verplaatsten het onder-
wijsgebeuren van het microniveau van de eigen hogeschool en universiteit in Vlaande-
ren naar een breder, meer internationaal gegeven. Naast de context van het diploma-
contract dat uiteraard behouden blijft, wordt het onderwijs door deze decreten
gestimuleerd om creditgestuurd te gaan denken en werken, en wordt de deur geopend
naar meer competentiegericht denken.

Op het niveau van de individuele instelling veronderstelt dit een doorgedreven stu-
dentenadministratie. De vraag die in deze bijdrage onderzocht wordt, is of deze
nieuwe regelgeving geen nieuwe, andere verplichtingen met zich meebrengt ten
aanzien van de privacycommissie.

2 Wettelijke bepalingen

• Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten
opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (zoals gewijzigd);

• Koninklijk Besluit van 13 februari 2001 (B.S. 13/03/2001) ter uitvoering van de
wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten
opzichte van de verwerking van persoonsgegevens;

• Decreet van 19 maart 2004 betreffende de rechtspositieregeling van de student,
de participatie in het hoger onderwijs, de integratie van bepaalde afdelingen van
het hoger onderwijs voor sociale promotie in de hogescholen en de begeleiding
van de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen;
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• Decreet van 4 april 2004 betreffende de herstructurering van het hoger onder-
wijs in Vlaanderen;

• Decreet van 30 april 2004 betreffende de flexibilisering van het hoger onderwijs
in Vlaanderen en houdende dringende hogeronderwijsmaatregelen.

3 Wet op de verwerking van de persoonsgegevens (WVP)
toegepast op het flexibiliseringsdecreet

In overeenstemming met art. 5 van de WVP mogen persoonsgegevens slechts ver-
werkt worden in één van de volgende gevallen:
a wanneer de betrokkene daarvoor zijn ondubbelzinnige toestemming heeft ver-

leend;
b wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst

waarbij de betrokkene partij is of voor de uitvoering van maatregelen die aan het
sluiten van die overeenkomst voorafgaan en die op verzoek van de betrokkene zijn
genomen;

c wanneer de verwerking noodzakelijk is om een verplichting na te komen waaraan
de verantwoordelijke voor de verwerking is onderworpen door of krachtens een
wet, een decreet of een ordonnantie;

d wanneer de verwerking noodzakelijk is ter vrijwaring van een vitaal belang van de
betrokkene;

e wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van open-
baar belang of die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag, die is
opgedragen aan de verantwoordelijke voor de verwerking of aan de derde aan wie
de gegevens worden verstrekt;

f wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaar-
digde belang van de verantwoordelijke voor de verwerking of van de derde aan wie
de gegevens worden verstrekt, mits het belang of de fundamentele rechten en vrij-
heden van de betrokkene die aanspraak maakt op bescherming uit hoofde van
deze wet, niet zwaarder doorwegen.

De Koning kan, bij een in ministerraad overlegd besluit, na advies van de Commissie
voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, nader bepalen in welke gevallen de onder
f) bedoelde voorwaarde niet geacht wordt te zijn vervuld.
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4 Memorie van toelichting: begripsomschrijving
studentvolgsysteem en doelstellingen

Het flexibiliseringdecreet beoogt voor onze toetsing aan de WVP op het eerste
gezicht 3 elementen van flexibilisering die nader bekeken moeten worden:
1 de flexibilisering van het studiejaarsysteem;
2 de erkenning van eerder verworven competenties en kwalificaties (flexibilise-

ring van de toegang tot het hoger onderwijs);
3 de flexibilisering van de organisatie van het onderwijs, d.m.v. een systeem van

studievoortgang via de accumulatie van creditbewijzen.

Een van de voornaamste doelstellingen van het decreet volgens de memorie van
toelichting in het kader van het studentvolgsysteem is ‘het vergroten van de mogelijkheid
tot mobiliteit’ 3.

Dit punt wordt nader als volgt toegelicht: “De grote transparantie van een flexibel studie-
puntensysteem biedt studenten meer kansen tot het uitbouwen van een eigen leertraject, biedt meer
kansen op uitwisseling tussen opleidingen en/of instellingen in de Vlaamse hogeronderwijsruimte en
op meer internationale mobiliteit.”

Verder wil het flexibiliseringdecreet de mogelijkheid installeren tot levenslang
leren. Studenten die hun studies niet afmaken, volwassenen die een bijkomend
diploma hoger onderwijs willen halen, studenten die een bepaalde deelcompetentie
willen verwerven, komen in aanmerking voor meer geïndividualiseerde projecten.

Dit laatste punt beoogt onder meer de drop out in het hoger onderwijs beter op te
vangen. Uitgangspunt van het flexibiliseringdecreet is immers de student, ongeacht
zijn sociale context of leeftijd en voorzover hij de algemene toelatingsvoorwaarden tot
het hoger onderwijs vervult, op een voor hem aangepaste manier aan hoger onderwijs
te laten deelnemen en competenties te laten verwerven.

De invoering veronderstelt dus dat aan een aantal essentiële randvoorwaarden
wordt voldaan. In eerste instantie is dat het bewaken van de studievoortgang, het
studierendement en de coherentie van het onderwijs (...)4. Flexibilisering zal onge-
twijfeld zoals vele veranderingen een aanpassing vereisen van de studentenadministra-
tie en van de organisatie van het onderwijs5.
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3 Memorie van toelichting, stuk 2154 (2003-2004), Nr. 1, p. 4.
4 Ibidem, p. 5.
5 Ibidem, p. 6.
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5 Concreet: werking van de studentenadministratie in
het flexibiliseringsdecreet en de wet op de verwerking
van persoonsgegevens

5.1 Inschrijvingsmogelijkheden voor de student

Een student kan zich sinds het flexibiliseringsdecreet inschrijven voor een diploma-
contract, een creditcontract of een examencontract.

Binnen het diplomacontract kan de student opteren voor bepaalde modeltrajecten die
door de instelling worden aangeboden. De student kan ook een geïndividualiseerd tra-
ject volgen. Dit kan het geval zijn voor studenten die studieachterstand oplopen, maar
ook voor studenten die op basis van EVC’s of EVK’s een groot volume aan vrijstel-
lingen verwerven. Verder kan de student, wanneer hij hiertoe de goedkeuring van zijn
hogeschool of universiteit verkrijgt, ervoor opteren om bepaalde opleidingsonderdelen
van zijn opleiding in een andere hoger onderwijsinstelling of universiteit te gaan vol-
gen. Indien de student in de gastinstelling geëvalueerd wordt, dient dit te worden over-
genomen door de eigen hogeronderwijsinstelling. Eventueel worden de behaalde pun-
ten via een grading scale omgezet volgens de regels van het ECTS6.

Aangezien de student zich bij zijn inschrijving kan beperken tot het niveau van een
of meerdere credits, eventueel gespreid over verschillende opleidingen is een ade-
quate studentenadministratie vereist. Ons inziens heeft dit geen nieuwe of bijko-
mende gevolgen voor de gegevensverwerking die tot een aangifteplicht leiden (zie
artikel 59 KB hieronder).

Het is wel altijd een good practice om in het studiecontract te vermelden welke gegevens
van de student verzameld worden en wat de finaliteit is van de gegevensverwerking.
Maar behalve ‘meer werk’ voor de hogeschooladministraties verandert er in deze niets.

5.2 Verwerking studieresultaten

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens vermeldt ons
inziens best dat de verwerking van de studieresultaten plaatsvindt in het kader van
art.5, c en f van de WVP (zie punt 1). Er is geen aangifte verplicht aan de privacycom-
missie, gelet op artikel 59 van het KB van 13 maart 2001 (zie hieronder).

Het flexibiliseringsdecreet vereist dat de studiegegevens bewaard worden:
• per opleidingsonderdeel,
• per formeel opleidingstraject,
en dit in het belang van de student.
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In casu is een creditbewijs afdwingbaar ten aanzien van derden. Gunstige resulta-
ten behaald ‘in een formeel studietraject’7 kunnen bron zijn voor het aanvragen van
vrijstellingen op grond van EVK. Over de toekenning van een vrijstelling beslist de in-
stelling autonoom, weliswaar kan het niet-afleveren van een vrijstelling door de stu-
dent betwist worden via een intern beroep. Indien één en ander niet tot een oplossing
leidt, kan het geschil voorgelegd worden aan de Raad voor betwistingen inzake studie-
voortgangsbeslissingen8.

De memorie van toelichting bij het flexibiliseringsdecreet stelt dat een opleidings-
onderdeel uit minimaal drie studiepunten bestaat. “Een klein volume van minimaal
drie studiepunten heeft als voordeel dat het aan de studenten een grotere flexibiliteit inzake
transfer naar andere opleidingen biedt en dus gemakkelijker valoriseerbaar is (in de vorm van
vrijstellingen)” 9.

Voorzover met de administratie van de studiegegevens beoogd wordt “het aanleggen van
een (studenten)bestand, het organiseren van het onderwijs, de examens en het registreren van de
uitslagen en de deliberatieresultaten, het berekenen, factureren en innen van verschuldigde bedra-
gen, het opvolgen van oud-(studenten)” 10, is er geen aangifteplicht.

Art. 59 van het KB van 13 maart 2001 stelt het immers als volgt:

“Met uitzondering van de §§ 4 en 8 zijn de bepalingen van artikel 17 van de wet niet van
toepassing op verwerkingen van persoonsgegevens verricht door onderwijsinstellingen met
het oog op het beheer van hun relaties met hun leerlingen of studenten.

De verwerking mag alleen betrekking hebben op persoonsgegevens betreffende potentiële, hui-
dige en gewezen leerlingen of studenten van de betrokken onderwijsinstelling.

In het kader van de verwerking mogen geen personen worden geregistreerd op grond van gege-
vens verkregen van derden. De verwerkte persoonsgegevens mogen alleen in het kader van de
toepassing van een wets- of verordeningsbepaling aan derden worden meegedeeld en niet lan-
ger worden bewaard dan nodig voor het beheer van de relatie met de leerling of student."

Artikel 17 § 6 van de WVP stelt:

“wanneer de verwerkte gegevens, zelfs occasioneel, bestemd zijn om naar het buitenland te
worden doorgezonden, moet, ongeacht de gebruikte gegevensdrager, daarenboven in de aan-
gifte worden vermeld: 1° de categorieën van gegevens die worden doorgezonden; 2° voor elke
categorie van gegevens, het land van bestemming”. Dit dient met andere woorden niet te
worden toegepast.
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7 Ibidem, p. 7.
8 Ibidem, p. 11.
9 Ibidem, p. 6.
10 Artikel 59 van het KB van 13 februari 2001, BS. 13 maart 2001, 7917; De aangifte van per-

soonsgegevens aan de privacycommissie, mededeling vvkso, 2004-12-12, p. 5.
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De WVP staat de internationalisering van het onderwijs dus niet in de weg. De ver-
werking van de studentengegevens in een internationale context gebeurt in toepas-
sing van wettelijke en decretale bepalingen zoals bepaald in artikel 59.

Bovenvermelde redering is volledig in overeenstemming met de toelichting bij de
gewone aangifte van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer waar de voorwaarden tot vrijstelling van aangifte voor onderwijsinstel-
lingen als volgt worden beschreven.

Er is vrijstelling van aangifte “indien:
• de verwerking enkel betrekking heeft op persoonsgegevens van potentiële, hui-

dige en gewezen leerlingen en studenten van de betrokken onderwijsinstelling;
• er geen registratie gebeurt op grond van gegevens verkregen van derden;
• de gegevens enkel aan derden worden meegedeeld in het kader van de toepassing

van een wets- of verordeningsbepaling;
• de gegevens niet langer bewaard worden dan nodig voor het beheer van de rela-

tie."11

5.3 Studentenbegeleiding

De omschrijving van de verwerking die hier plaatsvindt, vinden we onder meer te-
rug in de rubriek D1.03 van de toelichting bij de gewone aangifte12. Leerlingenbege-
leiding wordt omschreven als volgt: “Het begeleiden van (studenten) in hun intellectuele ont-
wikkeling en bij psychische problemen, evenals bij hun beroepskeuze.”

Ons inziens valt ook deze verwerking van gegevens onder het bepaalde van artikel
59 van het KB van 13 februari 2001. Het flexibiliseringsdecreet verlangt immers
dat elke hogeschool maatregelen neemt van studievoortgangsbewaking13, wanneer
de normale voortgang van de studie in het gedrang komt, of begeleidingsmaatregelen
neemt voor bepaalde doelgroepstudenten. In dit laatste geval is er een aanbod tot stu-
diebegeleiding van de hogeschool evenals vanuit de vzw Studentenvoorzieningen
(SOVO).

Voor zover de gegevens verwerkt worden om tegemoet te komen aan decretale ver-
plichtingen en ze (uiteraard) niet ‘langer bewaard worden dan nodig voor het be-
heer van de relatie’, valt ook deze gegevensverwerking in het toepassingsgebied van
artikel 59 van het KB.

Hoewel de rubriek leerlingenbegeleiding, opgenomen met code D1.03 niet ver-
meldt dat er geen vrijstelling van aangifte is, durven we deze stelling toch poneren.

270 LUC FAES

11 CBPL, Toelichting – Gewone Aangifte, p. 43.
12 CBPL, Toelichting – Gewone Aangifte, p. 17.
13 Artikel 52 e.v. Flexibiliseringsdecreet.
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De commissie vestigt er trouwens zelf de aandacht op dat “alhoewel een bepaald
doel voorzien is in het lexicon, dit niet automatisch de wettelijkheid van dergelijke
verwerking met zich meebrengt”14.

6 Besluit

Het flexibiliseringsdecreet vraagt veel ‘flexibiliteit’ van het personeel van een stu-
dentenadministratie, zowel bij de instroom (inschrijving), de doorstroom als bij de
uitstroom (studieresultaten) waar de specifieke verworvenheden van de student
nauwkeurig moeten worden bijgehouden. Dit alles valt evenwel binnen de bepa-
lingen van de wet en het in 2001 genomen Koninklijk Besluit. We durven te stellen
dat er een volledige vrijstelling van aangifteplicht is, zowel voor de studentenadmi-
nistratie als de begeleiding. De gegevensverwerking vindt immers plaats om een
decretale verplichting na te leven. Uiteraard mogen de verwerkte gegevens niet lan-
ger dan nodig bewaard worden voor het beheer van de relatie met de leerling of
student.
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14 CBPL, Toelichting – Gewone Aangifte, p. 11.

vlor-flexibilisering-2deproef.prn
vlor-flexibilisering 2de proef
maandag 19 november 2007 23:54:36

Color profile: Generic CMYK printer profile
Composite  Default screen



vlor-flexibilisering-2deproef.prn
vlor-flexibilisering 2de proef
maandag 19 november 2007 23:54:36

Color profile: Generic CMYK printer profile
Composite  Default screen



An Francier, Studentenvoorzieningen K.U.Leuven
Ann Lambert, SOVOARTE
Frans Devenyns & Bietje Nottebaere, STUVO KATHO
Jan Kuypers, SOVO Plantijn
Katrien De Bruyn, Vluchtelingenwerk Vlaanderen

1 Inleiding

De implementatie van het flexibiliseringsdecreet houdt naast een aantal pedago-
gische wijzigingen voor studenten en medewerkers ook een reeks gevolgen in voor
het sociaal statuut van de student.

Begin 2002, bij de voorbereidende discussies rond dit decreet, lanceerden enkele
medewerkers van studentenvoorzieningen een oproep aan de overheid en tegelij-
kertijd een voorstel om met dit nieuw en ingrijpend decreet werk te maken van een
transparant, emancipatorisch en harmonieus studentenstatuut. Vanuit de studen-
tenvoorzieningen wordt de vraag naar meer dwarsverbindingen omtrent de proble-
matiek van de definitie van student reeds langer aangekaart. De student is echter
zelden onderwerp maar eerder ‘lijdend voorwerp’ of onderdeel van een complexe
wetgeving. Bijna in alle takken van het recht zijn er bepalingen die slaan op de defi-
nitie ‘student’. Bovendien zit het statuut verstrengeld op verschillende federale en
gewestelijke niveaus. Het flexibiliseringsdecreet mondt uit in zeer verschillende
studietrajecten met zeer verschillende studenten en maakt deze oefening niet mak-
kelijk. Toch was en is het een kans om het studentenstatuut te laten aansluiten bij
de maatschappelijke evoluties, ook op sociaal en juridisch vlak. Het biedt tegelijk
nieuwe kansen voor jongeren uit kwetsbare groepen, herintreders, werkstudenten,
loopbaanonderbrekers, enz.

2 Begrippenkader

De onderwijshervorming in de Vlaamse Gemeenschap heeft nieuwe studiecontrac-
ten ingevoerd: studeren met een diplomacontract, een creditcontract en een exa-
mencontract. Deze contracten vervangen de vroegere inschrijvingen als ‘regulier
student’, ‘afzonderlijke vakken’ en ‘examencommissie van de Vlaamse Gemeen-
schap’ maar hebben wel een andere inhoud! Dit onderscheid heeft uiteraard gevol-
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gen voor allerlei toepassingen in de rechtsdomeinen waar het statuut van de
student verankerd zit.

Diplomacontract: de student volgt onderwijs via een modeltraject of een geïndividuali-
seerd traject en wil een diploma halen. Een diplomacontract kan voltijds of deeltijds
gevolgd worden. Dit contract komt grotendeels overeen met de vroegere invulling van
‘regulier student’ maar is flexibeler geworden.

Creditcontract: de student schrijft in voor losse opleidingsonderdelen en verwerft credits
die later van belang kunnen zijn voor het halen van een diploma.

Examencontract: de student wil een diploma halen of credits verzamelen en legt enkel
examens af via zelfstudie.

De mogelijkheid bestaat om de verschillende contracten te combineren.

3 Ondertussen

De Vlaamse regering heeft reeds in 2004 de regelgeving m.b.t. studietoelagen uitge-
vaardigd. Dit stelsel is slechts een onderdeel van het globale studentenstatuut en
blijft voorbehouden aan een beperkte groep van studenten. Veel belangrijker zijn
de aanpassingen binnen de federale wetgeving.

Zo heeft de Rijksdienst voor Kinderbijslag als eerste de wetgeving fundamenteel en
vrij consequent hervormd met ondermeer de belangrijke ondergrens van 27 studie-
punten. Ook de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening nam in grote lijnen dezelfde
logica over. Wel blijven er verschillen volgens de studiecontracten.

Op andere vlakken is er echter nog veel werk aan de winkel. Een voorbeeld van een
gemiste kans tot harmonisering is ongetwijfeld de laatste wetswijziging op de stu-
dentenarbeid.

Er werd door de toenmalige minister van Arbeid en Tewerkstelling, Freya Van den
Bossche, een federale commissie beloofd om werk te maken van een harmonisering.
Maar het blijft wachten op dat initiatief en vooralsnog zijn er geen concrete
afspraken!

Want ook binnen andere rechtsdomeinen (sociale zekerheid, fiscaliteit, onder-
houds- en bijstandsplicht, leefloon, verblijfswet, enz.) is er nood aan een invulling
en actualisering. Door enkel binnen één werkgebied veranderingen aan te brengen,
worden belangrijke neveneffecten of gevolgen over het hoofd gezien en ontstaan er
andere valkuilen en nieuwe hiaten.

Het is dan ook belangrijk om vanuit een brede inventarisoefening de knelpunten
aan te geven en beleidsvoorstellen te formuleren. Dit debat mag niet fragmenta-
risch gevoerd worden. Er is behoefte aan een geïntegreerde visie over alle inhouden
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en met alle actoren (jongerenorganisaties, sociale organisaties, VVS, studenten-
voorzieningen, ...).

4 Poging tot een basisinventaris

Studentenvoorzieningen K.U.Leuven is klaar met de vijfde editie van Student-
enRecht1. Zowel de ganse onderwijshervorming als het statuut van de student komt
aan bod. De redactie maakt een balans op van de huidige wetgeving en zal ook aan-
dacht hebben voor de afstemming van de statuten tussen de verschillende rechtsdo-
meinen.

Naast de realisatie van deze nieuwe editie is het belangrijk om vanuit de opmaak
van een inventaris knelpunten en breuklijnen aan te geven en voorstellen uit te
werken.

Deze oefening zal niet gemakkelijk zijn want de grens tussen de modale student
met een modeltraject en de andere statuten wordt vager. Bovendien zijn er raak- en
schuurvlakken in de verschillende rechtsdomeinen en gaat deze inventaris verder
en breder dan het flexibiliseringsdecreet.
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5 Knelpunten

5.1 Diploma-, credit- of examencontract?

Een student kan, rekening houdend met zijn individuele situatie, kiezen om te stu-
deren met een diploma, credit- en/of examencontract.

Voor de kinderbijslagwetgeving is een student rechtgevend als hij is ingeschreven met een
diploma-, examen- en/of creditcontract.

Voor de wetgeving betreffende werkloosheidsreglementering (art. 93 – behoud van uitkering
zonder beschikbaar te moeten zijn voor de arbeidsmarkt) daarentegen is het noodza-
kelijk dat een student is ingeschreven met een diplomacontract. Er is géén aanvraag tot
studeren met behoud van werkloosheidsuitkering (art. 93) mogelijk met een credit- of
examencontract.

Ook de reglementering inzake studietoelagen van de Vlaamse Gemeenschap stelt als voor-
waarde dat een student in aanmerking kan komen voor een studietoelage indien hij is
ingeschreven met een diplomacontract. Ingeschreven zijn met een credit- of examen-
contract opent geen recht op studiefinanciering.

5.2 Toekenning van tegemoetkomingen op basis van het aantal
ingeschreven studiepunten

In de wetgeving tot het bekomen van een studietoelage bij het ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap moet je voor minstens 27 studiepunten ingeschreven zijn, behalve in je
diplomajaar.

Voor de kinderbijslagwetgeving moet je ook voor minstens 27 studiepunten ingeschreven
zijn, behalve in je thesisjaar. Dit is echter een uitdovende maatregel en geldt enkel voor
die studenten die uiterlijk ingeschreven waren in 2003-2004.

In de toekomst zal een student, indien hij niet voor 27 studiepunten is ingeschre-
ven, geen kinderbijslag ontvangen in zijn ‘diplomajaar’.

Een overweging om zich als schoolverlater in wachttijd te laten inschrijven bij de
VDAB en op die manier het recht op kinderbijslag te behouden, kan de student ook
niet maken. Eén van de voorwaarden om de wachttijd te laten ingaan is immers alle
activiteiten te hebben beëindigd die kaderen in het programma van studies met
volledig leerplan.

Bijgevolg zal een student die geen 27 studiepunten volgt geen recht hebben op kin-
derbijslag. Niet op basis van zijn studies en niet op basis van het statuut van school-
verlater in wachttijd aangezien de wachttijd niet kan worden aangevat.

De problematiek zal zich echter niet beperken tot het diplomajaar. In de toekomst
zullen we meer geconfronteerd worden met studenten, die in het kader van volgtij-
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delijkheid, een beperkt aantal studiepunten kunnen opnemen en hierdoor niet aan
een inschrijving komen van 27 studiepunten. Ook die groep studenten zal de stu-
dies moeten verderzetten zonder recht op kinderbijslag.

Bij de tussenkomsten vanuit het Directie-Generaal Personen met een Handicap ligt
de focus op de integratietegemoetkoming (verhoogde kinderbijslag gaat over in een inte-
gratietegemoetkoming vanaf de leeftijd van 21 jaar) en de inkomensvervangende tegemoet-
koming (welke ook vanaf de leeftijd van 21 jaar kunnen toegekend worden). Voor de
integratietegemoetkoming wordt enkel en alleen de zelfredzaamheid van de betrokken
persoon met een functiebeperking nagegaan. Afhankelijk van de scoring op zelfred-
zaamheid wordt dit bedrag bepaald. Voor de inkomensvervangende tegemoetkoming
dient vastgesteld te worden dat omwille van de functiebeperking minder dan een derde
kan verdiend worden van wat een persoon zonder functiebeperking op de algemene
arbeidsmarkt verdient. Voor zowel de inkomensvervangende als voor de integratie-
tegemoetkoming geldt een inkomensvoorwaarde, waarbij de belastbare inkomsten van
de betrokkene zelf of van diegene waarmee een huishouden wordt gevormd bepaalde
grenzen niet mogen overschrijden. Navraag bij de betrokken federale overheidsdienst
leert ons dat noch het type contract, noch het aantal studiepunten van enige invloed
kunnen zijn op het toekennen van beide tegemoetkomingen. Studenten met functie-
beperkingen die de leeftijd van 21 jaar bereikt hebben, kunnen dus beide tegemoetko-
mingen ontvangen zonder dat een inschrijving in een onderwijsinstelling hier enige
impact op heeft.

5.3 Studievoortgang

In verschillende wetgevingen wordt de notie van studievoortgang als een criterium
beschouwd voor het behoud van een bepaald recht. Het begrip ‘studievoortgang’
heeft echter niet steeds dezelfde inhoud.

5.3.1 Werkloosheidsreglementering

Een werkloze kan geen werkloosheidsuitkeringen ontvangen wanneer hij studies
met volledig leerplan volgt (art. 68 KB), tenzij de werkloze een vrijstelling bekomt
in toepassing van artikel 93 KB.

Eén van de voorwaarden hierbij is dat een vrijstelling in het kader van artikel 93 KB
pas kan worden verlengd indien het jaar met vrucht wordt voltooid.

Voor de toepassing van deze voorwaarde beschouwt de RVA al wie de toelating
heeft om zich voor het volgende jaar in te schrijven als iemand die voor het voorbije
jaar was geslaagd, ongeacht of hij al dan niet geslaagd was voor alle vakken (oplei-
dingsonderdelen) van het voorbije jaar. Cumul wordt gelijkgesteld met slagen met
vrucht.
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Wie zich enkel herinschrijft in het jaar dat hij reeds heeft gevolgd, wordt niet
beschouwd als geslaagd, zelfs indien hij de toelating krijgt om reeds lessen van het
volgende jaar te volgen.

5.3.2 Studietoelagen Vlaamse Gemeenschap

In de regelgeving op de studietoelagen is men, naar aanleiding van de flexibilisering
in het hoger onderwijs, afgestapt van het studiejarensysteem. Voortaan wordt er
gewerkt met studiepunten en opleidingsonderdelen.

Het bedrag van de studiefinanciering is afhankelijk van het aantal studiepunten
waarvoor de student is ingeschreven en waarvoor er nog een krediet beschikbaar is.
Naast het gewone studiefinancieringskrediet bestaat er ook een jokerkrediet, dat
60 studiepunten telt en voor de hele studieduur geldt. Dit jokerkrediet kan onder-
meer opgenomen worden voor opleidingsonderdelen die een student vroeger reeds
volgde, maar waarvoor hij niet geslaagd was.

Een student die niet voor alle opleidingsonderdelen van een bepaald studiejaar
geslaagd was en zich in een volgend academiejaar inschrijft voor een IAJ kan bijge-
volg studiefinanciering krijgen die deels op het gewone studiefinancieringskrediet
(voor de nieuwe studiepunten) en deels op het jokerkrediet (voor de oude studie-
punten) wordt aangerekend.

De notie ‘oude’ en ‘nieuwe’ studiepunten is in de praktijk echter niet altijd eendui-
dig. In het geval een student zijn jaar bist aan een andere instelling, zal deze instel-
ling de studiepunten als ‘nieuwe’ studiepunten doorgeven aan de afdeling Studie-
toelagen, omdat het studiepunten betreft van opleidingsonderdelen waarvoor de
student aan die instelling nog niet eerder was ingeschreven. Logischerwijze zou de
afdeling Studietoelagen deze studiepunten moeten aanrekenen op het jokerkre-
diet. Dit gebeurt echter niet: door het afstappen van het studiejaarsysteem kan de
afdeling Studietoelagen immers niet detecteren dat er hier eigenlijk geen studie-
voortgang is. Een student die zich inschrijft voor een eerste jaar psychologie, eerst
in Leuven, dan in Gent, en dan in Brussel heeft zo elk jaar recht op een studietoe-
lage!

Omgekeerd is er een groep studenten die wél een normale studievoortgang hebben
en toch, omwille van een te strikte interpretatie van het begrip ‘heroriëntering’,
aangewezen zijn op het jokerkrediet.

Volgens de wetgeving dient het jokerkrediet te worden aangesproken in geval van
heroriëntering in een andere opleiding, zonder dat een student in de eerder
gevolgde opleiding een diploma behaalde.

In de praktijk blijken echter ook studenten met een normale studievoortgang die
over twee academiejaren heen zijn veranderd van bachelorsopleiding X naar bache-
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lorsopleiding Y, aangewezen op het jokerkrediet. Ofwel gaat het om een zuiver
administratieve wijziging na een eerste jaar dat gezamenlijk is aangeboden ofwel
om een naadloze doorstroming – zonder studievertraging – naar een andere oplei-
ding in het kader van een traject dat door de instelling is uitgetekend en mogelijk
wordt gemaakt door het flexibiliseringsdecreet. Omwille van de andere opleidings-
benaming, is de afdeling Studietoelagen in deze gevallen van mening dat het gaat
om heroriëntering en vallen deze studenten terug op het jokerkrediet. Op die
manier zijn beursgerechtigde studenten onrechtstreeks de dupe van de mogelijkhe-
den die de flexibilisering biedt.

5.3.3 Onderhoudsplicht

Artikel 203, § 1 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de ouders aan hun kinde-
ren huisvesting, levensonderhoud, toezicht, opvoeding en een opleiding verschul-
digd zijn en dat deze plicht doorloopt na de meerderjarigheid indien hun opleiding
dan nog niet voltooid is. In werkelijkheid is de onderhoudsplicht van de ouders ten
aanzien van een meerderjarig kind beperkt tot het materiële aspect, nl. het verzor-
gen van de materiële noden van het kind en het bekostigen van bepaalde uitgaven.

De plicht van de ouders om tussen te komen in de levensbehoeften en studiekosten
van hun meerderjarige studerende kinderen heeft echter geen absoluut karakter.

Zo neemt de onderhoudsplicht om tussen te komen een einde wanneer het kind
een abnormale studievertraging oploopt, tenzij deze vertraging niet aan hem te wij-
ten is. Ook wanneer uit de studieresultaten blijkt dat het kind een bepaalde oplei-
ding niet aankan, kunnen ouders niet verplicht worden om deze studie nog verder
te steunen.

Het is de vraag hoe rechtsleer en rechtspraak in de toekomst de notie ‘normale
studievoortgang’ zullen invullen. Kennen de studies van een student die een half-
tijds of een flexibel traject volgt een normale voortgang? Wat met een student die
studiepunten moet herdoen, maar tevens ook een aantal nieuwe studiepunten van
een hoger jaar opneemt?

5.3.4 Leefloon

De leefloonwet geeft de Raad voor Maatschappelijk Welzijn een ruime discretio-
naire bevoegdheid in de afspraken die ze in overleg met de student maakt in het
‘Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie’. In de memorie van toelich-
ting bij het artikel 11 §2 staat: “Het geïndividualiseerd project maakt een grotere soepelheid
mogelijk voor wat betreft de begeleiding en opvolging van de studies. Het past immers niet om
de voorwaarden met betrekking tot het slagen voor de studies vast te leggen in de wet. In som-
mige situaties kan het perfect gewettigd zijn om de jongere toe te laten zijn jaar over te doen,
zeker wanneer hij de nodige inspanningen heeft geleverd en hij een reële kans op slagen heeft.”
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De wetgever stelt hier duidelijk dat slagen geen absolute voorwaarde is voor het
behoud of het verkrijgen van het leefloon.

5.4 De tewerkstelling voor studenten

De wet op de arbeidsovereenkomsten van augustus 1978 spreekt over arbeidsover-
eenkomsten voor studenten als een bijzondere modaliteit van andere overeenkom-
sten (zoals die voor arbeiders en bedienden). Een aantal recente wettelijke evolu-
ties (niet alleen de BaMa-hervorming) zorgt hier voor problemen.

5.4.1 Voor wie?

De wet zegt niet welke ‘student’ mag werken met een overeenkomst voor studen-
ten, wel dat een aantal categorieën kan uitgesloten worden. Dat gebeurde in een
Koninklijk Besluit (14/07/1995). De definitie van student wordt wel ruim geïnter-
preteerd zolang ‘student’ het hoofdstatuut van de werknemer is. Met de BaMa-her-
vorming bestaat de notie ‘regelmatig student’ niet meer. Bovendien dekken de
nieuwe begrippen diploma-, credit- en examencontract niet helemaal (en soms zelfs
helemaal niet) dezelfde lading als hun voorgangers in de vroegere decreten. De
vraag is of er aan het KB van 14/07/1995 zal (moet?) gesleuteld worden.

In dat KB wordt geen leeftijdslimiet gesteld. Onlangs dook in een e-mail van de
directie Reglementering van de RSZ echter een leeftijdslimiet op (‘Het is ook dui-
delijk dat de tewerkstelling van bijvoorbeeld een veertigjarige op basis van een stu-
dentenovereenkomst, niet bedoeld is door de wetgever’). Een 40-jarige mag dan
duidelijk zijn (tenminste voor de betrokken ambtenaar), maar waar ligt de grens
dan precies (als die er al is)?

5.4.2 Duur

Met de huidige flexibiliteit zijn er meer mogelijkheden voor studenten om (regel-
matig) te werken. De sluimerende controverse rond de uitsluiting van studenten
die ‘minstens sedert zes maanden werken’ zou hierdoor terug opgerakeld kunnen
worden.

5.4.3 Afgeleide rechten

De arbeidsovereenkomst voor studenten komt terug in verschillende andere rege-
lingen, zoals in de RSZ-vermindering voor studenten en in de berekening van de
nettobestaansmiddelen om fiscaal ten laste te blijven.

Nu zijn er in 2 periodes telkens 23 arbeidsdagen met RSZ-vrijstelling mogelijk. Eén
periode valt in de zomervakantie (juli, augustus, september), de andere in de ove-
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rige negen maanden van het kalenderjaar. I.v.m. de toepassingen hiervan bestaat er
heel wat discussie. De Nationale Arbeidsraad zou aan een oplossing hiervoor wer-
ken. Bij gebrek daaraan zou de regering de huidige regeling (die nu voor heel wat
problemen zorgt) aanpassen.

In de fiscaliteit zijn er ook nog een pak vragen. Voor de berekening van de netto-
bestaansmiddelen is inkomen uit arbeid met een arbeidsovereenkomst voor stu-
denten tot 2.170 euro vrijgesteld voor de berekening van de nettobestaansmidde-
len. Uit contacten van verschillende STUVO’s met het ministerie van Financiën
blijkt dat zij enkel lonen met RSZ-vermindering hiervoor willen laten tellen. Dat
staat niet zo in de programmawet. Probleem is dat het standpunt van de admini-
stratie nergens op papier of elektronisch is terug te vinden.

Een tweede onduidelijkheid situeert zich in het vakantiegeld voor arbeiders met
een arbeidsovereenkomst voor studenten. Hun vakantiegeld wordt het jaar erop
door een vakantiekas uitbetaald. Dit inkomen, verworven uit arbeid met een
arbeidsovereenkomst voor studenten, zou ook kunnen vrijgesteld zijn voor de bere-
kening van de nettobestaansmiddelen. Tot op heden kon dit bevestigd noch
ontkend worden.

Algemeen blijft de vraag hoe het ministerie van Financiën dit kan controleren. De
loonfiches 281.10 vermelden niet of het inkomen verworven werd met een arbeids-
overeenkomst voor studenten. Ook in de aangifte is niets voorzien om dit te mel-
den. Het laconieke antwoord aan de telefoon van een ambtenaar van het ministerie
van Financiën was dat dit niet thuishoort op de aangifte van de student. Het is de
belastingscontroleur die de aangifte van de ouders nakijkt die moet controleren of
de kinderen fiscaal ten laste zijn. Hij is het die eventueel moet opvragen of de in-
komsten van de kinderen al dan niet zijn verworven met een arbeidsovereenkomst
voor studenten.

5.4.4 Studentenarbeid en onderhoudsplicht

De plicht van de ouders om de opleiding te financieren is subsidiair in verhouding
tot de eigen middelen van de student. Dit betekent dat de eigen inkomsten van de
student (bijv. studentenjob) in rekening moeten worden gebracht.

Als het inkomen van de student hoog genoeg is om de studies en huisvesting te
betalen, kan hij bijgevolg geen aanspraak maken op een onderhoudsverplichting
van de ouders. Wanneer is het inkomen van de student hoog genoeg? Wat met een
student die voor 40 studiepunten studeert en nog wat bijklust?
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5.4.5 Studentenarbeid en ziekteverzekering

Er bestaan twee sterk verschillende standpunten. De ene kant stelt dat studenten-
arbeid en het inkomen daaruit geen invloed heeft op het statuut van de student: tot
zijn 25ste verjaardag blijft hij als kind ten laste op het boekje van zijn ouders.

Lijnrecht tegenover dit standpunt zijn er sommige (delen van) ziekenfondsen die
stellen dat indien een student werkt met RSZ-bijdragen hij dit moet melden aan
het ziekenfonds. Dat zou verplicht zijn de student aan te sluiten als loontrekkende
(eerste inschrijving). Wanneer later blijkt (na het einde van het volgende kalender-
jaar) dat de student onvoldoende verdiende, zijn er twee mogelijkheden. Of de stu-
dent wordt terug ‘persoon ten laste’ (maar dan zou er een probleem zijn als hij terug
begint te werken, geen eerste aansluiting en dus een wachttijd voor bepaalde
risico’s). Of de student zou extra bijdragen moeten betalen om in het statuut van
loontrekkende te blijven.

Enkele jaren geleden probeerde men vanuit de ‘overleggroep studiefinanciering’
hierin duidelijkheid te krijgen, zonder resultaat echter.

5.5 Openbaar vervoer

Studenten die ouder zijn dan 26 jaar krijgen geen studentenkorting meer bij de
aankoop van een abonnement voor trein of bus. Vooral voor herintreders, toch een
beoogde groep, is dit een zware financiële dobber. Zij hebben vaak weinig financië-
le middelen en de meesten onder hen ontvangen een werkloosheidsuitkering. De
verplaatsingskosten kunnen voor deze studenten aardig oplopen en zijn een
serieuze hap van de studiekost.

5.6 Toegang tot de studentenvoorzieningen

De verschillende studiecontracten kunnen ook gevolgen hebben voor de toegang
tot de sociale voorzieningen en voor de toekenning van de studietoelage van de
Vlaamse Gemeenschap. Inzake de toekenning van een studietoelage van de Vlaam-
se Gemeenschap is het decreet betreffende studietoelagen en studentenvoorzie-
ningen zeer duidelijk en enkel voorbehouden aan studenten die studeren met een
diplomacontract op basis van een ondergrens. De complementaire studiefinancie-
ring van de studentenvoorzieningen zelf is voorbehouden aan studenten met een
diplomacontract en aan specifieke groepen (Art. 61 § 1 decreet betreffende de stu-
diefinanciering en studentenvoorzieningen in het hoger onderwijs van de Vlaamse
Gemeenschap, zoals gewijzigd door het decreet van 9 november 2005 tot wijziging
van het decreet van 30 april 2004 betreffende de studiefinanciering en studenten-
voorzieningen in het hoger onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap).
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Uitzonderlijk kan bij individuele noodsituaties niet-structurele ondersteuning
gegeven worden aan alle studenten (art. 61 § 2 en § 3).

De toegang zelf is vooral een kwestie van een juiste inschatting van de problema-
tiek en van de keuze voor een kansenbeleid. Alle studenten met een diplomacon-
tract of met een creditcontract hebben in principe toegang tot de universele voor-
zieningen. De piste om enkel nog studenten met een diplomacontract met een
minimum aantal studiepunten gebruik te laten maken van de (selectieve) voorzie-
ningen lijkt geen goede optie.

5.7 Financiering studentenvoorzieningen

Het flexibiliseringsdecreet en het aankomende financieringsdecreet voor het hoger
onderwijs kunnen ook gevolgen hebben voor de financiering van de studentenvoor-
zieningen. Tot op heden is de financiering van de studentenvoorzieningen geba-
seerd op het aantal ingeschreven studenten (laatste studententelling februari
2005). Maar met de invoering van het flexibiliseringsdecreet gebeurt deze telling
op basis van het aantal studiepunten. Studenten met oude studiepunten (vroegere
bissers) of met minder studiepunten hebben ook nood aan huisvesting, ondersteu-
ning, enz. en doen zelfs vaker een beroep op sociale en psychosociale diensten. Het-
zelfde geldt voor studenten met een flexibel traject. De praktijk wijst uit dat het
hier vaak gaat om kansengroepen in het kader van levenslang leren. De ondersteu-
ning en middelen die in deze kwetsbare groepen wordt gestoken, staat meestal niet
in verhouding tot het aantal studiepunten die ze opnemen. Het financierings-
systeem voor studentenvoorzieningen moet gebaseerd zijn op het aantal ingeschre-
ven studenten. De logica van de outputfinanciering is niet direct aan de orde voor
studentenvoorzieningen aangezien hun invloed op het onderwijsproces eerder zij-
delings is. De financiering van studentenvoorzieningen moet dan ook rekening
houden met het aantal studenten dat ingeschreven is voor een diplomacontract,
ongeacht het aantal studiepunten, en met het aantal opgenomen studiepunten
voor studenten met een creditcontract.

5.8 Opleidingscheques voor werknemers

Met de opleidingscheques voor werknemers kan een student zijn studiekosten
betalen die worden aangerekend door zijn onderwijsinstelling.

Indien een student een rekening ontvangt voor zijn studiegeld als niet-beursstu-
dent, kan hij deze rekening betalen met opleidingscheques. Indien nadien blijkt dat
deze student recht heeft op een studietoelage van de Vlaamse Gemeenschap, vormt
er zich echter een probleem.
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Zijn onderwijsinstelling mag namelijk enkel de helft van de door de student
betaalde opleidingscheques aan de student terugbetalen, de andere helft dient de
instelling aan de VDAB terug te betalen.

Op deze manier verliest de student centen: hij had nl. zijn opleidingscheques ook
kunnen gebruiken om bijvoorbeeld boeken en cursussen aan te kopen aan zijn
hogeschool.

Een ander probleem is dat van de aankoop van boeken: bepaalde instellingen ver-
kopen zélf hun boeken waardoor een student deze kan betalen met opleidingsche-
ques. In andere instellingen moet de student echter zijn schoolboeken aankopen in
een boekhandel, waar hij niet met opleidingscheques kan betalen, omdat deze niet
worden aangerekend door de instelling waar hij ingeschreven is.

Een oplossing hiervoor is dat de instelling een convenant met een boekhandel
afsluit. De student koopt dan de boeken met opleidingscheques in de boekhandel
en achteraf wordt dit door de boekhandel geregeld met de instelling.

5.9 Andere pijnpunten

5.9.1 Ziekteverzekering en privacy

Een student die een andere hoofdverblijfplaats dan zijn ouders heeft, kan nog tot
zijn 25ste verjaardag op het ‘boekje’ van zijn ouders blijven staan. Hij kan met zijn
SIS-kaart zelf terugbetaling verkrijgen van geneeskundige prestaties. Ook studen-
ten die nog thuis wonen, kunnen voor prestaties op hun naam die terugbetaling
vragen. In sommige situaties blijkt echter dat de titularis van het ‘boekje’ dan een
afschrift ontvangt van de terugbetaling. Daarop staan niet alleen de terugbetaalde
bedragen, maar ook de artsen met hun hoedanigheid en een code van de presta-
tie(s). Algemeen stelt zich hier al een probleem van privacy, dat in sommige situa-
ties nog moeilijker kan liggen. We denken hierbij aan consultaties bij een psychia-
ter.

In de toekomst zullen deze gegevens elektronisch raadpleegbaar zijn via het inter-
net. Er is een zekere beveiliging voorzien (met de ‘tokens’ van de federale over-
heid), maar of dit systeem waterdicht is, is nog niet duidelijk.

5.9.2 Specifieke problemen voor vreemdelingen

• Toegang tot het hoger onderwijs

We stellen vast dat de toegang tot het hoger onderwijs aan bepaalde categorieën
van vreemdelingen geweigerd wordt, ook al voldoen zij aan de gestelde toelatings-
voorwaarden zoals vermeld in het flexibiliseringsdecreet en in het besluit van de
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Vlaamse Regering van 14 juli 2004. De toegang wordt hen geweigerd omdat ze niet
over een legaal verblijfsstatuut beschikken. Er wordt in de onderwijswetgeving ech-
ter niet aangegeven dat een persoon die zich wil inschrijven in het hoger onderwijs
een legaal verblijfsstatuut moet bezitten. Het betreft in dit geval vreemdelingen die
weliswaar illegaal op het grondgebied verblijven, maar die vaak nog een beroeps- of
verblijfsrechterlijke procedure hebben lopen en dus enigszins zicht hebben op een
duurzaam verblijf in België2. Het gaat hier dus niet om vreemdelingen die al dan
niet gemachtigd zijn tot een verblijf op het Belgisch grondgebied precies omdat ze
in België een studie willen aanvatten in het hoger onderwijs3. Het gaat om vreemde-
lingen die omwille van een andere reden verblijven in België en in die hoedanigheid
een studie willen aanvatten.

• Studeren met leefloon voor vluchtelingen en asielzoekers

Veel vluchtelingen die een studie willen aanvatten in het hoger onderwijs ontvan-
gen een leefloon. De wet ‘maatschappelijke integratie’ laat toe om een diploma
hoger onderwijs te behalen met behoud van het leefloon. Het OCMW kan wel
bepaalde voorwaarden stellen zoals het verrichten van vakantiewerk of een nor-
male studievoortgang. Asielzoekers die een asielaanvraag hebben ingediend vóór
1 juni 2007 en wiens asielaanvraag ontvankelijk werd verklaard, ontvangen ‘maat-
schappelijke dienstverlening’ van een OCMW. Dit is een financiële steunverlening
die in praktijk vaak gelijkgesteld wordt met het bedrag van het leefloon. Ook ont-
vankelijk verklaarde asielzoekers die ‘maatschappelijke dienstverlening’ ontvan-
gen, kunnen onderworpen worden aan de wet op maatschappelijke integratie.

We merken dat bepaalde OCMW’s steeds terughoudender worden in het toestaan
van het aanvatten of verderzetten van een studie in het hoger onderwijs met
behoud van het leefloon of ‘maatschappelijke dienstverlening’. Dit ondermijnt de
kansen van vluchtelingen en asielzoekers om een diploma hoger onderwijs te beha-
len en om een duurzame tewerkstellingspositie te vinden op de arbeidsmarkt.
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2 Voor een uitgebreidere analyse van deze problematiek, zie: Standpuntennota van Vluchtelingen-
werk Vlaanderen over het toelatingsbeleid van het hoger onderwijs ten aanzien van vluchtelingen
en asielzoekers.

3 Art. 58 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het ver-
blijf de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.
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Gaspar Haenecaert
Coördinator, Vlaams Expertisecentrum voor Handicap en Hoger Onderwijs

1 Situering van het thema

Een element dat bij het tot stand komen van het flexibiliseringsdecreet veel aan-
dacht kreeg, was de verhoogde toegankelijkheid van het hoger onderwijs voor kan-
sengroepen. Reeds in de memorie van toelichting1 bij het decreet wordt duidelijk
gesteld “(...) dat flexibilisering het streven aanduidt naar gevarieerde antwoorden op steeds meer
gedifferentieerde vragen en behoeften”. Als voorbeelden van deze differentiatie wordt
gedacht aan de toename van niet-klassieke studenten en een grotere studentgericht-
heid. De decreetgever geeft evenzeer aan dat “(...) door het bereiken van meer doelgroepen en
hen een kans op een diploma hoger onderwijs te bieden, de democratisering van het onderwijs verder
ontwikkeld zal worden” 2.

Deze maatschappelijk heel relevante doelstelling trok toen (en ongetwijfeld nu
nog) bij velen de aandacht. Kan dit decreet het verschil maken en tot een ver-
hoogde deelname van studenten met functiebeperkingen3 leiden? Twee deelaspec-
ten bij deze vraagstelling verdienen bijkomende aandacht.
a In welke mate kan de inschrijving via een diploma-, een credit- of een examen-

contract studenten met functiebeperkingen meer kansen geven?
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1 Vlaams Parlement. Memorie van toelichting bij het ontwerp van decreet betreffende de flexibili-
sering van het hoger onderwijs in Vlaanderen. Stuk 2154 (2003-2004). Nr. 1. 23 februari 2004.
Pagina 3.

2 Vlaams Parlement. Memorie van toelichting bij het ontwerp van decreet betreffende de flexibili-
sering van het hoger onderwijs in Vlaanderen. Stuk 2154 (2003-2004). Nr. 1. 23 februari 2004.
Pagina 4.

3 Tot op heden is er nog geen eenduidige decretale omschrijving van de personen met een functie-
beperking in de context van het hoger onderwijs. In 2006-2007 formuleerde de Raad Hoger On-
derwijs twee adviezen over de omschrijving van de doelgroep (RHO/IDR/ADV/001 en RHO/IDR/
ADV/005).
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b Een eerder advies4 van de Vlor wijst op “(...) het feit dat de notie ‘deeltijds’ ook in regel-
geving buiten het onderwijs gebruikt wordt. Dit geldt onder meer voor de regelgeving van het
Vlaams fonds5 en voor de toekenning van speciale onderwijsleermiddelen”. We kunnen ons
de vraag stellen of men met dit advies voldoende rekening hield.

Heeft het toetredingscontract tot een verhoogde toegankelijkheid geleid? Voor een
sluitend antwoord is het ongetwijfeld te vroeg. De vraag is overigens of er wel een
sluitend antwoord mogelijk is. Er zijn immers te weinig door onderzoek onder-
bouwde gegevens beschikbaar van vóór de inwerkingtreding van het decreet, wat
een vergelijking met de huidige situatie uitsluit. Bovendien heeft de decreetgever
nog andere initiatieven genomen en/of aangekondigd, die een laagdrempeliger
hoger onderwijs mogelijk moeten maken.

Niettemin is een verdere analyse van de impact van toetredingsovereenkomsten
wenselijk. Het voorbije jaar werden mij twee situaties gesignaleerd, die een verdere
reflectie over dit thema noodzakelijk maken. In beide situaties werden de studen-
ten met functiebeperkingen geadviseerd om niet voor een diplomacontract maar
eerder voor een creditcontract te kiezen, omwille van te behalen competenties van
bepaalde opleidingsonderdelen.

Onderliggende vragen hierbij zijn:
• Levert de keuze voor een creditcontract een bijdrage tot een verhoogde toegan-

kelijkheid? Krijgen de studenten met functiebeperkingen die voorheen of geen
opleiding hoger onderwijs zouden aanvangen of zouden afhaken (aangezien het
diploma toch niet gehaald kon worden) nu via een creditcontract een waardig
alternatief?

• Maakt het werken met creditcontracten het de instellingen voor hoger onderwijs
juist gemakkelijker om het diplomagerichte (model)traject niet in vraag te moe-
ten stellen? Is het creditcontract geen gemakkelijke oplossing om fundamentele
discussies te ontwijken over hoe bepaalde competenties van bepaalde oplei-
dingsonderdelen kunnen bereikt worden?

De vraag is dus of het flexibiliseringsdecreet effectief leidt tot een verhoogde aanwe-
zigheid van studenten met functiebeperkingen in het hoger onderwijs. En zo ja, of
die verhoogde toegankelijkheid ook leidt tot gelijke kansen op het behalen van een
volwaardig diploma. Een bijkomend spanningsveld is alvast dat het type contract
ook bepalend is voor andere voorzieningen. Zo komen enkel studenten met een
diplomacontract in aanmerking voor een studietoelage.
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4 Vlaamse Onderwijsraad. Raad Hoger Onderwijs. Advies over het voorontwerp van decreet tot in-
stelling van een aantal maatregelen tot herstructurering en flexibilisering van het hoger onder-
wijs in Vlaanderen. 8 november 2005. RHO/RHE/ADV/001. Pagina 8.

5 Het vroegere ‘Vlaams fonds’ is nu het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.
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Er is tot op heden zo goed als geen ‘hard’ materiaal om tot gefundeerde antwoorden op
deze vragen te komen. Toch lijkt het heel zinvol om via gerichte monitoring na te gaan
voor welke vorm van toetredingsovereenkomst studenten met een functiebeperking
kiezen, en of zij voor een voltijds dan wel een deeltijds studietraject kiezen.

Een even boeiende vraagstelling is of de regelgever in voldoende mate met het hierbo-
ven vermelde Vlor-advies rekening heeft gehouden. Aangezien de persoonsgebonden
ondersteuning aan studenten met een functiebeperking voornamelijk vanuit het
Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap en vanuit het Departement On-
derwijs geregeld worden, ga ik in deze bijdrage dan ook in op bepaalde van die voorzie-
ningen. Ten slotte formuleer ik enkele besluiten en suggesties.

2 Voorzieningen van het Vlaams Agentschap voor
Personen met een Handicap

Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) heeft naast een
globaal aanbod van bijstand en diensten twee specifieke voorzieningen die aan de
context van het hoger onderwijs gerelateerd kunnen worden. Dit zijn ‘de pedago-
gische hulp bij hogere studies’ en ‘het vervoer van en naar de onderwijsinstelling’6.

Tot voor kort werd binnen het toenmalige Vlaams Fonds voor Sociale Integratie
van Personen met een Handicap nog de term ‘volledig leerplan’ gebruikt. Op basis
van contacten tussen het Vlaams Expertisecentrum voor Handicap en Hoger On-
derwijs (VEHHO) en de juridische dienst van het VAPH werd dit thema ten
gronde besproken. Het VAPH toonde een grote bereidheid om de omschrijving
‘volledig leerplan’ aan te passen aan de gewijzigde context van het hoger onderwijs
in Vlaanderen. Ook al kan de omschrijving ‘volledig leerplan’ in bepaalde admini-
stratieve afhandelingen van de zorgvraag nog naar boven komen, in de praktijk zal
men dit begrip niet meer als voorwaarde voor de pedagogische hulp en het vervoer
van en naar de onderwijsinstelling gebruiken.

Op zich is dit een uitermate positieve evolutie die de studenten met functiebeper-
kingen ongetwijfeld ten goede komt. Vooral de snelheid waarmee het VAPH de
eigen regelgeving aan de nieuwe ontwikkelingen binnen het hoger onderwijs heeft
aangepast, kan hier als voorbeeld gesteld worden.
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6 Voor een verdere toelichting over de inhoud van deze voorzieningen verwijs ik naar de specifieke
regelgeving van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (zie www.vaph.be). Een
volledige beschrijving van deze twee voorzieningen is eveneens terug te vinden in Stu-
dentenrecht, redactie van Lieve Van Hoestenberghe en Raf Verstegen, Acco Leuven/Voorburg,
2007, pagina’s 473 en 474.
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3 De financiering van speciale onderwijsleermiddelen,
doventolken en omzettingen in braille en
grootletterdruk

Een van de elementen die voor deze bijdrage bijzondere aandacht kregen, waren de
voorzieningen die via de omzendbrieven voor de financiering van speciale onder-
wijsleermiddelen, doventolken en omzettingen in braille en grootletterdruk gere-
geld zijn7. Deze omzendbrieven stipuleren de modaliteiten hoe studenten met func-
tiebeperkingen de voor hen toepasselijke ondersteuning kunnen aanvragen.

Een eerste lezing van de omzendbrieven geeft niet direct de indruk dat er een span-
ningsveld met het flexibiliseringsdecreet bestaat. In de administratieve afhandeling
van de aanvragen blijken zich toch enkele fundamentele problemen te manifeste-
ren. Bij brieven, verstuurd namens het Beheerscomité dat de aanvragen behandelt,
worden volgende zaken vermeld:
• studenten dienen hun studies te volgen in het voltijds dagonderwijs;
• studenten kunnen gedurende maximaal 8 academiejaren een financiering krij-

gen in het kader van de speciale onderwijsleermiddelen;
• studenten mogen geen 30 jaar oud zijn voor één januari van het lopende acade-

miejaar.

Deze werkwijze werd nog volop gevolgd in het academiejaar 2006-2007. Bij het
schrijven van deze bijdrage was er geen enkel signaal van verandering of wijziging
merkbaar in functie van het academiejaar 2007-2008.

Omwille van deze elementen stellen zich toch enkele problemen.

• Het voltijds dagonderwijs

Ondanks meerdere signalen en contacten over de gewijzigde context van het hoger
onderwijs blijft het Beheerscomité aan deze formulering vasthouden. Deze formu-
lering is dus niet conform aan het flexibiliseringsdecreet. De term ‘voltijds
studietraject’ lijkt hier meer aangewezen. Deze benadering impliceert dat een stu-
dent met functiebeperkingen zich dus voor ten minste 54 studiepunten dient in te
schrijven.

De praktijk leert nochtans dat net de groep van studenten met functiebeperkingen
meer gebruik maken van deeltijdse studietrajecten. Een spreiding van onderwijsac-
tiviteiten is in sommige gevallen de meest aangewezen weg. Deze benadering staat
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7 De voor dit thema relevante omzendbrieven (referenties OND/II/2.3/TM, 13BA/IB/TM en NO/
2005/02) zijn terug te vinden via www.ond.vlaanderen.be/edulex. Een volledige beschrijving van
deze omzendbrieven is eveneens terug te vinden in Studentenrecht, redactie van Lieve Van
Hoestenberghe en Raf Verstegen, Acco Leuven/Voorburg, 2007, pagina’s 470 en 471.
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alvast haaks op de intentie van de regelgever om net via flexibele studietrajecten
meer kansen aan bepaalde groepen te geven.

• Maximaal 8 academiejaren

Stel dat een student met een functiebeperking de keuze maakt om een masteroplei-
ding van 4 jaar via een deeltijds studietraject te spreiden over een periode van 8
jaar, en stel dat dit in aanmerking wordt genomen. Dan heeft dit tot gevolg dat hij
of zij geen enkele keer mag falen. Bovendien betekent dit dat hoe langer een oplei-
ding duurt (een modeltraject dat over 5, 6 of zelfs 7 jaar loopt), hoe minder flexibi-
liteit de student bij het vastleggen van het studietraject heeft en hoe groter de druk
wordt om niet te falen.

• De grens van 30 jaar

Ook hier stelt zich opnieuw een interferentie met het flexibiliseringsdecreet8. Het is
immers de bedoeling van de decreetgever om via dit decreet de mogelijkheden tot
levenslang leren te vergroten. Er is niet enkel het creëren van meer kansen voor nieuwe
doelgroepen, maar men wil ook volwassenen de kans geven om naast hun beroepsacti-
viteiten een diploma hoger onderwijs te halen. We kunnen dus stellen dat werken met
een leeftijdsgrens haaks staat op de doelstellingen van het flexibiliseringsdecreet.

Als onderliggende motivering voor een dergelijke werkwijze verwijst men geregeld
naar budgettaire overwegingen. Men gaat echter voorbij aan twee fundamentele
aspecten.
• Op zich is er geen enkele budgettaire meerkost wanneer studenten hun opleiding

via een deeltijds studietraject over een langere periode spreiden. Er is immers
geen enkele objectiveerbare reden waarom plots meer doventolken, meer omzet-
tingen of meer hulpmiddelen nodig zouden zijn. Hoogstens kan de financiering
over een langere periode gespreid worden.

• Er werden mij enkele situaties gesignaleerd waarbij een dergelijke benadering
van het Beheerscomité een contraproductief effect had. Sommige studenten
schreven zich systematisch in voor een voltijds studietraject, wetende dat men
het nooit ten volle kon waarmaken, evenzeer wetende dat men via deze weg wel
de nodige financiering van hulpmiddelen, doventolken of omzettingen kon ver-
krijgen. Hierdoor werden dus meer kosten gemaakt dan effectief voor die
student in die situatie nodig waren.
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8 Vlaams Parlement. Memorie van toelichting bij het ontwerp van decreet betreffende de flexibili-
sering van het hoger onderwijs in Vlaanderen. Stuk 2154 (2003-2004). Nr. 1. 23 februari 2004.
Pagina’s 4 en 5.
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Een betere afstemming van de voornoemde elementen dringt zich zeker op. Een
spreiding van een opleiding over meerdere jaren impliceert het voorzien van onder-
wijsleermiddelen voor studenten met een functiebeperking die deeltijdse studietra-
jecten volgen. Het is noch maatschappelijk noch onderwijskundig verdedigbaar dat
studenten met een functiebeperking zich voor een voltijds traject dienen in te
schrijven om hun rechten uit te putten, goed wetende dat men in de realiteit slechts
een deeltijds traject volgt. De begrenzing tot de leeftijd van 30 jaar en het voorzien
van maximaal 8 jaar ondersteuning lijken mijns inziens dan ook hun doel in een
geflexibiliseerd hoger onderwijs landschap voorbij te schieten.

De praktijk leert eveneens dat het Beheerscomité nog een aantal bijzondere keuzes
gemaakt heeft. Zo stelt het Beheerscomité dat studenten met functiebeperkingen
die én werken én studeren niet in aanmerking komen voor onderwijsleermiddelen,
doventolken en omzettingen. Wat ‘werken’ inhoudt is echter niet geoperationali-
seerd. Evenzeer wordt gesteld dat voorbereidende trajecten die instellingen voor
hoger onderwijs organiseren niet in aanmerking komen voor ondersteuning. De
motivatie ligt in het feit dat dit geen verplichte cursussen zijn, die alle studenten
dienen te volgen. Er is ondertussen reeds een patroon zichtbaar geworden, dat bij
negatieve beslissingen van het Beheerscomité, doorverwezen wordt naar de studen-
tenvoorzieningen. Het spreekt voor zich dat dergelijke werkwijze én voor de stu-
denten met functiebeperkingen én voor de instellingen voor hoger onderwijs
bijkomende drempels oproept.

4 Tot slot

In deze bijdrage wordt een kort overzicht gepresenteerd van enkele aandachtspun-
ten, in de eerste plaats geformuleerd ten aanzien van de decreetgever. Op de vraag
of het flexibiliseringsdecreet meer kansen geeft dan wel of er net meerdere kansen
gemist worden, is geen eenduidig antwoord te geven.

Indien we het flexibiliseringsdecreet op zich bekijken, kunnen we vaststellen dat
voor studenten met functiebeperkingen in ieder geval meer kansen gecreëerd zijn.
Belangrijke hefbomen hierbij zijn onder meer de toetredingsovereenkomst en de
keuze voor een deeltijds of voltijds studietraject. Hierdoor kan de student met een
functiebeperking kiezen voor een traject op maat en kan hij of zij op eigen tempo
tot studievoortgang komen.

Tot op heden bestaat onvoldoende duidelijkheid over de mate waarin studenten
met functiebeperkingen kiezen voor een voltijds of een deeltijds studietraject en
voor welke toetredingsovereenkomst. Hier kan zich een spanningsveld aftekenen
waarbij een creditcontract een (voor de instelling gemakkelijk) alternatief wordt
voor een diplomacontract. In deze bijdrage hou ik alvast een warm pleidooi om via
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systematische monitoring na te gaan welke types contracten studenten met func-
tiebeperkingen afsluiten, hoe de trajecten zich verhouden ten opzichte van alle stu-
denten, welke studievoortgang gerealiseerd wordt en of er effectief een stijging van
het aantal studenten met functiebeperkingen is.

Over het statuut van de student met een functiebeperking en welke faciliteiten dit
met zich meebrengt, kunnen we vaststellen dat de regelgever een aantal kansen
gemist heeft. Het flexibiliseringsdecreet houdt heel wat potentieel voor meer kan-
sen in, maar de regelgever besteedde onvoldoende aandacht aan enkele randvoor-
waarden en faciliteiten die onder meer via omzendbrieven geregeld zijn. Nochtans
was hier, onder meer in een eerder uitgebracht Vlor-advies, uitdrukkelijke aan-
dacht voor gevraagd.

We kunnen dan ook in alle scherpte stellen dat hier een knelpunt aanwezig is. Het
oplossen van dit knelpunt hoeft voor één keer niet per definitie meer centen te kos-
ten. Het volume aan noden van bijvoorbeeld omzettingen in braille of het aantal
tolkuren zal in principe niet toenemen binnen een studieloopbaan, maar zal zich
hoogstens spreiden in de tijd.

Tot slot kunnen we stellen dat er nood is aan een analyse van knelpunten in de hui-
dige onderwijsregelgeving. Deze analyse kan zich ongetwijfeld vertalen in het beter
afstemmen van de beleidsmaatregelen en daardoor leiden tot een verdere democra-
tisering van het (hoger) onderwijs. Ik hoop alvast dat deze bijdrage hier een
hernieuwde aanzet toe is.
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