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1.  In le iding 

De Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming Marleen Vanderpoorten heeft de SERV ge-
vraagd om een advies te verstrekken over het voorontwerp van decreet betreffende de flexibi-
lisering van het hoger onderwijs. De adviesvraag bereikte de SERV op 31 juli. De adviester-
mijn liep af op 29 augustus. Dit gaf de SERV nog geen 19 werkdagen de tijd, tijdens het 
zomerreces, zijn advies te formuleren. Naast dit voorontwerp werd de SERV door de minister 
ook advies gevraagd om twee andere voorontwerpen van decreet. 
 
Het ontwerpdecreet betreffende de flexibilisering van het hoger onderwijs is een aanpassing 
van het zogeheten structuurdecreet, en geen zelfstandig decreet. Bepaalde afdelingen in het 
structuurdecreet worden dus gewijzigd. Ze hebben vooral betrekking op de organisatie van het 
onderwijs. In de memorie van toelichting wordt erkend dat de mogelijkheid tot flexibilisering 
van de organisatie van het onderwijs in de actuele decreten beperkt bleef. Het nieuwe ont-
werpdecreet wil hier verandering in brengen.   
 
De SERV werd reeds in 2002 om advies gevraagd over het structuurdecreet. Omdat de voor-
gestelde adviestermijn van 1 maand te kort was, besliste de SERV om een aantal punten meer 
ten gronde te besprekingen in de vorm van een aanbeveling. Op 12 februari 2003 heeft de 
SERV een aanbeveling afgeleverd over een eerste prioritair geacht thema, namelijk de flexibi-
lisering van het hoger onderwijs1. 

                                                           
1  SERV (2003). Aanbeveling flexibilisering hoger onderwijs. Brussel. 
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2.  Kracht l i jnen van het  advies 

De raad is van oordeel dat met dit voorontwerp van decreet wordt tegemoet gekomen aan een 
aantal van de aanbevelingen die de SERV reeds heeft geformuleerd. 
 
Het afstappen van het huidige studiejaarsysteem, wat het voornaamste doel was van dit voor-
ontwerp van decreet, is een positieve maatregel die de weg naar de democratisering van het 
onderwijs helpt te bevorderen en meer in het bijzonder de realisatie van een internationale 
flexibele hogere onderwijsomgeving zeker ten goede zal komen.   
 
De SERV onderschrijft dan ook het algemeen principe uit het voorliggende ontwerpdecreet 
van flexibilisering dat ‘een student, ongeacht zijn sociale context of leeftijd en voor zover hij de 
algemene toelatingsvoorwaarde tot het hoger onderwijs vervult, op een voor hem/haar aange-
paste manier aan hoger onderwijs moet kunnen deelnemen en competenties verwerven, en 
dat deze competentieverwerving officieel gevaloriseerd moet kunnen worden. (Memorie van 
toelichting, p. 4). 
 
De SERV gaat in zijn advies in op volgende punten uit het voorliggende ontwerpdecreet: 

 Coherentie in het opleidingsprogramma en de trajecten 
 Het studiegeld 
 Het studiecontract 
 Studievoortgangbewaking 
 EVC 
 Nieuwe doelgroepen 
 Autonomie van de instellingen 
 Informatie en communicatie naar de studenten 
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3.  Advies 

3 . 1 .  C o h e r e n t i e  i n  h e t  o p l e i d i n g s p r o g ra mm a  e n  d e  t r a j e c t e n  

Zoals de SERV reeds in zijn aanbeveling stelde moeten er een aantal waarborgen ingebouwd 
worden om de flexibilisering in goed banen te leiden. Ondermeer door er voor te zorgen dat er 
voldoende coherentie in de trajecten bewaard wordt. De studenten kunnen dan ook geen tota-
le vrijheid krijgen in het samenstellen van hun leerpakketten. De SERV benadrukte in zijn 
aanbeveling over flexibilisering dan ook dat ‘pretpakketten’ vermeden dienen te worden en een 
inhoudelijke samenhang dient bewaard te worden.   
 
Deze elementen ziet de raad ook in het voorliggende decreet terugkomen waar in artikel III.2 
(of artikel 21) gesteld wordt dat ‘het programma van elke opleiding wordt aangeboden door de 
instelling binnen voorafgaandelijk uitgetekende modeltrajecten en/of basis van een geïndivi-
dualiseerd studietraject, zoals bepaald in artikel 80, op die wijze dat het opleidingsprogramma 
een samenhangend geheel vormt’. Dit wordt nog verder geëxpliciteerd in de memorie van 
toelichting: ‘Daarnaast moet het nieuwe model echter ook waarborgen dat het hoger onder-
wijsaanbod geen onoverzichtelijk amalgaam mag worden waaruit studenten naar eigen goed-
dunken een à-la carte menu kunnen samenstellen’.  
 
Hiertoe heeft de decreetgever een aantal garanties ingebouwd die door de SERV als volgt 
worden gepercipieerd: 
 

 Artikel 58 van het huidige structuurdecreet bepaalt dat een opleiding slechts geaccre-
diteerd wordt als er voldoende generieke kwaliteitswaarborgen aanwezig zijn.  Een 
van de generieke kwaliteitswaarborgen is de onderwijsinhoud, wat ondermeer vol-
doende samenhang van het opleidingsprogramma inhoudt.  

 Door naast een geïndividualiseerd traject ook een modeltraject aan te bieden aan de 
studenten wordt eveneens een waarborg gelegd voor een inhoudelijke samenhang 
tussen de opleidingsonderdelen in een leerpakket (artikel III.2 of 21). Dergelijke voor-
structurering onder de vorm van een modeltraject vindt de SERV dan ook bijzonder 
zinvol.   

 Een van de andere garanties die terzake in het decreet werd ingebouwd kan worden 
teruggevonden in artikel lII.16 (of artikel 82) § 6. De decreetgever verplicht de instel-
lingen om in het jaarverslag aan de overheid gegevens te rapporteren over het aan-
bieden van flexibele studietrajecten en de keuze- en studievoortgangsbegeleiding.  
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De SERV stelt zich de vraag of hiermee voldoende garanties worden geboden om de samen-
hang in de flexibele leertrajecten te kunnen bewaken en vraagt zich af op welke wijze de 
doelmatigheid van de voorgestelde waarborgen kan gecontroleerd worden.   
 
Trajectbegeleiding dient volgens de raad als een essentieel instrument te worden gezien om 
de voorwaarde voor coherentie in de geïndividualiseerde trajecten te realiseren.  In het ont-
werpdecreet wordt trajectbegeleiding niet als dusdanig behandeld.   
 
De raad adviseert om hier in decreet toch een passage over op te nemen, ofwel als apart on-
derdeel, ofwel als een toevoeging bij de afdeling over het opleidingsprogramma én bij de afde-
ling over de studievoortgangsbewaking. Vooral de elementen trajectbegeleiding als instrument 
voor studievoortgangsbewaking en coherentie in de samenhang van geïndividualiseerde tra-
jecten zijn hier van belang. Een onderzoek naar de mogelijke manier van trajectbegeleiding in 
het hoger onderwijs lijkt de sociale partners aangewezen. 
 
 

3 . 2 .  H e t  s t u d i e g e l d  

Volgens de in artikel II.1 (of artikel 3) toegevoegde definitie dient onder studiegeld te worden 
verstaan ‘zowel het inschrijvingsgeld voor het volgen van een opleiding of opleidingsonderdeel 
als het bedrag van de examengelden’. De SERV is er steeds voorstander van geweest om het 
vroegere inschrijvingsgeld ruim te interpreteren en daar dus ook alle door de student te beta-
len kosten te laten onder vallen2. De invoering van de term studiegeld en de interpretatie die 
hieraan wordt gekoppeld vindt de raad dan ook een hele verbetering. 
 
De invoering van de berekening van het vast gedeelte van het inschrijvingsgeld naar rato van 
het volume studiepunten in verhouding met 60 vindt de SERV een goeie zaak (artikel III.8 of 
artikel 74 § 2). Dit is voor bepaalde doelgroepen een financieel voordeliger oplossing dan de 
huidige voltijdse of halftijdse inschrijving. We denken hierbij aan werkende studenten die 
slechts een of twee opleidingsonderdelen willen volgen.   
 

                                                           
2  SERV-advies met betrekking tot het voorontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 12 juni 1991 

betreffende de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap, van de wet van 3 augustus 1960 houdende de 
toekenning van sociale voordelen aan de universiteiten en gelijkgestelde inrichtingen en van de wet van 24 
december 1976 betreffende de budgettaire voorstellen 1976-1977, p 5. 
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Toch nog een aantal bedenkingen bij het grondig gewijzigde artikel 74 en 74 bis.   
 

 Bij het lezen van deze artikels krijgt men de indruk dat artikel 74 gaat over het in-
schrijvingsgeld, terwijl de term studiegeld en inschrijvingsgeld hier door elkaar worden 
gebruikt. Artikel 74bis gaat over het examengeld. Het overkoepelende aan de term 
studiegeld gaat op die manier eigenlijk verloren.   

 Het is niet duidelijk of de decreetgever bedoelt dat het volledige studiegeld (dus zowel 
inschrijvingsgeld en examengeld) bij de inschrijving van de student wordt betaald of 
dat het studiegeld respectievelijk op het tijdstip van de inschrijving én op het tijdstip 
van het examen dient te worden betaald. De SERV vraagt transparantie van de te be-
talen sommen van bij het begin van de opleiding. 

 Het is aangewezen om ook de specifieke berekening van het inschrijvingsgeld en 
examengeld voor schakel- en voorbereidingsprogramma’s op te nemen. 

 In artikel 74bis over het examengeld is niet duidelijk op welk gedeelte de pro rata 
wordt toegepast, op het vast of het variabel gedeelte.  

 In artikel 74bis wordt ook niet gesproken over een vermindering van het examengeld 
voor beursstudenten. De SERV dringt er op aan ook voor het examengeld verminder-
de tarieven voor studenten decretaal te bepalen. 

 
De raad stelt daarom voor om artikel 74 en 74bis in elkaar te integreren. Op die manier kan 
studiegeld inderdaad als overkoepelende term voor inschrijvingsgeld en examengeld worden 
gezien. Op die manier slaan ook de huidige paragrafen uit lid 2 van artikel 74 niet alleen op 
het inschrijvingsgeld maar ook op het examengeld.   
 
Verder bemerkt de raad nog dat:  

 Er over gewaakt dient te worden dat de vrije bepaling van het studiegeld door het in-
stellingsbestuur binnen de normen van de redelijkheid blijft. Hiertoe werden momen-
teel geen garanties ingebouwd. Het ontwerpdecreet maakt dit mogelijk voor de in-
schrijving van afzonderlijke opleidingsonderdelen, voor de postgraduaatopleidingen 
en voor de na- en bijscholingen.  

 De raad stelt vast dat mogelijkheden worden voorzien voor verhoogde inschrijvings-
gelden voor ‘master na master’opleidingen. De raad onderschrijft het beginsel dat de 
overheidsverantwoordelijkheid wordt begrensd voor deze opleidingen. De al te sterke 
verschillen tussen de maximumbedragen enkel naar gelang men al dan niet 3 jaar be-
roepsactief is, zijn evenwel bezwaarlijk te verantwoorden. 
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 EVC én EVK moeten gratis zijn voor bepaalde doelgroepen of de kosten ervan voor 

de participanten moeten beperkt blijven. Art. 74 § 7 bepaalt dat aan de participant een 
extra bedrag van 150 euro kan worden gevraagd. Dit is volgens de raad en te hoge 
drempel om de doelstelling van EVC en EVK waar te maken, nl. dat bepaalde groe-
pen zoals werkende studenten, tweedekansstudenten, allochtonen, nieuwkomers zich 
zouden inschrijven voor een procedure. 
Daarnaast bestaat een belangrijke doelstelling van een EVC- en EVK-procedure erin 
om leerwegen te verkorten. Dit is dus kostenbesparend voor de gemeenschap. 
 Dit voorontwerp van decreet inzake flexibilisering kan niet los behandeld worden van 

een ander noodzakelijk nieuw decreet, met name de studietoelagen- en voorzienin-
gen. Flexibilisering noopt onder andere ook tot grondige herziening van het stelsel 
van de studietoelagen.  

 
 

3 . 3 .  H e t  s t u d i e c o n t r a c t  

De SERV pleit er voor om het studiegeld van de student ook als algemene voorwaarde in het 
diploma-, attest- en examencontract op te nemen, temeer omdat dit ook niet in het onderwijs- 
en examenreglement dient te worden opgenomen (artikel III.13 of 79 bis § 2).  Op die manier 
weet elke student van bij het begin van de aanvang van zijn traject aan welke financiële kos-
ten hij of zij zich kan verwachten. 
 
 

3 . 4 .  S t u d i e v o o r t g a n g s b e w a k i n g  

Volgens de SERV kan de invoering van het nieuwe model ook niet zonder bijkomende maat-
regelen te nemen inzake studievoortgangsbewaking zoals reeds in de aanbeveling werd ge-
steld.   
 
Volgende artikelen uit het voorliggende ontwerpdecreet hebben volgens de SERV betrekking 
op maatregelen inzake studievoortgangsbewaking: 

 Artikel III.5 (of artikel 70) § 3. Het instellingsbestuur kan een student die reeds twee-
maal ingeschreven was voor een bepaald opleidingsonderdeel en daarvoor geen cre-
ditattest heeft gekregen overeenkomstig artikel 81 of als de deliberatie over het ge-
heel van de opleidingsonderdelen niet tot een positief resultaat heeft geleid, een 
volgende inschrijving weigeren of koppelen aan bepaalde bindende voorwaarden on-
geacht het studiecontract van de student. 
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 Artikel III.15 (of artikel 81) § 1. Een student heeft voor ieder opleidingsonderdeel 
waarvoor hij ingeschreven is recht op twee examenkansen ongeacht het studiecon-
tract, tenzij de aard van het opleidingsonderdeel dit niet toelaat. 

 Artikel III.15 (of artikel 81) § 3 betreffende de deliberatie.  
 Artikel III.16 (of artikel 82) § 6 en 7 betreffende de rapportering van de instelling aan 

de overheid van de flexibele studietrajecten en de keuze- en studievoortgangbegelei-
ding van studenten; en het doorgeven van de studievoortgangsgegevens aan een 
centrale databank. 

 
Alhoewel een aantal belangrijke maatregelen werden genomen, toch nog een aantal bemer-
kingen terzake: 

 Het vigerende deliberatiesysteem werd grondig gewijzigd. De SERV erkent de terech-
te noodzaak van deze wijziging in een flexibel studievoortgangssysteem. Maar is niet 
overtuigd van het feit of het voorgestelde systeem wel voldoet aan de vooropgestelde 
transparantie en vooral of wel voldoende garanties worden ingebouwd op de studie-
voortgang. Regelmatige deliberatiemomenten, zeker voor consecutieve opleidingson-
derdelen, dragen niet alleen bij tot de bewaking van de voortgang. Ze vormen voor 
studenten ook momenten van begeleiding.  

 In zijn aanbeveling flexibilisering Hoger Onderwijs onderstreept de SERV het belang 
van de trajectbegeleiding. De raad ziet dit als een essentieel element om de voor-
waarden voor coherentie en studievoortgangsbewaking te garanderen. Zoals reeds 
eerder vermeld bij het punt over de coherentie in de trajecten komt dit instrument in 
het voorliggende decreet te weinig aan bod. Enkel in de memorie van toelichting (p. 
14) wordt gewezen op een bijkomende informatie- en adviestaak voor studiebegelei-
ders. De SERV vraagt dan ook een versterking van het oriëntatie en studiebegelei-
dingsbeleid binnen het huidige ontwerpdecreet. 

 
 

3 . 5 .  E V C  

De sociale partners zijn sterke voorstanders van het erkennen van verworven competenties 
(EVC) zeker in hoger onderwijs in functie van bijvoorbeeld verkorte trajecten, permanente 
vorming, valoriseren van buitenlandse diploma’s, … 
 
De sociale partners hebben ook meegewerkt aan het advies ‘Ruim baan voor competenties’ 
van de werkgroep EVC dat op 22 maart 2002 is goedgekeurd door de Vlaamse regering. Ze 
maken ook deel uit van de stuurgroep EVC van DIVA die o.m. als opdracht heeft pilootprojec-
ten begeleiden en een advies formuleren tegen einde 2003. Een eerste reeks pilootprojecten 
moet afgerond zijn voor het advies moet worden uitgebracht.  
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Het advies zal mede op die ervaringen zijn gebaseerd. Een tweede reeks pilootprojecten moet 
nog starten in het najaar van 2003.  
 
Wat EVC in dit voorontwerp van decreet betreft, hebben de sociale partners volgende opmer-
kingen: 
 De raad dringt erop aan dat men eenvormige definities gebruikt. EVC staat voor er-

kennen van competenties. De werkgroep EVC heeft de termen ‘elders’ en ‘eerder’ ver-
laten omdat ze volgens de werkgroep EVC telkens slechts 1 functie van EVC dekten. 
Competenties moeten worden erkend onafhankelijk van waar, hoe of wanneer ze zijn 
verworven. Het gaat in deze context wel om het geven van een civiel effect aan com-
petenties, dus in principe kan de term ‘elders’ wel worden gebruikt, maar voor de dui-
delijkheid naar de buitenwereld toe, pleit de raad voor een eenvormig begrippenkader. 
De raad stelt volgende definitie van EVC voor: erkennen van competenties die zowel 
via formele als via non-formele leerwegen kunnen zijn verworven. 
Onder de elementen van deze definitie wordt het volgende begrepen: 

• competenties: de reële en individuele capaciteit van individuen om kennis, vaar-
digheden en attitudes in het handelen aan te wenden, in functie van de concrete, 
dagelijkse en veranderende werksituatie en in functie van persoonlijke en maat-
schappelijke activiteiten. Het gaat zowel om levensbrede als om arbeidsmarktge-
richte competenties; 

• formeel leren: alle vormen van leren binnen een gestructureerde leercontext; 
• non-formeel leren: alle activiteiten die niet expliciet omschreven worden als leren 

maar die wel een belangrijke leercomponent inhouden. Het kan hierbij gaan om 
semi-gestructureerd leren of informeel leren. 

Het moet in ieder geval duidelijk zijn dat ook werkervaring kan worden erkend en gecertifi-
ceerd. Art. 82 § 2 is wat dat betreft niet duidelijk omdat er staat dat het om vrijstellingen 
kan gaan van studiepunten die in een andere opleiding of instelling verworven zijn. 

 Elke EVC-procedure moet om erkend te worden aan dezelfde voorwaarden voldoen, 
onafhankelijk van de instelling die ze aanbiedt. De SERV heeft voorwaarden3 gesteld 
aan de pilootprojecten en wil dat deze ook door de hogescholen worden gerespec-
teerd als ze EVC aanbieden. 

 EVK wordt met dit decreet overgelaten aan de instellingen zelf, terwijl het logischer 
zou zijn in een Europese ruimte een algemeen geldend systeem van wederzijds er-
kende kwalificaties te installeren. Het kan toch ook niet de bedoeling zijn dat erkende 
kwalificaties aan een nieuwe procedure tot erkenning worden onderworpen waarvoor 
de participant dan nog inschrijvingsgeld moet betalen.  

 EVC én EVK moeten objectief en onafhankelijk gebeuren: dit voorontwerp bindt de 
participant doordat de kost ervan wordt verbonden aan het al dan niet inschrijven bij 
dezelfde instelling.  

                                                           
3  Advies over prioritaire projecten voor het erkennen van competenties (SERV). 2002 
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 De raad vraagt ook dat bij de verdere behandeling van dit voorontwerp en bij het op-
stellen van een afsprakenkader tussen de regering en de instellingen, rekening wordt 
gehouden met het advies van de Stuurgroep EVC van de DIVA. 

 
 

3 . 6 .  N i e u w e  d o e l g r o e p e n  

Artikel 75 van het structuurdecreet roept de instellingen op om maatregelen te nemen inzake 
de gelijkheid van kansen en de toegang tot het hoger onderwijs voor personen met een handi-
cap of chronische ziekte en voor ‘studenten uit minder vertegenwoordigde groepen’. Hiermee 
verwijzend naar haar aanbeveling benadrukt de raad het belang dit artikel, waarmee nieuwe 
doelgroepen meer kansen krijgen tot instroom en doorstroom in het hoger onderwijs. 
 
De raad kan zich grotendeels terugvinden in de beschrijving van de doelgroepen die men 
tracht te bereiken met het flexibel studievoortgangssysteem (Memorie van toelichting, p 3), 
maar mist daar de vermelding van allochtone studenten en studenten met een handicap als te 
onderscheiden doelgroepen voor wie een onderwijsvorm die beter aansluit bij hun leefpatroon, 
ervaring en voorkennis toch ook belangrijk is. De raad adviseert dan ook een expliciete ver-
melding van deze doelgroepen in de memorie van toelichting. 
 
 

3 . 7 .  A u t o n o m i e  v a n  d e  i n s t e l l i n g e n  

De raad onderschrijft het principe van de autonomie van de instellingen, maar maakt wel enke-
le bedenkingen. De autonomie van de instellingen is in het ontwerp van decreet groot, niet 
alleen wat betreft de manier waarop de flexibilisering inhoudelijk wordt ingevuld, maar ook wat 
betreft de termijn waarop dit dient te worden verwezenlijkt. Dit kan leiden tot grote verschillen 
in uitwerking van de beoogde flexibilisering, wat niet bevorderlijk is voor mobiliteit en transpa-
rantie. 
 
De sociale partners stellen volgende aandachtspunten inzake autonomie van de instellingen 
voor: 

 De procedure en het afsprakenkader voor EVC zouden op associatieniveau worden 
vastgelegd. De erkenning van de competenties zou binnen het voorgestelde afspra-
kenkader tot de autonomie van de instellingen behoren (memorie van toelichting, p.9). 
De sociale partners vragen hierbij aandacht voor de mogelijkheid om indien iemand 
via EVC een toegang of een vrijstelling behaald voor één instelling binnen de associa-
tie, hij of zij op deze manier ook toegang of vrijstelling verwerft voor álle instellingen 
van dezelfde associatie. 
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 De SERV vraagt aan de instellingen om vanuit de autonomie die ze hebben, aandacht 
te hebben voor modularisering binnen het Hoger Onderwijs. Dit wordt wellicht best 
ondersteund door het starten van een pilootproject rond modularisering.  

 
 

3 . 8 .  I n f o r m a t i e  e n  c o mm u n i c a t i e  n a a r  d e  s t u d e n t e n  

De flexibilisering kan met zich meebrengen dat de taken van de studentenbegeleiders (grotere 
hoeveelheid van informatie overbrengen) en van de studentenadministratie (grotere hoeveel-
heid gegevensverwerking) omvattender worden. De raad acht het dan ook belangrijk dat de 
instellingen over voldoende middelen beschikken om deze taken te kunnen verwezenlijken. 
Indien uit de praktijk blijkt dat het budget ontoereikend is, moet er ruimte zijn voor bijkomende 
middelen. 
 
Naast het feit dat het nieuwe model consistent, doorzichtig en praktisch haalbaar moet zijn 
had de SERV nog explicieter willen zien staan dat dit ook duidelijk en eenduidig moet worden 
gecommuniceerd naar de doelgroepen toe.  
Alhoewel in het ontwerpdecreet informatie en communicatie naar de student noodzakelijk 
worden geacht, wordt slechts één maatregel terzake opgenomen in het ontwerpdecreet, na-
melijk het opnemen van alle specifieke modaliteiten in het onderwijsreglement van de betrok-
ken instellingen en in het studiecontract die met de student wordt afgesloten.  De informatie en 
communicatie van de algemene modaliteiten van dit nieuwe systeem naar potentiële studen-
ten is volgens de SERV ook een opdracht van de overheid.  


