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1.  In le iding 

De Minister van Onderwijs en Vorming heeft de raad bij brief van 31 juli 2003 gevraagd advies 
te geven over het voorontwerp van bijzonder decreet betreffende de integratie van bepaalde 
afdelingen van het hoger onderwijs voor sociale promotie in de hogescholen. De adviestermijn 
bedroeg 1 maand. 
 
Dit ontwerp van bijzonder decreet maakt het mogelijk de bepalingen van Deel III van het ont-
werp van decreet betreffende de rechtspositieregeling van de student, de participatie in het 
hoger onderwijs en de begeleiding van de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaan-
deren te verwezenlijken voor wat betreft de centra voor volwassenenonderwijs (CVO’s) beho-
rende tot het Gemeenschapsonderwijs.  
De opmerkingen die de raad maakt moeten dan ook gelezen worden als advies ten aanzien 
van beide voorontwerpen wat de integratie betreft van HOSP-opleidingen.  
 
 

2.  Advies 

Het maatschappelijk belang van de HOSP-leerweg in termen van democratisering en het bie-
den van bijkomende kansen op een diploma hoger onderwijs is niet gering. De raad pleit dan 
ook voor het behoud van deze leerweg.  
 
Concreet maakt de raad volgende bedenkingen: 

 Voor de (potentiële) cursisten wordt een situatie met twee sterk uiteenlopende snelheden en 
weinig zekerheid gecreëerd. Uiteenlopend omdat behoudens voor de enkele voortgezette 
opleidingen de cursist geen enkele zekerheid krijgt over de aard van de opleiding en dus 
over de aard van het studiebewijs als finaliteit van de opleiding. Dit werkt ook weinig motive-
rend voor (potentiële) cursisten. Voorliggende ontwerpdecreten garanderen ook op geen 
enkele wijze het behoud van deze aangepaste leerweg en dito methodiek op hoger onder-
wijs-niveau. 

 Voorliggende ontwerpen van decreet bieden ook geen oplossing voor de valorisatie van in 
het HOSP met succes doorlopen opleidingsonderdelen. Daarvan wordt enkel aangegeven 
dat ze door hogescholen kunnen worden gevaloriseerd (art. 74, § 5 van het voorontwerp 
van decreet flexibilisering hoger onderwijs stipuleert dat cursisten dan nog 150 EURO zullen 
moeten betalen voor assesment). Deze stipulering is te vrijblijvend en biedt ook geen enkel 
perspectief voor cursisten. Het gaat hier om een regeling van valorisatie van EVK waarbij 
het perfect mogelijk moet zijn om een regeling te treffen die voor cursisten zekerheid biedt.  


