
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INLEIDING 
 
De SERV werd op 27 mei 2002 om advies gevraagd over het voorontwerp van decreet 
betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs.  Op 26 juni 2002 heeft de SERV 
geantwoord aan de Minister van Onderwijs en Vorming.  In de brief werd o.m. gesteld dat 
een adviestermijn van 1 maand te kort was om het voorontwerp grondig te bespreken en 
te adviseren.  De SERV nam zich voor een aantal punten meer ten gronde te bespreken 
en de Minister hiervan in kennis te stellen in de vorm van standpunten of aanbevelingen.  
 
Er werd geopteerd voor een gefaseerde aanpak en er werden thema's geselecteerd 
waarover men zich zou buigen.  Vervolgens werden prioriteiten bepaald.  Flexibilisering 
van het hoger onderwijs was het eerste thema dat men zou behandelen.    
 
De flexibilisering van het hoger onderwijs is volgens de sociale partners een uitdaging 
om op de ontwikkelingen van onze maatschappij en de veranderende behoeften van de 
studenten een positief antwoord te bieden.  
 
De flexibilisering mag echter geen doel op zich zijn. De functionaliteit bij het nemen van 
beslissingen en het invoeren van nieuwe systemen staat in deze materie voorop.  
Flexibilisering houdt dus voorwaarden in en in bepaalde gevallen ook beperkingen (cfr. 
gereglementeerde beroepen) 
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KADER VOOR BESPREKING FLEXIBILISERING 
 
De sociale partners zijn vertrokken vanuit een kader voor flexibilisering om de discussie te 
structureren.  De VLIR heeft in een onderzoeksopdracht flexibilisering laten analyseren1.  
In het kader van deze studie kwam naar voren dat flexibilisering een zeer ruim begrip is.  
Zij onderscheiden vijf aspecten binnen het hoger onderwijs welke in aanmerking kunnen 
komen voor flexibilisering.  Deze aspecten zijn onderling verweven met elkaar.   

− De toegang tot (delen van) het hoger onderwijs 
− De onderwijsmethode binnen een specifiek opleidingsonderdeel 
− Het curriculum 
− De organisatie van het onderwijs 
− De evaluatie 

Volgens deze structuur is het standpunt van de sociale partners opgebouwd.  De sociale 
partners beogen met dit standpunt geen volledige uitdieping van het thema flexibilisering.  
Zij willen de aandachtspunten naar voren brengen die voor de SERV-partners van belang 
zijn bij de bespreking van deze thematiek op andere fora en bij de beleidsdiscussie. 
 
 
1.  FLEXIBILISERING VAN TOEGANG TOT (DELEN) VAN HET HOGER 

ONDERWIJS 
 
Versoepelen toelatingsbeleid 
De toegang van het hoger onderwijs flexibiliseren houdt volgens de sociale partners 
ondermeer in dat er meer zal kunnen worden ingespeeld op de behoeften van de 
arbeidsmarkt, dat de mobiliteit van de studenten zal worden bevorderd en dat nieuwe 
doelgroepen meer kansen krijgen tot instroom en doorstroom in het hoger onderwijs.  
Nieuwe doelgroepen kunnen zijn: allochtone studenten, werkende studenten, studenten 
met een handicap, volwassen studenten, herintreders in het hoger onderwijs.  
 
Versoepelen van de toegang tot hoger onderwijs past in een onderwijsvisie  waarin de 
kansen tot ontwikkeling van de talenten en competenties (kennis, vaardigheden en 
attitudes) van elke lerende en werkende centraal staat en streeft naar een optimale 
inpassing hiervan in de organisatie van het hoger onderwijs.  Hiertoe zullen de nodige 
stimulansen en mogelijkheden moeten worden gegeven: een voldoende gediversifieerd 
opleidingenaanbod, voorzien van alternerende formules (vooral omwille van de 
tweedekansfunctie), trajectbegeleiding, vrijstelling, EVC, EVK, creditsysteem,…  

                                                 
1  Druine, N. & Elen, J. (2002). Flexibilisering van het hoger (universitair) onderwijs: een Vlaams creditsysteem 

in internationale context. Verslag van een studie in opdracht van de VLIR. Leuven: DUO/iCTO.  
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Erkenning van verworven competenties 
Erkennen van verworven competenties (EVC) is een probaat middel om de toegang tot 
het hoger onderwijs te bevorderen.  Door het erkennen van competenties waar en hoe ze 
ook werden verworven (formeel of niet-formeel) zouden meer studenten, maar ook 
werkende hun weg terug kunnen vinden naar het hoger onderwijs.  EVC werkt 
‘drempelverlagend’ voor hoger onderwijs en kan de leertrajecten aanzienlijk verkorten.  
Het toekennen van een civiel effect aan verworven competenties kan er voor zorgen dat 
men niet de volledige opleiding hoeft te doorlopen maar in een bepaalde module van de 
opleiding kan instappen.   
 
Flexibiliteit creëert mobiliteit 
In een flexibele hogere onderwijsruimte worden idealiter overal dezelfde voorwaarden en 
beperkingen gehanteerd voor de toegang tot het hoger onderwijs.  Dit bevordert de 
mobiliteit van de studenten.  De sociale partners onderschrijven het belang van de 
mobiliteit, zowel over de associaties heen als Europees of internationaal.  Belangrijk 
hierbij is dat een duidelijke regelgeving wordt uitgewerkt voor het erkennen van 
competenties en credits die een zekere mate van eenvormigheid nastreeft enerzijds en 
die anderzijds duidelijkheid schept over wat tot de autonomie van de instelling behoort.  
 
 
2. FLEXIBILISERING VAN DE ONDERWIJSMETHODE BINNEN DE SPECIFIEKE 

OPLEIDINGSONDERDELEN 
 
Het huidig hoger onderwijs maakt te weinig gebruik van praktijkleren.  De sociale partners 
vinden dat flexibilisering tevens zou moeten aangewend worden om praktijkleren en 
alternerend leren een volwaardige plaats te geven in het hoger onderwijs waar het 
opportuun en mogelijk is.  Dit is ook belangrijk voor de nieuwe doelgroepen.  Uiteraard 
kan dit niet zonder overleg en afspraken met de betrokken sectoren. 
 
Dit houdt wel consequenties in voor de doelgroep van werkende studenten.  Er moet een 
oplossing bedacht worden voor die groep van mensen die willen blijven werken tijdens het 
volgen van een opleiding waarin veel praktijkleren vervat zit.  Het volgen van stages is 
voor deze groep mensen organisatorisch haast onmogelijk.  De sociale partners stellen 
zich de vraag hoe dit probleem in een flexibel hoger onderwijs kan worden aangepakt.   
 
Flexibilisering van de onderwijsmethode betekent voor de sociale partners ook dat 
voldoende aandacht dient te gaan naar de mogelijkheden van ICT.  Meer bepaald moeten 
voor de sociale partners meer inspanningen geleverd worden om aan studenten open 
leren en afstandsleren aan te bieden. Deze mogelijkheden verhogen de mate van 
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flexibiliteit van alle studenten, in het bijzonder dragen zij bij tot verhoogde kansen voor 
specifieke doelgroepen. Open hoger onderwijs dient daarbij als volwaardige leerweg 
aanzien en gevaloriseerd te worden. Meer promotie voor deze vormen van leren in het 
hoger onderwijs is tevens belangrijk. 
 

 
3. FLEXIBILISERING VAN HET CURRICULUM 
 
Meer onderwijs op maat van de student 
De sociale partners zien het als een uitdaging om de leertrajecten beter af te stemmen op 
de vraagzijde van de arbeidsmarkt en op het veranderend studentenprofiel.  Dit houdt niet 
alleen in dat er voldoende diversiteit moet zijn in het aanbod maar ook dat er een 
onderwijssysteem wordt ingevoerd dat het leren op maat van de student toelaat. 
 
 
Modularisering is een eerste voorwaarde 
De invoering van een modulair onderwijssysteem wordt dan ook gezien als een 
noodzakelijke voorwaarde voor de flexibilisering van het hoger onderwijs.  Door de 
opdeling van de opleiding in kleinere eenheden of modules wordt het mogelijk gemaakt 
om beter in te spelen op de steeds meer gedifferentieerde vragen en behoeften en 
interesses van de (potentiële) studenten.  Niet alleen wordt het hierdoor mogelijk om 
vrijstellingen te verlenen voor (in)formele leerervaringen, of wordt de mogelijkheid 
geboden om bijscholingen te volgen op basis van de specifieke behoeften, ook de 
uitstroom van studenten zonder een certificaat in het hoger onderwijs wordt verlaagd. 
 
Een creditsysteem een tweede voorwaarde 
Ook de invoering van een flexibel studievoortgangsysteem, meer bepaald een 
creditsysteem is volgens de sociale partners noodzakelijk voor de flexibilisering van het 
hoger onderwijs.  Een meer flexibel studievoortgangsysteem biedt meer mogelijkheden 
om ondermeer de studie in de tijd te spreiden en om van opleiding en van instelling te 
wisselen. 
 
Met als bijkomende voorwaarden … 
Flexibilisering door middel van de invoering van modulaire leertrajecten en een 
creditsysteem zal wel moeten voldoen aan een aantal bijkomende voorwaarden die te 
maken hebben met het vinden van een evenwichtige balans tussen eigen keuze van de 
student en de voorstructurering uit de opleiding.  Het stimuleren van enerzijds de eigen 
keuze van de student en anderzijds de responsabilisering van het eigen leerpoces zal 
hierbij een belangrijke rol spelen. 
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- Coherentie in de trajecten en dus garanties naar de kwaliteit van het aangeboden 
onderwijs.  Het kan niet de bedoeling zijn van flexibilisering om studenten de totale 
vrijheid te geven in het samenstellen van hun leerpakketten.  Er moet vermeden 
worden dat zogenaamde ‘pretpakketten’ gecreëerd worden.  De inhoudelijke 
samenhang tussen de modules in een leerpakket dient bewaard te worden.  Een 
voorstructurering van de opleiding en het opleidingenaanbod blijft nodig waarin er 
over gewaakt wordt dat de basispakketten voldoende ruim en gestandaardiseerd zijn, 
dat de combinaties van de verschillende modules zinvol zijn om een bepaalde graad 
(bachelor/master) te behalen en dat het opleidingstraject in zijn geheel voldoende 
samenhangt. 

 
- Studievoortgang bewaken.  Een flexibel studievoortgangsysteem zoals het 

creditsysteem biedt aan de studenten de kans om op het eigen ritme te studeren.  
Individuele verschillen in studietempo in functie van de individuele behoeften passen 
in de filosofie van flexibilisering, maar tegelijkertijd moeten er ook mechanismen in 
het systeem worden ingebouwd om de studievoortgang en het studierendement te 
bewaken en de student te reponsabiliseren. De sociale partners wensen echter de 
gedeelde verantwoordelijkheid te benadrukken van enerzijds de gemeenschap en de 
onderwijsverstrekkers om een flexibel hoger onderwijs met de nodige instrumenten 
(zoals trajectbegeleiding) aan te bieden en anderzijds de eigen verantwoordelijkheid 
van de student om voldoende leerinspanningen te leveren in het flexibele leerproces. 

 
Trajectbegeleiding als instrument 
De sociale partners zien trajectbegeleiding als een essentieel element om de 
voorwaarden voor coherentie en studievoortgangsbewaking te garanderen.  De 
flexibilisering van het hoger onderwijs zal dus ook een versterking van het oriëntatie en 
studiebegeleidingsbeleid vragen. Een onderzoek naar de mogelijke manieren van 
trajectbegeleiding in het hoger onderwijs lijkt de sociale partners aangewezen. 
 

 
4. FLEXIBILISERING VAN DE ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS 
 
De organisatie van het onderwijs heeft alles te maken met de manier waarop het 
onderwijs wordt aangeboden. Hierin spelen tijd en plaats van aanbod een cruciale rol.   
 
Het spreekt voor zich dat in een geflexibiliseerd hoger onderwijs de organisatie ervan op 
een andere manier zal moeten worden ingevuld.  Er doet zich nu al een evolutie voor 
waarbij meer gewerkt word met kleinere tijdsgehelen als semesters en trimesters dan met 
een jaarsysteem.   
 



6. 

Het gedeeltelijk verlaten van een jaarsysteem is positief in het kader van de flexibilisering 
maar kan volgens de sociale partners niet zonder een ander systeem van 
studievoortgangsbewaking in te voeren.  De idee die achter het jaarsysteem steekt, d.i. het 
pakket van jaar 1 afwerken alvorens aan het pakket van jaar 2 kan worden begonnen, zou 
moeten kunnen blijven bestaan en toegepast worden in het modulair flexibele hoger 
onderwijs.  Dit zou kunnen door de studenten pas toe te laten aan een voortbouwende 
module te beginnen, als de module die er aan voorafgaat met succes wordt beëindigd.  Een 
andere module starten die hier niet op voortbouwt is mogelijk, maar binnen de gestelde 
beperkingen van tijd.  Uiteraard moeten er in bepaalde gevallen wel afwijkingen mogelijk zijn 
zoals dit bijvoorbeeld het geval is bij een Individueel Aangepast Jaarprogramma.  In het 
kader van een Individueel Aangepast Jaarprogramma wordt aan de student(e) de kans 
geboden om het pakket van de daaropvolgende modules reeds aan te vatten.  De resultaten 
van de  daaropvolgende module zullen gevalideerd worden op het ogenblik dat ook de 
voorgaande module met succes is afgewerkt.  Deze modules zullen in het kader van de 
flexibilisering in de toekomst steeds minder betrekking hebben op een klassiek leerjaar maar 
op leermodules, bijvoorbeeld vakken bestaande uit een theoretisch gedeelte samen met een 
practicum, zelfstudie en oefeningen. 
 
 
5. FLEXIBILISERING VAN DE EVALUATIE 
 
Het meten van het al dan niet succesvol beheersen van de leerstof gebeurt ook in een 
flexibel hoger onderwijssysteem nog steeds aan de hand van examinering.  Zoals nu het 
geval is moet een limiet gesteld worden aan het aantal evaluatiemomenten (zittijden) 
waaraan een student mag deelnemen.  Examinering zorgt dus, zoals dit nu ook al 
gebeurt, voor een impliciete studievoortgangsbewaking. 
 
De waaier van evaluatievormen en momenten zal ongetwijfeld breder worden in een 
flexibel hoger onderwijs.  Naast de evaluatie van competenties tijdens het volgen van de 
opleiding via testen, assessment, … moet ook het erkennen van verworven competenties 
een volwaardige plaats krijgen.  


