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Werking

Wijziging samenstelling Raad van Bestuur
In het werkjaar 2012 werd de samenstelling van de Raad van Bestuur van VLUHR besproken en aangepast.
Reeds tijdens een bilateraal overleg tussen VLIR en VLHORA werd afgesproken de Raad van Bestuur die oorspronkelijk
bestond uit 1 associatievoorzitter, de voorzitter van VLIR en de voorzitter en ondervoorzitter van VLHORA, uit te
breiden met één rector, aan te duiden door de VLIR.
Uitgaande van de relatief grote kans op ondervertegenwoordiging van de geledingen door afwezigheden van de leden
werkte de Raad van Bestuur voorstellen uit voor de verdere uitbreiding van samenstelling. De voorstellen werden op
de Algemene Vergadering van december besproken in het licht van het bewaken van de representativiteit enerzijds en
de werkbaarheid van een grotere vergadering anderzijds.
Daarbij werd geopteerd voor een Raad van Bestuur met 10 leden waarvan er 4 leden worden aangeduid door VLHORA,
4 leden door VLIR en 2 leden door de associatievoorzitters. Er werd ook afgesproken om bij het aanduiden van de
leden aandacht te hebben voor vertegenwoordiging van alle associaties.
Bovendien werd afgesproken dat de Raad van bestuur zal beslissen bij consensus of unanimiteit. Bij geen
consensus/geen unanimiteit dient doorverwezen te worden naar de Algemene Vergadering.
Deze aanpassingen werden via statutenwijzigingen doorgevoerd.

Balans- en Resultatenrekening 2011
In overeenstemming en rekening houdend met de wettelijke, statutaire en decretale bepalingen voerde de
bedrijfsrevisor de controleopdracht van de balans en resultatenrekening over het boekjaar dat werd afgesloten op 31
december 2011 uit en waarvan de resultatenrekening werd afgesloten met een balanstotaal van 12.092,42 euro. De
jaarrekening 2011 bevat een beperkt aantal verrichtingen; voornamelijk de storting van de werkingsmiddelen vanuit
de VLIR en de VLHORA en de communicatiekosten. De oprichtingskosten zijn niet opgenomen in de VLUHR-rekening
omdat deze rechtstreeks door de VLIR en de VLHORA zijn gedragen.
De controles van de heer Geert Heyvaert, bedrijfsrevisor, werden verricht overeenkomstig de normen van het
Instituut der Bedrijfsrevisoren. De heer Heyvaert gaf aan dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft van het
vermogen, de financiële toestand en de resultaten van de vereniging, in overeenstemming met het in België van
toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Om deze redenen kon de bedrijfsrevisor ten aanzien van de besproken jaarrekening een goedkeurende verklaring
afleveren, zonder voorbehoud. De Algemene Vergadering van 13 juni 2012 keurde de Balans- en Resultatenrekening
2011 goed.
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Meerjarenbegroting 2013-2020
De meerjarenbegroting van VLUHR werdop de verschillende bestuursniveaus voorbereid alvorens op 12 december 2012
door de Algemene Vergadering van VLUHR te worden goedgekeurd. De goedkeuring van de meerjarenbegroting is
voorwaardelijk en hangt samen met een vraag naar evaluatie van de situatie in 2014.
De voornaamste zorg betrof de omvang van de begrotingsposten die samenhangen met de invulling van de
bevoegdheid voor kwaliteitszorg. De vergadering was van oordeel dat het nieuwe kwaliteitszorgdecreet veel te hoge
lasten oplegt aan universiteiten en hogescholen door de invoering van een dubbele benadering (opleidingsbeoordeling
gecombineerd met instellingsreview).
Tijdens de begrotingsbespreking werden een reeks besparingen geformuleerd met betrekking tot de omkadering van
het visitatiegebeuren. De goedkeurde aanpassingen zijn:
—

Een beperking van de personeelsinzet voor de projectbegeleiding

—

Een vermindering van het aantal commissieleden betrokken bij de visitatie

—

De verwerking van de impact van de fusies

—

De clustering van visitaties die inhoudelijke verwantschap vertonen (onder voorbehoud van de decretale
aanpassingen die hiervoor nodig zijn).

Bij de uitwerking van de deelbegroting KZ-algemeen werd voorts rekening gehouden met het optreden van
schaalvoordelen die voortvloeien uit het integratieproces tussen de cellen van VLIR en VLHORA.
Binnen de huidige kwalteitszorgsystematiek kan moeilijk verder bespaard worden zonder afbreuk te toen aan de
kwaliteit van het proces. De vergadering liett dan ook noteren dat er een andere en meer fundamentele verandering
moet bepleit worden. Deze zal vermoedelijk samenhangen met een vereenvoudigde systematiek van de
opleidingsbeoordelingen zodra de universiteiten en hogescholen in de instellingsreview bewezen hebben over een
afdoende interne kwaliteitszorg te beschikken.

De tijdsspanne bestreken door de begroting is gebaseerd op het verloop van de eerste ronde opleidingsbeoordelingen
in het nieuwe accreditatiestelsel. De bedragen van het eerste begrotingsjaar 2013 worden geïndexeerd volgens het
voorspelde kostenverloop van de onderliggende items. De geprogrammeerde budgetten mogen niet overschreden
worden zonder uitdrukkelijke goedkeuring van de Algemene Vergadering. Binnen een budget kunnen wel
compenserende bewegingen optreden tussen de respectieve begrotingsposten.
In de begroting 2013-2020 wordt onderscheid gemaakt tussen 4 deelbegrotingen:
VLUHR-ALC (administratief en logistiek centrum): Deze bedragen hangen samen met het gebruik van de
gemeenschappelijke ruimte waar de koepels VLIR, VLHORA en VLUHR gevestigd zijn en bevatten onder meer de kost
voor de huisvesting, onderhoud, investeringen evenals onthaal, ICT en vergaderkosten. Het voorstel gaat uit van de
uitgaven in 2013 van 673.605 euro. Voor 2013 wordt rekening gehouden met inkomsten uit de Service Level Agreement
(SLA) met Flamenco en Eurashe voor een totaalbedrag van 35.740 euro, wat het totaalbedrag te financieren door de
hoger onderwijsinstellingen op 637.865 euro brengt. De inkomsten worden gegenereerd door bijdragen van de leden,
volgens de verdeelsleutels die gehanteerd worden binnen VLHORA en VLIR.
VLUHR-koepel: in deze begroting zijn volgende elementen opgenomen: het bedrag voor de algemene werking van het
bestuur van VLUHR, inclusief de werking van het bestuurscomité I&O, dit voor een totaal van 25.000 euro voor 2013. .
De inkomsten worden gegenereerd door bijdragen van de leden, volgens de verdeelsleutels die gehanteerd worden
binnen VLHORA en VLIR.
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VLUHR-KZ Algemeen: het gaat om de algemene vast kosten voor het evaluatieorgaan van de VLUHR. De totaalkost
voor 2013 bedraagt 588.929 euro. De inkomsten worden gegenereerd door bijdragen van de leden, volgens de
verdeelsleutels die gehanteerd worden binnen VLHORA en VLIR.
VLUHR-KZ-Visitatieprojecten: De voorgestelde meerjarenbegroting VLUHR-KZ-visitaties bedraagt 13.240.220,65 euro.
Het voorziene bedrag voor 2013 bedraagt 2.270.881 euro. Deze bedragen worden per visitatieproject gefactureerd aan
de betrokken instellingen. De middelen voor VLUHR ALC, VLUHR koepel en VLUHR-KZ algemeen worden geïnd via
facturatie van VLUHR aan alle hoger onderwijsinstellingen, op basis van hun aandeel in de werkingsmiddelen (eerste
geldstroom) t-2. Binnen de koepels kunnen VLIR en VLHORA de verdeelsleutel tussen de eigen instellingen zelf
bepalen. Deze facturatie zal in twee schijven per jaar gebeuren.
De facturatie en afrekening voor de VLUHR-KZ-visitatieprojecten gebeurt in functie van het visitatieverloop voor de
betrokken universiteiten en hogescholen.

Decretale ontwikkelingen

Verder onderhandelen over het nieuwe accreditatiestelsel
In 2012 kreeg het nieuwe accreditatiestelsel verder vorm. Het NAS-decreet, dat in 2011 een erg bochtig
onderhandelingsparcours had doorlopen, werd uiteindelijk bekrachtigd door de Vlaamse Regering op 6 juli 2012.
Intussen werkte NVAO, in overleg met overheid, VVS, universiteiten en hogescholen, aan het beoordelingskader voor
de opleidingsaccreditaties. Na besprekingen binnen VLIR en VLHORA werd hierover een VLUHR advies opgesteld dat op
29 maart 2012 aan de NVAO en de minister van Onderwijs werd gezonden. NVAO finaliseerde de kaders en bezorgde
ze op 15 november aan de Vlaamse Regering. De eerste opleidingsbeoordelingen op basis van dit kader starten in het
voorjaar 2013.
In de zomer van 2012 werd tevens begonnen met het uittekenen van het beoordelingskader voor de eerste ronde van
instellingsreviews (2015-2017). Hogescholen en universiteiten kijken erg uit naar deze eerste testronde die de weg
moet plaveien voor een afgeslankt en efficiënter kwaliteitszorgstelsel dat sterker geënt is op de verdere
responsabilisering van de instelling voor haar eigen onderwijskwaliteit. De instellingen pleiten voor open
beoordelingskaders en een review die vertrekt vanuit de visie en de beleidskeuzes van de instellingen zelf. De
onderhandelingen over dit kader zouden tegen de zomer 2013 afgerond worden.

Vertegenwoording in VRWI en IWT
De VLUHR-Raad van Bestuur pleitte eind 2011 voor een actieve participatie van hogeschoolvertegenwoordigers in de
Vlaamse Raad voor Wetenschappen en Innovatie (VRWI), inclusief de overkoepelende VRWI-Raad. Alle VLUHRbestuursleden toonden zich overtuigd van het nut van de betrokkenheid en actieve participatie van
hogeschoolvertegenwoordigers in dit moederorgaan van de VRWI. De VRWI vermeldde zelf in een advies aan de
minister dat in officiële W&I-organen de aandacht voor praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek aan de hogeschool
moet vergroot worden uitgaande van hun plaats binnen de innovatie –en valorisatieketen.
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In december besliste het Vlaams Parlement om één zetel van de VRWI-Raad toe te wijzen aan een vertegenwoordiger
uit de hogescholen met ervaring in het praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek. De Vlaamse wetgever besliste
tevens om daarnaast ook één zetel van de Raad van Bestuur van het overheidsagentschap Innovatie door
Wetenschappen en Techniek (IWT) voor te behouden aan een vertegenwoordiger vanuit de hogescholen.

Bestuurscomité Internationalisering en Ontwikkelingssamenwerking

Bestuurscomité Internationalisering en Ontwikkelingssamenwerking
Organigram
In 2012 wordt een nota voorbereid waarin de bevoegdheden van de entiteiten verantwoordelijk voor het werkveld
Internationalisering,

worden

afgelijnd.

He

betreffen:

het

bestuurscomité

Internationalisering

en

Ontwikkelingssamenwerking, Flamenco / Flanders Knowledge Area, VLIR-UOS en Adinsa.
De nota wordt voorbereid door een werkgroep die als volgt is samengesteld: Bart De Moor, KU Leuven - voorzitter;
Johan Meeusen, Universiteit Antwerpen; Luc François, Universiteit Gent; Johan Cloet, Lessius Mechelen; Kristien
Verbrugghen, VLIR-UOS.
De nota zal op de vergadering van het bestuurscomité van 31 januari 2013 worden goedgekeurd.

Forum ADINSA
Het forum ADINSA, een overlegplatform voor expertise-uitwisseling tussen verantwoordelijken voor
internationalisering van hogescholen en universiteiten, VLIR-UOS en het departement Onderwijs, neemt in
samenwerking en in overleg met Flamenco / Flanders Knowledge Area vzw initiatieven om de kennisverspreiding over
en de verdere sensibilisering voor de internationale dimensie binnen het hoger onderwijs te stimuleren. ADINSA
signaleert op eigen initiatief knelpunten en opportuniteiten aan het VLUHR-bestuurscomité Internationalisering en
Ontwikkelingssamenwerking.

operationele entiteit Flamenco / Flanders Knowledge Area vzw
Hersamenstelling algemene vergadering
Conform de door de algemene vergadering van VLUHR in 2011 genomen beslissing, wordt de samenstelling van de
algemene vergadering van Flamenco / Flanders Knowledge Area vzw, samengesteld op basis van het principe van de
personele

unie

en

afgestemd

Ontwikkelingssamenwerking.
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op

de

samenstelling

van

het

bestuurscomité

Internationalisering

en

Tijdens de vergadering van de raad van bestuur van Flamenco / Flanders Knowledge Area vzw van 19 juni 2012
worden de nieuwe leden aan de algemene vergadering toegevoegd. De eerste vergadering van de algemene
vergadering in nieuwe samenstelling heeft plaats op 18 oktober 2012.

Hersamenstelling Raad van Bestuur
In 2012 worden aan de Universitaire Associaties gevraagd om vertegenwoordigers aan te duiden voor de raad van
bestuur van Flamenco / Flanders Knowledge Area. De raad van bestuur zal worden samengesteld conform de beperkte
verdeelsleutel:
 4 leden afgevaardigd door de Associatie KU Leuven,
 3 leden afgevaardigd door de Associatie Universiteit Gent,
 2 leden afgevaardigd door Associatie Universiteit en Hogescholen Antwerpen,
 1 lid afgevaardigd door de Universitaire Associatie Brussel,
 1 lid afgevaardigd door de Associatie Universiteit-Hogescholen Limburg.
Naar aanleiding van de statuutwijziging van de vzw (12 december 2012) zal de raad van bestuur opnieuw worden
samengesteld in 2013. De eerste vergadering van de raad van bestuur in nieuwe samenstelling heeft plaats op 27
februari 2013.

Jaarverslag 2012
De operationele werking van Flamenco / Flanders Knowledge Area vzw wordt samengevat in het Jaarverslag 2012. Dat
verslag wordt goedgekeurd door de raad van bestuur van Flamenco / Flanders Knowledge Area vzw op 27 februari
2013 en wordt voorgelegd aan de algemene vergadering op 25 april 2013. Het verslag wordt, samen met de
goedgekeurde jaarrekeningen 2012, overgemaakt aan het departement Onderwijs en Vorming als toelichting bij de
financieringsrapportage 2012.

Beurzenprogramma’s
Science without Borders: nieuwe overeenkomsten
Binnen het beurzenprogramma Science without Borders co-financieren CAPES (Brazilian Federal Agency for Support
and Evaluation of Graduate Education) en CNPq (National Council for Scientific and Technological Development)
75.000 beurzen aan Braziliaanse undergraduate studenten, doctoraatsstudenten en post-doctoraten, in de
prioriteitsdomeinen van wetenschap en technologie. Ondernemingen sponsoren daarenboven 26.000 beurzen voor
stages.
Een Memorandum of Understanding VLIR-CAPES en een Letter of Understanding VLIR-CNPq werden ondertekend in
maart 2012, waarna de eerste oproep voor undergraduate studenten werd gelanceerd. Na evaluatie van deze oproep
werd beslist om het beurzenprogramma uit te breiden naar de hogescholen, en liepen er onderhandelingen voor
ondertekening van een overeenkomst tussen CNPq/CAPES en de VLUHR.
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Beurzenprogramma: Transitielanden
De twee Ministeriële Besluiten van de Vlaamse Minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, van 21
december 2012 betreffen het toekennen van een subsidie van maximaal 220.000 euro aan de VLUHR voor het opzetten
van een programma voor studentenuitwisseling tussen Vlaanderen en een aantal prioritaire landen in transitie, m.n.
Brazilië, Marokko, Turkije en Zuid-Afrika, academiejaar 2013 - 2014 / kalenderjaar 2014. Met deze gelden zullen
beurzen van max. 4.000 euro toegekend worden aan studenten voor de duur van één semester.
De beurzen worden uitbetaald in verschillende schijven. Een eerste schijf van 60.000 euro werd aan de VLUHR
uitbetaald na goedkeuring van de besluiten. Op het moment van toekenning van de beurzen worden de gelden gestort
naar Flanders Knowledge Area vzw (voorheen Flamenco vzw), en Flanders Knowledge Area stort deze onmiddellijk
door naar de studenten aan wie de beurzen zijn toegekend.
De subsidie dient integraal te worden gebruikt voor het toekennen van de mobiliteitsbeurzen.

Research in Flanders
In 2012 wordt door minister-president Kris Peeters een financiering van 100 000 euro toegezegd voor de ontwikkeling
van een informatiekanaal over het wetenschappelijk onderzoek in Vlaanderen. Voorwaarde bij deze financiering is dat
de naam van de vzw zou worden gewijzigd in Flanders Knowledge Area vzw. In december 2012 worden de statuten van
de vzw aangepast en wordt de naamsverandering ingeschreven.
In 2012 worden de actieplannen van het project Research in Flanders besproken. In 2013 wordt gestart met de
operationalisering. Deze operationalisering wordt gecoördineerd door Flanders Knowledge Area vzw.

Bestuurscomité Kwaliteitszorg

Installatie Bestuurcomité Kwaliteitszorg
Het Bestuurscomité Kwaliteitszorg dat in 2011 werd samengesteld, werd op 29 maart 2012 geïnstalleerd, in de
volgende samenstelling:


Henning Dettleff, BDA Confederation of German Employers Associations



Annette Geirnaert, directeur Vlaams Centrum voor Kwaliteitszorg



Nik Heerens, voormalig Head of sparqs (‘student participation in quality Scotland), researcher at the
Combined Universities in Cornwall (CUC), in combination with a PhD at the University of Exeter in the United
Kingdom (voorzitter)



Frans Leijnse, hoogleraar aan verschillende universiteiten universiteiten, gewezen voorzitter HBO-raad
Nederland



Martin Prchal, former Chief Executive at European Association of Conservatoires (AEC), nowadays VicePrincipal at the Royal Conservatoire, University of Arts The Hague



Frans van Steijn, secretaris van het Algemeen Bestuur en Rectoren College, Vereniging van Universiteiten
(VSNU, Nederland)



Lena Van Slycken, emerita hoogleraar onderwijsbeleid en –recht, Universiteit Antwerpen
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Dhr. Frans Leijnse gaf zijn mandaat terug in augustus 2012. Het vrijgekomen mandaat werd opgenomen door:


Olchert Brouwer, voormalig vicevoorzitter van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) en
voormalig voorzitter van het College van Bestuur van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen (ondervoorzitter)

Intern reglement Bestuurscomité kwaliteitszorg
Het Bestuursomité werkte, conform de bepalingen in de VLUHR-statuten, een intern reglement uit dat zijn werking
regelt. Dit intern reglement werd goedgekeurd door de Algemene Vergadering van de VLUHR op 12 december 2012.

Visitatieprotocol
Het ontwerp visitatieprotocol voor de nieuwe ronde onderwijsvisitaties, afgestemd op de regelgeving en het ontwerp
accreditatiekader opleidingsbeoordeling werd voorgelegd aan de NVAO, die er een gezaghebbend advies aan gaf. Het
ontwerp protocol werd vervolgens, na bespreking, bekrachtigd door het Bestuurscomité Kwaliteitszorg. Het
Bestuurscomité legde ook de onafhankelijkheidseisen vast die worden gesteld ten aanzien van de visitatiecommissies.

Selectie directeur Kwaliteitszorg
De VLUHR wenste de onafhankelijkheid van het kwaliteitszorgagentschap verder uit te bouwen door de aanwerving
van een directeur die de dagdagelijkse leiding van de geïntegreerde cel Kwaliteitszorg op zich neemt. Het
Bestuurscomité Kwaliteitszorg werd door de VLUHR gemandateerd om de selectie van de directeur te bewerkstelligen.
De Raad van Bestuur heeft de aanstelling van de directeur bekrachtigd.

Visitatieprojecten
2012 was een bijzonder jaar. In 2012 werden immers de laatste visitatieprojecten van de eerste visitatie- en
accreditatieronde afgewerkt. Vanaf 2013 start het nieuwe visitatie- en accreditatiestelsel en de voorbereiding van de
eerste visitatieprojecten in het nieuwe systeem werd in de loop van 2012 opgestart.
2012 is ook het laatste jaar dat de cellen Kwaliteitszorg van de VLIR en de VLHORA visitaties uitvoeren in opdracht van
de VLUHR. In maart 2012 werd immers het Bestuurscomité Kwaliteitszorg geïnstalleerd. Dit bestuurscomité vormt
samen met de geïntegreerde cellen kwaliteitszorg van de VLIR en de VLHORA de verzelfstandige entiteit
Kwaliteitszorg waaraan de VLUHR de bevoegdheid over externe kwaliteitszorg delegeert.
In 2012 publiceerde de VLUHR in het visitatierapport van de volgende opleiding:
1 maart 2012
-

Bachelor-na-bacheloropleiding Toegepaste audiovisuele communicatie

-

Masteropleiding Food Science, Technology and Nutrition
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27 maart 2012
-

Professioneel gerichte opleiding Bouw (nieuwe opleiding en verkort traject)

-

Professioneel gerichte opleiding Verpleegkunde (verkort traject)

7 juni 2012
-

CVO-opleiding Assistent in de psychologie

18 september 2012
-

Academische opleidingen Psychologie

28 september 2012
-

Academische opleidingen Geschiedenis

8 oktober 2012
-

Academische opleiding Verkeerskunde

4 december 2012
-

Bachelor-na-bacheloropleidingen Buitengewoon onderwijs en Zorgverbreding en remediërend leren

17 december 2012
-

Specifieke Lerarenopleiding

18 december 2012
-

Academische

opleidingen

Economische

wetenschappen

–

Toegepaste

Economische

wetenschappen-

Handelsingenieur
21 december 2012
-

Academische opleidingen Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie

In 2012 liepen volgende visitaties onder de bevoegdheid van de VLUHR:
-

Professioneel gericht opleiding Pop- en rockmuziek

-

Bachelor-na-bachelor cluster Gezondheidszorg

-

Academische opleidingen Werktuigkunde-Elektrotechniek

-

Academische opleiding Urban Studies

-

Academische opleidingen bachelor Rechten Universiteit Hasselt

-

Master-na-Master Technologie for Integrated Water Management Universiteit Antwerpen

-

Academische opleidingen Theater- en filmwetenschap

-

Academisch

gerichte

opleidingen

Industriële

Wetenschappen:

(verkort traject)
-

Academisch gerichte opleidingen Drama (verkort traject)
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elektromechanica

en

elektronica-ict

In 2012 werden volgende visitatieprojecten uit de nieuwe visitatie- en accreditatieronde opgestart:
-

Professioneel gerichte opleiding Verpleegkunde

-

Professioneel gerichte opleiding Vroedkunde

-

Professioneel gerichte opleiding Communicatiemanagement

-

Professioneel gerichte opleiding Journalistiek

-

Bachelor-na-bachelor Internationale samenwerking Noord-zuid

-

Academische opleidingen Wijsbegeerte

-

Academische opleidingen Wiskunde

-

Academische opleidingen Seksuologie

-

Academische opleidingen Theaterwetenschappen (verkort traject)

-

Academisch gerichte opleidingen Industriële wetenschappen: elektromechanica (verkort traject)

-

Academisch gerichte opleidingen Industriële wetenschappen: Bouwkunde (aanvullende beoordeling)

Gezamenlijke hoger onderwijsprojecten

Opleidingsaanbod

De VLUHR organiseert overleg rond vernieuwingen in het opleidingsaanbod. Over aanvragen van nieuwe opleidingen
maakt VLUHR adviezen gefocust op de macrodoelmatigheid van de aangevraagde nieuwe opleiding. In 2012 ging het
om 13 dossiers waarover advies werd verleend ten behoeve van de Erkenningscommissie.
Er werd daarnaast ook een VLUHR-procedure uitgewerkt voor wijzigingen aan de lijst met opleidingen (benaming),
afstudeerrichtingen, vestigingsplaatsen, taal en de status van een opleiding. Het structuurdecreet (artikel 53/1)
bepaalt immers dat vanaf het academiejaar 2013-2014 de lijst met het opleidingsaanbod kan worden aangepast op
voorstel van de Algemene Vergadering van de VLUHR. De uitgewerkte procedure liep in 2012 voor de eerste keer met
29 dossiers.

Equivalentielijst Vlaamse en Nederlandse diploma’s

Het besluit van de Vlaamse Regering van 17 september 2010 bepaalde dat er een equivalentielijst kon vastgelegd
worden, waarin de academische gelijkwaardigheid tussen Vlaamse en Nederlandse diploma’s en graden worden
geëxpliciteerd. In 2012 ging het overleg over de equivalentielijst, dat in 2011 reeds werd opgestart, verder. De
hogeronderwijsinstellingen gaven hierbij opnieuw feedback op een voorstel-lijst van de overheid. In deze feedback
werd benadrukt dat de VLUHR voorstander is van een faire erkenning van buitenlandse diploma’s en dat enkel in geval
van substantiële verschillen een gelijkwaardigheid niet kan worden toegekend. Het is echter belangrijk dat het steeds
duidelijk is hoe een voorgestelde equivalentie tot stand is gekomen en welke methodiek hierbij gehanteerd wordt.
Essentieel voor de inschatting van gelijkwaardigheid is een vergelijking van de leerresultaten. Hierbij moet ook de
structuur van het Vlaamse hoger onderwijs en de Vlaamse Kwalificatiestructuur gerespecteerd worden. Automatische
gelijkwaardigheid kan enkel wanneer niveau, oriëntatie en studiegebied van de opleidingen gelijkwaardig zijn. De
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VLUHR gaf, in lijn met de afspraken die gemaakt zijn op de Bologna-conferentie in Boekarest in april 2012, ten slotte
aan dat de thematiek een meer generieke benadering vereist op basis van de Europese doelstellingen (EQF en de
Bologna-doelstellingen).

Eerder Verworven Competenties (EVC)

In november gaf de VLUHR een advies over de beleidsnota ‘Naar een geïntegreerd EVC-beleid’. Een fundamentele
bemerking die in dit advies gemaakt werd, betrof het onderscheid tussen competenties en kwalificaties. Dit wordt
niet voldoende erkend in de nota wanneer, ten eerste, de Vlaamse Kwalificatiestructuur gebruikt wordt als
referentiekader voor de beoordeling van competenties in een EVC-traject en als, ten tweede, het onderscheid tussen
EVC en EVK wordt opgegeven. Ondanks deze en andere bemerkingen die in het advies werden gemaakt, werd het feit
dat werk wordt gemaakt van een overkoepelend en geïntegreerd EVC-beleid voor Vlaanderen, waarbij samenwerking
wordt nagestreefd, als positief ervaren. Het hoger onderwijs heeft zich in het advies bereid verklaard om op een
constructieve manier mee gestalte te geven hieraan.

Learning Outcomes
Naar aanleiding van het decreet op de kwalificatiestructuur van 2009 verwacht de overheid dat er
leerresultatenkaders uitgeschreven worden op het niveau van de opleiding. Een domeinspecifiek leerresultatenkader
(of DLR) is een oplijsting van 12 à 15 leerresultaten: deze geven weer wat de student moet kennen en kunnen op het
einde van de opleiding en hoe hij dit kan aantonen. Leerresultatenkaders worden gevalideerd door de NVAO en
hebben een aantal finaliteiten, waaronder (internationale) profilering naar verwante opleidingen, referentiekader
voor visitatie en communicatie naar studenten en werkveld toe.
In 2012 werden er domeinspecifieke leerresultatenkaders opgemaakt voor de professionele en academische
opleidingen (niveaus 6 en 7 uit de Vlaamse Kwalificatiestructuur) die hun zelfevaluatierapport in december 2012 / juli
2013 / december 2013 moesten indienen. Voor het uitschrijven van leerresultatenkaders is er een procedure
vastgelegd in een daartoe uitgeschreven handleiding:

deze kan men consulteren op de website van de VLUHR, waar

ook de reeds gevalideerde leerresultatenkaders opgenomen zijn (http://www.vluhr.be/p241).
Met het oog op het welslagen van het integratieproces, maakten de academiserende opleidingen en de daarmee
corresponderende universitaire opleidingen, via het uitschrijven van leerresultaten, hun eigen profiel duidelijk.
gaat hier om de volgende ‘families’ van opleidingen:
Wetenschappen

en

Biowetenschappen

/

Het

Toegepaste Taalkunde / Taal- en Letterkunde; Industriële

Burgerlijk

Inngenieur

en

Bio-Ingenieur;

Architectuur

/

Ingenieurswetenschappen – Architectuur; Handelswetenschappen / Economie (voorziene periode van afronding: 2013).
Bij het uitschrijven van leerresultatenkaders werden de opleidingen ondersteund door een VLIR – VLHORA
procesbegeleider.
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