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Sjabloon aanvraag voor het aanbieden van een anderstalige initiële bachelor- en/of 
masteropleiding 

 
Decretale context 
 
De aanvraag voor het aanbieden van een anderstalige initiële bachelor- of masteropleiding kadert in 
de taalregeling hoger onderwijs, opgenomen in hoofdstuk  8 van titel 4 van de Codex Hoger 
Onderwijs. Artikel II. 263 stelt onder meer dat de hoger onderwijsinstellingen een aanvraag bij de 
Commissie Hoger Onderwijs moeten indienen als zij een anderstalige initiële bachelor- of 
masteropleidingen willen aanbieden.  

 
Definitie anderstalige initiële bachelor- en masteropleidingen (artikel II.261, § 3): 
 
Een anderstalige initiële bacheloropleiding is een initiële bacheloropleiding waarvan de omvang van 
de opleidingsonderdelen, uitgedrukt in studiepunten, aangeboden in een andere onderwijstaal dan 
het Nederlands in het modeltraject van die opleiding hoger is dan 18,33% van de totale omvang van 
de in die opleiding aangeboden opleidingsonderdelen, uitgedrukt in studiepunten, in het 
modeltraject. 
 
Een anderstalige initiële masteropleiding is een initiële masteropleiding waarvan de omvang van de 
opleidingsonderdelen, uitgedrukt in studiepunten, aangeboden in een andere onderwijstaal dan het 
Nederlands in het modeltraject van die opleiding hoger is dan 50% van de totale omvang van de in 
die opleiding aangeboden opleidingsonderdelen, uitgedrukt in studiepunten, in het modeltraject.  
 
Voor de berekening van de grenzen worden de volgende opleidingsonderdelen niet meegeteld: 

- de opleidingsonderdelen die een vreemde taal tot onderwerp hebben en die in die taal 
worden gedoceerd; 

- de anderstalige opleidingsonderdelen die, op initiatief van de student en met instemming 
van de instelling, worden gevolgd aan een andere instelling voor hoger onderwijs. 
 

Aanvraag 
 
Een aanvraag voor het aanbieden van een anderstalige initiële bachelor- en of masteropleiding heeft 
betrekking op: 

- de organisatie van een anderstalige initiële bachelor of masteropleiding, dit in het geval dat 
er binnen de instelling op het ogenblik van de aanvraag de niet-anderstalige initiële bachelor- 
of masteropleiding aangeboden wordt; 

- een aanvraag voor een nieuwe opleiding binnen de instelling, in dit geval anderstalig. Dit kan 
een volledig nieuwe opleiding zijn binnen Vlaanderen, of een nieuwe opleiding binnen de 
instelling. Uiteraard moet hier de procedure nieuwe opleiding gevolgd worden 
(macrodoelmatigheid, toets nieuwe opleiding, erkenning Vlaamse Regering). De nieuwe 
anderstalige opleiding kan pas aangeboden worden als de Commissie Hoger Onderwijs een 
positief oordeel gegeven heeft over het aanbieden van de anderstalige opleiding en de 
gehele procedure nieuwe opleiding met succes doorlopen is. Het aanvraagdossier voor het 
aanbieden van een anderstalige opleiding wordt dan ook toegevoegd aan het 
aanvraagdossier macrodoelmatigheid.  
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Modaliteiten van indiening 
 
Aanvragen worden per aangetekend schrijven of drager en elektronisch ingediend bij: 
 

Commissie Hoger Onderwijs 
Peter Michielsens, voorzitter 
t.a.v. Beatrijs Craps, secretaris 
p.a. Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 
Departement Onderwijs en Vorming 
Commissie Hoger Onderwijs  
Hendrik Consciencegebouw 
Koning Albert II-Laan 15, toren A  
1210  BRUSSEL 

De aanvraag moet ingediend worden in  drie exemplaren.  

Aanvragen moeten tegelijkertijd ook ingediend worden per mailbericht, te richten aan het 
secretariaat van de Commissie Hoger Onderwijs:  

beatrijs.craps@ond.vlaanderen.be 
 
 
Voor opleidingen die door meerdere instellingen gezamenlijk worden aangeboden, moet de 
aanvraag ondertekend worden namens alle aanbiedende instellingen of moet de instemming van alle 
instellingen blijken uit een schriftelijke bevestiging. 
 

• Een aanvraag die betrekking heeft op de organisatie van een anderstalige initiële bachelor of 
masteropleiding, dit in het geval dat er binnen de instelling op het ogenblik van de aanvraag 
de niet-anderstalige initiële bachelor- of masteropleiding aangeboden wordt, wordt 
ingediend uiterlijk op 1 oktober van het academiejaar voorafgaand aan het academiejaar 
waarop de instelling(en) de anderstalige opleiding willen organiseren. 

• Een aanvraag voor een nieuwe opleiding binnen de instelling, in dit geval anderstalig, wordt 
samen met het macrodoelmatigheidsdossier ingediend, zoals vermeld in artikel II. 153, §2.  
 
 
 
Inhoud van het dossier 

 
1) Algemene gegevens 
 
1.1 Contactgegevens 

a) naam van de instelling(en) 
b) adres van de instelling(en) – vestiging(en) waar de opleiding wordt georganiseerd 
c) naam en functie contactperso(o)n(en) 
d) tel nr. contactperso(o)n(en) 
e) e-mailadres van contactperso(o)n(en) 

 
1.2. Gegevens opleiding 

f) aanvraag betreft: geef benaming van de gevraagde anderstalige opleiding, en van de 
bestaande equivalente niet-anderstalige opleiding, telkens met de afstudeerrichtingen 
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g) aanvraag betreft:  
- de organisatie van een anderstalige initiële bachelor of masteropleiding, dit in het geval dat 

er binnen de instelling op het ogenblik van de aanvraag de niet-anderstalige initiële bachelor- 
of masteropleiding aangeboden wordt; of 

- een nieuwe initiële bachelor- of masteropleiding, in dit geval anderstalig,  waarbij de 
erkenningsprocedure “nieuwe opleiding” moet doorlopen worden; 

h) graad en kwalificatie van de anderstalige initiële bachelor- of masteropleiding; 
i) graad en kwalificatie van de bestaande initiële bachelor- of masteropleiding die zal 

georganiseerd worden als een anderstalige initiële bachelor- of masteropleiding (indien van 
toepassing – 1ste en 2de streepje onder punt f); 

j) studieomvang van de anderstalige initiële bachelor- of masteropleiding  
k) studieomvang van de bestaande initiële bachelor- of masteropleiding die zal georganiseerd 

worden als een anderstalige initiële bachelor- of masteropleiding (indien van toepassing – 
1ste en 2de streepje onder punt f); 

l) academiejaar wanneer de anderstalige initiële bachelor- of masteropleiding voor het eerst 
zal worden georganiseerd. 

 
2) Criteria op basis waarvan de aanvraag beoordeeld wordt: 

 
2.1 Opleidingsprogramma 
 
Voeg het vooropgestelde programma met de verschillende opleidingsonderdelen van de anderstalige 
initiële bachelor- of masteropleiding toe, evenals het programma met de verschillende 
opleidingsonderdelen van de bestaande initiële bachelor- of masteropleiding1 die zal georganiseerd 
worden als een anderstalige opleiding.  
 
Toon aan de hand van de volgende tabel aan dat de aanvraagde anderstalige initiële bachelor- of 
masteropleiding voldoet aan de decretale definitie van een anderstalige initiële bachelor- of 
masteropleiding (voor toelichting bij de verschillende kolommen zie bijlage).  
 

Studiegebied vpl graad en 
kwalificatie 

officiële 
studieomvang 

A. totale 
omvang 

B. omvang 
anderstalige 

OO 

C. omvang 
OO vreemde 

taal als 
onderwerp 

D. omvang 
van de AOO 
gevolgd aan 

andere 
instelling 

E. OO 
vrij te 
kiezen 

% (B/A) 

 
2.2. Motivering aanvraag: 
 
Toon aan dat de beoogde anderstalige initiële bachelor- of masteropleiding een 
opleidingsprogramma is dat specifiek voor buitenlandse studenten is ontworpen (onder meer aan de 
hand van de instroom van buitenlandse studenten); en/ of 
 
Toon de meerwaarde aan voor het aanbieden van de anderstalige initiële bachelor- of master 
opleiding voor: 

o de studenten  
o het afnemend veld 
o de functionaliteit voor de opleiding 

 
Voeg toe (indien relevant): 

                                                 
1 Dit laatste niet in het geval van een nieuwe opleiding 
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- het advies van de studentenraad (in overeenstemming met de bepalingen van de Codex 
Hoger Onderwijs, Titel 5. Rechtspositie en medezeggenschap van de student ) 

- het advies van de permanente opleidingscommissie 
- de resultaten van een raadpleging van en een validatie door het afnemend veld 
- eventueel andere documenten die de meerwaarde aantonen voor het aanbieden van de 

anderstalige initiële bachelor- of masteropleiding 
 
2.3. Equivalente bachelor- of masteropleiding waarbij de student een opleidingstraject volledig in 
het Nederlands kan volgen (art. II. 262 §2) 
 

Indien de instelling tegelijkertijd een aanvraag indient tot vrijstelling van de equivalentievoorwaarde 
wordt het sjabloon “aanvraag tot vrijstelling van de equivalentievoorwaarde” ingevuld en 
toegevoegd aan het dossier. 

 
Equivalente opleiding: (niet in te vullen als er gelijktijdig een aanvraag tot vrijstelling van de 
equivalentievoorwaarde is ingediend of als de vrijstelling inzake equivalente opleiding verleend is 
door de Vlaamse Regering / Commissie Hoger Onderwijs) 
 
Gegevens 

• Graad en kwalificatie van de equivalente opleiding 

• Studieomvang van de equivalente opleiding 

• Wordt de equivalente opleiding gezamenlijk aangeboden: ja / neen 

• Instelling2(en) die de equivalente opleiding aanbieden 

• Vestiging(en) waar de opleidingsonderdelen van de equivalente opleiding door de studenten 
gevolgd worden 

 
Toon duidelijk aan dat een student in de equivalente opleiding een opleidingstraject volledig in het 
Nederlands kan volgen. 
 
In het geval de equivalente opleiding gezamenlijk wordt aangeboden en de opleidingsonderdelen 
door de studenten op meer dan één vestiging moeten gevolgd worden, motiveer de keuze om het 
volgen van de opleidingsonderdelen te spreiden over meer dan één vestiging.  
Toon duidelijk aan dat de spreiding van de opleidingsonderdelen over meerdere vestigingen de 
studeerbaarheid van de opleiding voor de studenten niet in het gedrang brengt. Elementen die hier 
in aanmerking kunnen genomen worden zijn het aantal verplaatsingen tussen de verschillende 
vestigingen, de bijkomende kosten voor studenten, het mogelijke tijdsverlies, …. 
 
Voeg het programma met de verschillende opleidingsonderdelen van de equivalente opleiding toe. 
 
Vrijstelling equivalente opleiding 

 

• Is er een vrijstelling inzake equivalente opleiding verleend door de Vlaamse Regering/ 
Commissie Hoger Onderwijs: ja / neen 

• Indien ja – datum van het besluit/beslissing Commissie Hoger Onderwijs 

• Is er een dossier inzake vrijstelling equivalentievoorwaarde ingediend bij de Commissie Hoger 
Onderwijs: ja / neen 

                                                 
2 Dit is niet noodzakelijk de indienende instelling. De equivalente opleiding moet minstens 1 maal aangeboden worden in de 
Vlaamse Gemeenschap. 
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• Is er – in het kader van een anderstalige initiële bachelor- of masteropleiding die gezamenlijk 
georganiseerd wordt met een instelling buiten de Vlaamse Gemeenschap - een aanvraag tot 
afwijking van de equivalentieregel ingediend bij de Vlaamse Regering: ja / neen 

 
2.4. Garanties inzake kwaliteit en democratisering (art. II. 270 en 271)  
 
Onderwijzend/ academisch personeel: 
 

• toon aan dat het onderwijzend/ academisch personeel de onderwijstaal op een adequate 
wijze beheerst (overzicht van de personeelsleden met de behaalde attesten, diploma’s) 

• toon aan welke maatregelen de instelling(en) bijkomend ne(e)m(t)(en) om te garanderen 
dat het onderwijzend/academisch personeel de onderwijstaal op een adequate wijze 
beheerst  (in het kader van evaluaties door studenten, in het kader van kwaliteitszorg, 
….) 

• vermeld de voorzieningen inzake taalcursussen en taalbegeleidingsmaatregelen die de 
instelling (en) aanbied(t)(en) aan de leden van het onderwijzend/ academisch personeel . 

 
Studenten: 
 

• vermeld de mogelijkheden die de instelling aanbiedt om de taalkennis van de 
onderwijstaal te testen van de studenten die de anderstalige opleiding willen volgen; 

• vermeld de taalbegeleidingsmaatregelen in het opleidingsprogramma van de 
aangevraagde opleiding, bij afwijking van deze maatregelen vermeld de reden; 

• vermeld de aangepaste voorzieningen, waaronder kosteloos toegankelijk en 
behoeftedekkend aanbod van taalcursussen en –begeleidingsmaatregelen. 
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Bijlage 
 
Bepalen van een anderstalige opleiding (artikel II. 261 §3):  
 
A. Totale omvang: hier komt de totale omvang van de aangeboden opleidingsonderdelen, zowel van 
de Nederlandstalige als van de anderstalige opleidingsonderdelen, uitgedrukt in studiepunten. Het 
betreft hier niet de officiële studieomvang van een opleiding maar het totale aantal unieke 
opleidingsonderdelen, uitgedrukt in studiepunten, die de instelling in de desbetreffende opleiding 
aanbiedt en waaruit een student zijn studietraject kan samenstellen. Dit betekent dat zowel de 
verplichte opleidingsonderdelen meegenomen worden, als de keuzevakken die de instelling in de 
desbetreffende opleiding aanbiedt en dit in de verschillende afstudeerrichtingen/ opties/ majors-
minors/….. In het geval een opleidingsonderdeel meermaals in het programma voorkomt 
(bijvoorbeeld als het in het onderwijsprogramma opgenomen is in 3 afstudeerrichtingen), wordt dit 
opleidingsonderdeel slechts één maal geteld (= uniek opleidingsonderdeel).  
 
De totale omvang van de opleidingsonderdelen, uitgedrukt in studiepunten, opgenomen in deze 
kolom is gelijk aan de omvang van de Nederlandstalige opleidingsonderdelen + de omvang van de 
anderstalige opleidingsonderdelen (kolom B) + de omvang van de anderstalige opleidingsonderdelen 
die een vreemde taal als onderwerp hebben (kolom C) + de omvang van de anderstalige 
opleidingsonderdelen die op initiatief van de student en met toestemming van de instelling worden 
gevolgd aan een andere hoger onderwijsinstelling (kolom D) + de omvang van de 
opleidingsonderdelen die in het programma opgenomen zijn als vrij te kiezen (kolom E). 
 
B. Omvang anderstalige OO: in deze kolom komt de omvang van de anderstalige 
opleidingsonderdelen, uitgedrukt in studiepunten. De opleidingsonderdelen die een vreemde taal tot 
onderwerp hebben (kolom C) en de anderstalige opleidingsonderdelen die op vraag van de student 
en met instemming van de instelling gevolgd worden aan een andere instelling (kolom D) worden 
hier niet meegenomen. Ook hier worden zowel de verplichte anderstalige opleidingsonderdelen als 
de anderstalige keuzevakken opgenomen die de instelling in de desbetreffende opleiding aanbiedt 
en waaruit de student zijn studietraject kan samenstellen. Anderstalige opleidingsonderdelen die 
meermaals opgenomen worden in het programma (bijvoorbeeld in 3 verschillende 
afstudeerrichtingen), worden slechts één maal meegerekend.  
 
C. Omvang OO vreemde taal als onderwerp: bij de definiëring van anderstalige opleidingen (artikel II. 
261 §3) worden voor de berekening van de grenzen “de opleidingsonderdelen die een vreemde taal 
tot onderwerp hebben en die in die taal worden gedoceerd”, niet meegenomen. In deze kolom komt 
dan ook de omvang van deze opleidingsonderdelen, uitgedrukt in studiepunten. Ook hier worden de 
verplichte opleidingsonderdelen en de keuzevakken die de instelling aanbiedt in de desbetreffende 
opleiding meegenomen voor de berekening. Anderstalige opleidingsonderdelen met een vreemde 
taal als onderwerp die meermaals opgenomen worden in het programma (bijvoorbeeld in 3 
verschillende afstudeerrichtingen), worden slechts één maal meegerekend. 
 
D. Omvang van de AOO gevolgd aan andere instelling: bij de definiëring van anderstalige opleidingen 
(artikel II. 261 §3) worden voor de berekening van de grenzen “de anderstalige opleidingsonderdelen 
die, op initiatief van de student en met instemming van de instelling, worden gevolgd aan een andere 
instelling voor hoger onderwijs”, evenmin meegenomen. Conform de decretale bepalingen is dit 
punt opgenomen in de tabel. Deze opleidingsonderdelen zijn in veel gevallen niet structureel als 
dusdanig opgenomen in het studieprogramma van een opleiding, maar zijn eerder afhankelijk van de 
keuze van de studenten. Als dat het geval is, wordt deze kolom voor de desbetreffende opleiding niet 
ingevuld.  
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De omvang van deze opleidingsonderdelen, uitgedrukt in studiepunten, wordt enkel opgenomen als 
dergelijke opleidingsonderdelen deel uitmaken van het programma van de opleiding. Enkele 
voorbeelden: 
- In het programma is binnen een bepaalde afstudeerrichting/ optie/ major-minor 
opgenomen: “12 studiepunten aan een buitenlandse instelling op te nemen in het kader van een 
Erasmusuitwisseling”. Deze 12 studiepunten worden opgenomen in kolom D 
- In het programma is bij de keuze opleidingsonderdelen opgenomen 
“Uitwisselingsprogramma Georgetown University – taal Engels – studiepunten 3”. Deze 3 
studiepunten worden opgenomen in kolom D. 
 
E. OO vrij te kiezen: in een aantal opleidingen voorziet het studieprogramma dat de student een 
aantal vakken vrij kan kiezen binnen het globale opleidingsaanbod van de instelling of zelfs binnen 
een andere hogeronderwijsinstelling. In de studieprogramma’s wordt dit meestal aangeduid als 
“opleidingsonderdelen vrij te kiezen binnen de instelling” en wordt daar een aantal studiepunten aan 
gekoppeld. Het is in dat geval dan ook onmogelijk om een taal te koppelen aan deze 
“opleidingsonderdelen”, aangezien de student hier de keuzevrijheid heeft (hij kan zowel een 
Nederlandstalig opleidingsonderdeel als een anderstalig opleidingsonderdeel volgen). In deze kolom 
worden de studiepunten opgenomen van “de vrij te kiezen opleidingsonderdelen”. 
In het geval het studieprogramma de opleidingsonderdelen opsomt waaruit de student kan kiezen, 
met daaraan gekoppeld de studiepunten en de taal van de verschillende opleidingsonderdelen, dan 
valt dit in deze context niet onder de kolom “vrij te kiezen”, maar worden deze opleidingsonderdelen 
opgenomen in de andere kolommen, afhankelijk van de taal.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


