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Sjabloon aanvraag tot vrijstelling van de equivalentievoorwaarde  

 

Decretale context:  

 

De aanvraag tot vrijstelling van de equivalentievoorwaarde kadert in de taalregeling hoger 

onderwijs, opgenomen in hoofdstuk 8 van titel 4 van de Codex Hoger Onderwijs. 

Artikel II. 264 stelt onder meer dat de hoger onderwijsinstellingen een aanvraag tot 

vrijstelling van de equivalentievoorwaarde kunnen indienen bij de Commissie Hoger 

Onderwijs voor een anderstalige initiële bachelor- of masteropleiding  

 

Een aanvraag tot vrijstelling van de equivalentievoorwaarde kan bij de Commissie Hoger 

Onderwijs ingediend worden hetzij: 

1° samen met de aanvraag voor een anderstalige initiële bachelor- of masteropleiding 

overeenkomstig de voorschriften vastgelegd in artikel II.263: 

- in het geval het een bestaande initiële bachelor- of masteropleiding betreft, uiterlijk 

op 1 oktober van het academiejaar dat voorafgaat aan het academiejaar waarin de 

anderstalige initiële bachelor- of master georganiseerd zal worden; 

- in het geval het een nieuwe initiële bachelor- of masteropleiding betreft zoals 

vermeld in artikel II.150, samen met het aanvraagdossier macrodoelmatigheid 

nieuwe opleiding zoals vermeld in artikel II.153, §2. 

  

ofwel 

 

2° in het geval van een bestaande equivalente opleiding uiterlijk op 1 oktober van het 

academiejaar voorafgaand aan het academiejaar waarop de instelling(en) de betrokken 

equivalente opleiding wil(len) stopzetten. 

 

Een aanvraag tot vrijstelling van de equivalentievoorwaarde moet niet ingediend worden als 

er ergens in de Vlaamse Gemeenschap een equivalente opleiding (met volledig 

Nederlandstalig traject) van de betrokken anderstalige bachelor-of masteropleiding blijft 

bestaan.  

 

Modaliteiten van indiening 

 

Aanvragen worden per aangetekend schrijven of drager én elektronisch ingediend . 

 

Indieningsdata: 

 

Een aanvraag tot vrijstelling van de equivalentievoorwaarde kan bij de Commissie Hoger 

Onderwijs ingediend worden hetzij: 

 

-uiterlijk op 1 oktober van het academiejaar dat voorafgaat aan het academiejaar 

waarin de opleiding met vrijstelling van de equivalentievoorwaarde zal worden 

georganiseerd, dit in het geval  dat de aanvraag gezamenlijk ingediend wordt met 

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

masteropleiding;  

- indien de aanvraag tevens een aanvraag voor nieuwe anderstalige opleiding 

betreft, wordt het vrijstellingsdossier ingediend samen met de aanvraag voor 

nieuwe anderstalige opleiding; 
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-uiterlijk op 1 oktober van het academiejaar dat voorafgaat aan de start van het 

afbouwen/stopzetten van de bestaande niet-anderstalige (equivalente) opleiding in 

het geval dat de instelling een bestaande equivalente opleiding wil afbouwen/ 

stopzetten.  

 

Het dossier wordt bezorgd aan:  

 

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, verdieping 3 

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 gezamenlijk worden aangeboden, moet de aanvraag ondertekend 

worden namens alle organiserende instellingen of moet de instemming van alle instellingen 

blijken uit een schriftelijke bevestiging. 

 

Inhoud van het dossier 

 

1) Algemene gegevens 

 

1.1.Contactgegevens 

a) naam van de instelling(en) 

b) adres van de instelling(en) – vestiging 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) betreft het een aanvraag tot vrijstelling van equivalentie in het kader van een aanvraag 

voor het aanbieden van een anderstalige initiële bachelor- of masteropleiding: ja/ nee 

g) indien ja: graad- en kwalificatie van de aangevraagde anderstalige initiële bachelor- of 

masteropleiding 

h) betreft het een aanvraag tot stopzetting van een bestaande equivalente opleiding: 

ja/nee 

i) Indien ja – graad en kwalificatie van de bestaande equivalente opleiding 

j) graad en kwalificatie van de anderstalige initiële bachelor- of masteropleiding 



 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

COMMISSIE HOGER ONDERWIJS 

                               Aanvraagsjabloon vrijstelling equivalentie  -  2019-2020               pagina 3 

k) academiejaar vanaf wanneer de bestaande equivalente opleiding afgebouwd/ stopgezet 

wordt.  

 

2) Advies van de Vlaamse Universitaire Raad of Vlaamse Hogescholenraad 

 

Samen met het aanvraagdossier wordt aan de Commissie Hoger Onderwijs een advies 

bezorgd van de VLIR, voor de aanvragen van de universiteiten, of de VLHORA, voor de 

aanvragen van de hogescholen, over de gevraagde vrijstelling van de equivalentie-

voorwaarde. Als het advies van de VLIR of de VLHORA niet opgenomen is in het 

aanvraagdossier dat aan de Commissie Hoger Onderwijs wordt bezorgd, verklaart de 

Commissie Hoger Onderwijs de aanvraag voor de opleiding in kwestie onontvankelijk. De 

Commissie Hoger Onderwijs kan binnen een termijn van 15 dagen aan de VLIR of de 

VLHORA verduidelijkingen vragen over het door hen geleverde advies.”. 
 

 

3) Motivering aanvraag tot vrijstelling van de equivalentievoorwaarde: 

 

Motiveer de aanvraag tot vrijstelling van de equivalentievoorwaarde op basis van de volgende 

decretale criteria: 

 

1.   De opleiding is internationaal georiënteerd omdat: 

       a) het beheersen van algemene en specifieke beroepsgerichte competenties, samen     

           met de vakinhoudelijke competenties niet kan worden bereikt in een Nederlands-     

           talige opleiding ; 

       b) de afgestudeerden in hoofdzaak op de internationale arbeidsmarkt terecht komen; 

 

2. Toon aan dat de opleiding geen betrekking heeft op het erfgoed van de ‘Nederlandse’ 

taal of cultuur1, of dat de afgestudeerden van de opleiding niet in hoge mate in 

aanraking komen met Nederlandstalige burgers; 

 

3. Toon aan dat de aanwezige expertise en capaciteit in Vlaanderen te beperkt is om een 

dubbel aanbod te creëren. 

 

4. Als de aanvraag tot vrijstelling een bestaande Nederlandstalige opleiding betreft die de 

instelling(en) wil(len) stopzetten geldt bijkomend:  toon aan dat het aantal studenten in 

de Nederlandstalige opleiding onvoldoende is om een dubbel aanbod te creëren. 

 

                                                 
1 De Commissie Hoger Onderwijs acht bet billijk de term ‘Nederlandse’ te interpreteren binnen de context van 

dit decreet dat Vlaamse onderwijsmateries vastlegt als zijnde ‘Nederlandstalige, i.e. Vlaamse cultuur’. 

  


