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OPZET 
 

Dit document met richtlijnen is bestemd voor de hogeronderwijsinstellingen voor de aanvraag van een 

anderstalige opleiding bij de Commissie Hoger Onderwijs (Codex Hoger Onderwijs, artikels II.262, II. 263, II.270 

en II.271). 

 

INDIENINGSMODALITEITEN 
Als een instelling een anderstalige initiële bachelor- of masteropleiding wil aanbieden, dient ze een aanvraag in 

bij de Commissie Hoger Onderwijs. 

De aanvragen en het bijbehorende dossier worden ingediend : 

 

1° 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; 

 

2° 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. 

 

Aanvragen worden elektronisch ingediend bij de Commissie Hoger Onderwijs op het volgende email-adres: 

commissie.hogeronderwijs@vlaanderen.be 

 

Het secretariaat van de Commissie Hoger Onderwijs bezorgt een ontvangstbevestiging. 

 

OORDEEL COMMISSIE HOGER ONDERWIJS 
Na beraadslaging brengt de Commissie Hoger Onderwijs een oordeel uit op basis van de decretale criteria 

(Codex Hoger onderwijs, artikels II.262, II. 263, II.270 en II.271) waaraan cumulatief voldaan moet worden.  

 

De Commissie Hoger Onderwijs bezorgt per mailbericht haar oordeel aan het instellingsbestuur en aan de 

Vlaamse Regering :  

1° in het geval het een bestaande initiële bachelor- of masteropleiding betreft, op 31 januari van  het 

academiejaar van de indiening, of indien 31 januari op een zaterdag of zondag valt, de vrijdag die eraan 

voorafgaat; 

2° in het geval het een nieuwe initiële bachelor- of masteropleiding betreft, samen met het oordeel over de 

macrodoelmatigheid van de opleiding. 

 

De oordelen worden ter informatie ook per mail bezorgd aan de Vlhora/de VLIR, het kabinet van de minister 

bevoegd voor Onderwijs en Vorming, het Departement Onderwijs en Vorming, het Agentschap voor Hoger 

Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen en de NVAO. 

mailto:commissie.hogeronderwijs@vlaanderen.be
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INHOUD VAN HET DOSSIER 
De aanvraag toont aan en motiveert omstandig hoe de decretale criteria, vermeld in artikels II.262, II.263, 

II.270 en II.271, van de Codex Hoger Onderwijs ingevuld worden. In het aanvraagdossier onderbouwt de 

aanvrager elk criterium met argumenten, cijfers, referenties, … , die gefocust ingaan op de specifieke context 

van de aangevraagde anderstalige opleiding. 

 

Bij het verwijzen naar gegevens over opleidingen, hun afstudeerrichtingen, hun vestigingsplaatsen en hun 

precieze benamingen worden enkel gegevens gebruikt uit de meest recente versie van het ‘Besluit van de 

Vlaamse Regering tot vastlegging van de lijst van bachelor- en masteropleidingen die per instelling worden 

aangeboden in het hoger onderwijs in Vlaanderen’, en het ‘Besluit van de Vlaamse Regering tot vastlegging 

van de lijst van de opleidingen van het hoger beroepsonderwijs die per instelling worden aangeboden in het 

hoger onderwijs in Vlaanderen’. 

 

Het aanvraagdossier bestaat uit twee delen:  

- I. Gegevens van de instelling en de opleiding; 

- II. Argumentatie van de criteria voor het aanbieden van een anderstalige opleiding.  

 

Het aanvraagdossier is bondig (max. 25 pagina’s) en bevat geen nodeloze bijlagen, zoals fotografisch materiaal, 

standaard geformuleerde aanbevelingsbrieven, …. Het bevat enkel de inhoudelijk relevante schema’s, 

tabellen, kaarten,… . Het dossier start met een algemene samenvatting (max. 2 pagina’s) van de argumentatie 

bij de invulling van de decretale criteria. 

 

In het vervolg van dit document wordt verder in detail ingegaan op de inhoud van de verschillende 

onderdelen. De Commissie Hoger Onderwijs formuleert ook haar minimale verwachtingen van de inhoud van 

het dossier en enkele aandachtspunten.  

 

I. GEGEVENS VAN DE INSTELLING/OPLEIDING 
1. de instelling1 die de anderstalige opleiding aanvraagt : 

a. naam instelling 

b. adres instelling 

c. vestiging(en) van de instelling, waar de anderstalige opleiding zal worden aangeboden in geval van 
erkenning 

 

1 Als meerdere instellingen bij de nieuwe opleiding worden betrokken, dan moeten de gegevens van alle instellingen worden vermeld. Bij voorkeur 
wordt slechts één contactpersoon genoemd. 
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d. naam en functie contactpersoon 

e. tel contactpersoon 

f. e-mail contactpersoon 

 

2. gegevens over de aangevraagde anderstalige opleiding:  

a. gevraagde anderstalige opleiding 

i. naam 

ii. aantal studiepunten 

iii. graad 

iv. contingent waartoe de opleiding behoort volgens artikel II.266 van de Codex Hoger 
Onderwijs 

v. indien van toepassing: afstudeerrichtingen 

b. bestaande equivalente Nederlandstalige opleiding 

i. naam 

ii. aantal studiepunten 

iii. inrichtende instelling 

iv. indien van toepassing: afstudeerrichtingen 

 

II. Argumentatie van de criteria voor het aanbieden van een 
anderstalige opleiding 

 

Criterium 1: Binnen de Vlaamse Gemeenschap wordt een equivalente initiële opleiding aangeboden, 
waarbinnen de student een 100% Nederlandstalig traject kan volgen (max. 8 pagina’s) 

Dit criterium valt uiteen in twee deelvragen. De instelling dient aan te tonen dat er een equivalente 
Nederlandstalige opleiding is én dat er een 100% Nederlandstalig traject mogelijk is voor deze opleiding.  
 
Equivalente opleiding 
Een equivalente opleiding is een opleiding die niet noodzakelijk identiek is, maar wel gelijkwaardig is aan de 
anderstalige opleiding die aangevraagd wordt.  
Van de aanvragende instelling wordt verwacht dat zij dit aantoont in het dossier. Hierbij vraagt de 
Commissie Hoger Onderwijs expliciet om aandacht te besteden aan:  

- de gelijkenissen en verschillen van de leerresultaten van beide opleidingen; 
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- de gelijkenissen en verschillen van de afstudeerrichtingen, keuzepakketten, opties, 
opleidingsonderdelen van beide opleidingen;  

- de keuze voor de naam van de anderstalige opleiding. 
 
Indien er verschillen zijn, verwacht de Commissie Hoger Onderwijs dat deze uitgelegd en gemotiveerd 
worden en dat de meerwaarde van het verschil aangetoond wordt in het dossier. 
 
Indien de instelling niet zelf de equivalente opleiding aanbiedt, dan dient zij in het dossier aan te tonen 
welke instelling dit wel doet en welke afspraken hierrond gemaakt werden. 
 
100% Nederlandstalig traject 
De instelling dient aan te tonen dat een student binnen deze equivalente opleiding een 100% 
Nederlandstalig traject kan volgen. De opleidingsonderdelen zoals bepaald in artikel II.261 §2 van de Codex 
Hoger Onderwijs (vb. waar de taal het onderwerp is van het opleidingsonderdeel) worden hier niet in 
meegeteld. 
 
Indien de instelling niet zelf dit 100% Nederlandstalig traject aanbiedt, dan dient zij in het dossier aan te 
tonen welke instelling dit wel doet en welke afspraken hierrond gemaakt werden. 
 

 

Criterium 2: Er zijn voldoende garanties inzake kwaliteit en democratisering aanwezig (max. 8 pagina’s) 
 

De instelling dient aan te tonen 

- hoe zij vandaag aan de decretale vereisten voldoet of  

- welke acties zij zal ondernemen om hieraan te voldoen tegen de start van de opleiding. 
 
Voor het personeelskader dient de instelling minimaal te rapporteren over:  

- de samenstelling van het personeelskader en of deze personeelsleden vandaag al voldoen aan de 
taalvereisten; 

- het aandeel van personeelsleden dat vandaag al aan de taalvereisten voldoet; 
- via welke acties, controle en monitoring de instelling ervoor zal zorgen dat alle personeelsleden 

voldoen aan de decretale taalvereisten bij de start van de opleiding (vb. professionalisering, gerichte 
rekrutering, …). 

 
Voor de studenten dient de instelling minimaal te rapporteren over:  

- de instroomvoorwaarden  inzake taal voor studenten en hoe deze bewaakt zullen worden; 
- ondersteuningsmaatregelen inzake taal voor studenten, zowel voor als na de inschrijving. Deze 

ondersteuningsmaatregelen kunnen geen uitzondering op de instroomvoorwaarden vormen. 
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Criterium 3: Het dossier bevat een verantwoording die de meerwaarde van de anderstalige opleiding 

aantoont, voor studenten, de opleiding en het afnemend veld (max. 8 pagina’s) 

De instelling dient hier de meerwaarde van de anderstalige opleiding aan te tonen. Hierbij kan aandacht 
besteed worden aan het vernieuwende aspect, de (maatschappelijke) relevantie van de anderstalige 
opleiding, de verhouding met het bestaande aanbod,…  
 
Deze argumentatie dient afzonderlijk voor studenten, afnemend veld en de opleiding uitgewerkt te worden. 
De Commissie Hoger Onderwijs vraagt dat deze argumentaties onderbouwd worden met verifieerbare 
gegevens (vb. bevragingen, referenties, arbeidsmarktanalyses, ..) en specifiek worden opgemaakt voor de 
aangevraagde opleiding. Algemene, brede argumenten worden liefst vermeden. 
 
Indien de aanvraag een academisch gerichte bacheloropleiding betreft, vraagt de Commissie Hoger 
Onderwijs om aan te geven naar welke masteropleidingen de studenten kunnen doorstromen. In dat geval 
mag het criterium ‘afnemend veld’ ook voor de combinatie van bachelor en master uitgewerkt worden. 

 

Criterium 4: de maximumpercentages van het aandeel anderstalige opleidingen worden niet overschreden.  

De aanvragende instelling dient geen informatie te bezorgen voor dit criterium. 

 


