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OPZET 
 

Dit document met richtlijnen is bestemd voor de hogeronderwijsinstellingen voor de aanvraag tot vrijstelling 

van de verplichte afbouw van een opleiding bij de Commissie Hoger Onderwijs (Codex Hoger Onderwijs, artikel 

II. 153),  dit in het kader van de erkenning van een nieuwe opleiding.  

 

De Commissie Hoger Onderwijs beoordeelt de aanvraag tot vrijstelling van de verplichte afbouw van een 

opleiding als zij een positief oordeel gegeven heeft over de macrodoelmatigheid van de voorgestelde nieuwe 

opleiding.  

 

INDIENINGSMODALITEITEN 
 

De VLHORA/de VLIR dienen vóór 1 maart van het kalenderjaar dat voorafgaat aan het academiejaar waarin de 

hogeschool/universiteit een nieuwe opleiding op zijn vroegst wil aanbieden, volgende documenten in bij de 

Commissie Hoger Onderwijs:  

- het aanvraagdossier macrodoelmatigheidstoets, opgesteld door de aanvragende 
hogeschool/universiteit; 

- het aanvraagdossier tot vrijstelling van de verplichte afbouw van een opleiding, opgesteld door de 
aanvragende hogeschool/universiteit; 

- het advies van de VLHORA/de VLIR bij het aanvraagdossier van de instelling, ondertekend door de 
secretaris-generaal. 

 

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 aan de VLIR en/of de 

VLHORA. 

 

OORDEEL COMMISSIE HOGER ONDERWIJS 
 

De Commissie Hoger Onderwijs beoordeelt de aanvraag tot vrijstelling van de verplichte afbouw van een 

opleiding als zij een positief oordeel gegeven heeft over de macrodoelmatigheid van de voorgestelde nieuwe 

opleiding. 

 

De Commissie Hoger Onderwijs bezorgt per mailbericht haar oordeel aan het instellingsbestuur op 30 april van 

het kalenderjaar van de indiening. Indien 30 april op een zaterdag of zondag valt, bezorgt de Commissie Hoger 

Onderwijs haar oordelen de vrijdag die eraan voorafgaat.  

 

mailto:commissie.hogeronderwijs@vlaanderen.be
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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. 

 

INHOUD VAN HET DOSSIER 
 

De aanvraag toont aan en motiveert omstandig hoe de decretale criteria, vermeld in artikel II.153, §3/1 van de 

Codex Hoger Onderwijs ingevuld worden.  

 

Bij het verwijzen naar gegevens over opleidingen, hun afstudeerrichtingen, hun vestigingen 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 de vrijstelling van de verplichte afbouw van een opleiding. 

 

Het aanvraagdossier is bondig (maximum 15 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 (1 pagina) van de 

argumentatie bij de invulling van de decretale criteria. 

 

In het vervolg van dit document wordt verder ingegaan op de inhoud van de verschillende onderdelen. 

  



 

 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

Richtlijnen vrijstelling afbouw opleiding – document voor de aanvragende instelling – 12.07.2022 pagina 4 van 6 

I. GEGEVENS VAN DE INSTELLING EN DE NIEUWE OPLEIDING  
1. de instelling1 die de nieuwe opleiding aanvraagt : 

a. naam instelling 

b. adres instelling 

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

d. naam en functie contactpersoon 

e. tel contactpersoon 

f. e-mail contactpersoon 

2. naam van de nieuwe opleiding (graad en kwalificatie)  

3. niveau en oriëntatie van de nieuwe opleiding:  

a. opleiding van het hoger beroepsonderwijs 

b. professioneel gerichte bacheloropleiding  

c. bachelor na bacheloropleiding  

d. academisch gerichte bacheloropleiding  

e. masteropleiding  

f. master na masteropleiding 

4. de studieomvang van de nieuwe opleiding, uitgedrukt in studiepunten  

5. in voorkomend geval de afstudeerrichtingen 

6. in voorkomend geval de studieomvang van de afstudeerrichtingen, uitgedrukt in studiepunten 

7. het studiegebied (of delen van studiegebieden) waarin de nieuwe opleiding ondergebracht wordt 

8. de onderwijstaal gebruikt in de nieuwe opleiding 

9. het betreft een nieuwe/reeds bestaande opleiding in Vlaanderen. 

 

 

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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II. ARGUMENTATIE VAN DE CRITERIA VOOR DE VRIJSTELLING 
VAN DE VERPLICHTE AFBOUW VAN EEN OPLEIDING 

 

Criterium 1: de graad van interne rationalisatie binnen een instelling (max. 2 pagina’s) 

Geef een overzicht van de reeds door de eigen instelling genomen initiatieven van interne rationalisatie met 
een omstandige verantwoording van de laatste 10 jaren. Rationalisaties die een effect hadden op het gehele 
Vlaamse hogeronderwijslandschap hoeven niet vermeld te worden (bv afbouw banaba’s in de 
gezondheidszorg, afbouw SLO,…). 
 
Toon de graad van interne rationalisatie aan door de gemiddelde schaalgrootte van de bestaande initiële 
bachelor- en masteropleidingen, uitgedrukt als ratio tussen het aantal georganiseerde initiële bachelor- en 
masteropleidingen en het gemiddeld aantal opgenomen studiepunten in die opleidingen over de 
academiejaren t-7 en t-2 te bekijken.  
 
Geef indien relevant prognoses voor de toekomst. 

 

Criterium 2: de graad van saturatie in het betreffende opleidingsdomein (max. 3 pagina’s) 

Situeer de gevraagde nieuwe opleiding in het bestaande aanbod van dezelfde en/of verwante opleidingen in 
het opleidingsdomein in de Vlaamse Gemeenschap.  
Geef de gemiddelde schaalgrootte en regionale spreiding van dezelfde of sterk verwante opleidingen in de 
Vlaamse Gemeenschap over de instellingen heen. 
 
Geef indien relevant prognoses voor de toekomst. 

 

Criterium 3: het innovatieve of unieke karakter van de voorgestelde opleiding (max. 3 pagina’s) 

Geef aan of de gevraagde opleiding moet worden gezien als innovatief of uniek binnen het 
hogeronderwijslandschap en geef hiervoor een onderbouwde argumentatie. 

 

Criterium 4: in voorkomend geval, het verzelfstandigen van een afstudeerrichting (max. 2 pagina’s) 

Geef een verantwoording voor de verzelfstandiging van de afstudeerrichting en toon aan hoe de 
verzelfstandigde afstudeerrichting zich als nieuwe opleiding zal verhouden tot verwante opleidingen in het 
bestaande aanbod, zowel van de aanvragende instelling als in de Vlaamse Gemeenschap. 

 

Criterium 5: in voorkomend geval, de initiële bachelor- of masteropleidingen die de instelling in het 
verleden heeft afgebouwd (max. 2 pagina’s) 

Geef een overzicht van de laatste 10 jaren, voor zover dit nog niet is opgenomen onder criterium 1. 
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Criterium 6: de uitbouw van het aanbod van graduaatsopleidingen en de afstemming ervan op de 
professionele bacheloropleidingen (max. 2 pagina’s) 

Situeer de aanvraag, indien relevant, binnen het aanbod van graduaatsopleidingen en professionele 
bacheloropleidingen binnen de aanvragende instelling en eventueel binnen de associatie. 

 


