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Artikel 1

Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegen-
heid.

TITEL I

De structuur van het hoger onderwijs

HOOFDSTUK I

Algemene bepalingen

AFDELING 1

Toepassingsgebied 

Artikel 2

Deze titel is van toepassing op de universiteiten en
hogescholen. De artikelen 7, 11, 12, 18, 19, 20, 22,
25, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 83, 84, 85,
94, 123, 124, 126, 128, 131, 134 en 136 zijn van toe-
passing op de andere ambtshalve geregistreerde in-
stellingen voor hoger onderwijs en op de geregi-
streerde instellingen. Deze bepalingen zijn van al-
gemene toepassing of in zoverre het expliciet voor-
geschreven is.

AFDELING 2

Definities

Artikel 3

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan
onder :

– academiejaar : een periode van één jaar die ten
vroegste op 1 september en uiterlijk op 1 okto-
ber begint en eindigt op de dag voor het begin
van het volgende academiejaar ; van de vaste
duur van één jaar kan uitzonderlijk afgeweken
worden indien het instellingsbestuur beslist de
start van het academiejaar ofwel te vervroegen
ofwel te verlaten ;

– accreditatie : de formele erkenning van een op-
leiding op grond van een beslissing van een on-
afhankelijk orgaan waarin vastgesteld wordt dat

de opleiding voldoet aan vooraf vastgestelde
minimale kwaliteits- en niveauvereisten ;

– afstudeerrichting : een differentiatie in een op-
leidingsprogramma met een studieomvang van
ten minste 30 studiepunten ;

– examengeld : het bedrag te betalen door de stu-
dent die enkel inschrijft voor deelname aan de
examens ;

– graad : aanduiding van bachelor, master of doc-
tor verleend op het einde van een opleiding c.q.
na promotie met de uitreiking van een diploma ;

– hogescholendecreet : het decreet van 13 juli
1994 betreffende de hogescholen in de Vlaamse
Gemeenschap ;

– instellingsbestuur : het bestuursorgaan dat door
of krachtens de wet, het decreet of de statuten is
aangewezen om de door of krachtens dit de-
creet toegewezen bevoegdheden uit te oefenen ;

– kwalificatie : een getuigschrift of diploma uitge-
reikt na het met goed gevolg voltooien van een
formeel opleidings- of scholingstraject ;

– kwalificatie van een graad : toevoeging die ver-
wijst naar de voltooide opleiding of voor wat de
graad van ‘doctor’ betreft, naar een vakgebied ;

– masterproef : werkstuk waarmee een masters-
opleiding wordt voltooid. Daardoor geeft een
student blijk van een analytisch en synthetisch
vermogen of van een zelfstandig probleemop-
lossend vermogen op academisch niveau of van
het vermogen tot kunstzinnige schepping. Het
werkstuk weerspiegelt de algemeen kritisch-re-
flecterende ingesteldheid of de onderzoeksinge-
steldheid van de student ;

– normstudent : het begrip dat het geheel van af-
spraken omvat over de student, die alle kenmer-
ken inzake voorkennis, begaafdheid, motivatie
en studiehabitus vertoont van de doelgroep
waarop de programmering van een opleiding is
gericht ;

– opleiding : een geheel van samenhangende on-
derwijs-, studie- en toetsactiviteiten dat aansluit
bij een bepaalde vooropleiding en dat in geval
van succesvolle voltooiing bekroond wordt naar
gelang van het geval met een diploma van het
hogeschoolonderwijs van één cyclus, een diplo-
ma van de eerste of tweede cyclus van het hoge-
schoolonderwijs van twee cycli, een diploma van
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de eerste of tweede cyclus van het academisch
onderwijs, een diploma van het voortgezet ho-
geschoolonderwijs, een diploma van het voort-
gezet academisch onderwijs, een diploma van de
initiële lerarenopleiding van academisch niveau,
een diploma van de initiële academische leraren-
opleiding, een diploma van een bachelorsoplei-
ding of een diploma van een mastersopleiding ;

– opleidingsonderdeel : een zelfstandig deel van
een opleidingsprogramma dat bestaat uit één of
meer onderwijsactiviteiten en bijhorende stu-
dieactiviteiten en waarvan de leerstof het voor-
werp uitmaakt van een examen ; onder examen
wordt verstaan een evaluatie van de mate waar-
in de student voldaan heeft aan de doelstellin-
gen van het opleidingsonderdeel ;

– opleidingsprofiel : een geordende opsomming
van de specifieke basiscompetenties die binnen
een opleiding worden verworven ;

– overdracht van examencijfer : de overdracht van
een examencijfer naar een latere deliberatiepe-
riode van hetzelfde academiejaar of van een
volgend academiejaar waarin een inschrijving
genomen wordt ;

– specificatie van een graad : de toevoeging van
de woorden "of science" of "of arts" aan een
graad ;

– studiegebied : één van de categorieën vermeld
in de artikelen 23 en 24 van dit decreet waarin
opleidingen zijn samengebracht ;

– studieomvang : het aantal studiepunten toege-
kend aan een opleidingsonderdeel, aan een op-
leidingsprogramma, aan een studiejaar of aan
een opleiding ;

– studiepunt : de eenheid waarmee op grond van
de studietijd de studieomvang van elk oplei-
dingsonderdeel, elk opleidingsprogramma, elk
studiejaar of elke opleiding wordt uitgedrukt
volgens een uniform voorgeschreven norm ;

– studietijd : de in uren weergegeven tijd die van
de normstudent wordt gevergd om de voorge-
schreven onderwijs-, studie- en toetsactiviteiten
van een opleidingsonderdeel, een opleidings-
programma, een studiejaar of een opleiding af
te ronden ;

– universiteitendecreet : het decreet van 12 juni
1991 betreffende de universiteiten in de Vlaam-
se Gemeenschap, zoals gewijzigd ;

– vestiging van een hogeschool : is de gemeente of
een geheel van aan elkaar grenzende gemeen-
ten waar de hogeschool onderwijsbevoegdheid
heeft. Voor de hogescholen gevestigd in het
tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad die we-
gens hun activiteiten moeten worden be-
schouwd uitsluitend te behoren tot de Vlaamse
Gemeenschap, geldt het tweetalige gebied Brus-
sel-Hoofdstad als één vestiging ;

– vrijstelling : de ontheffing van een opleidingson-
derdeel uit een opleidingsprogramma waarover
geen examen meer moet worden afgelegd op
grond van een eerder met goed gevolg afgelegd
examen, op grond van elders verworven compe-
tenties of van eerder verworven kwalificaties ;
de studieomvang van de verleende vrijstellingen
wordt wel meegerekend voor het bepalen van
de studieduur van de opleiding behoudens an-
dersluidende voorschriften inzake studieom-
vang.

AFDELING 3

Universiteiten en hogescholen

Artikel 4

De universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap
zijn :

1° de "Katholieke Universiteit Brussel" ;

2° de "Katholieke Universiteit Leuven" ;

3° a) de "transnationale Universiteit Limburg" ;

b) het "Limburgs Universitair Centrum" ;

4° de "Universiteit Antwerpen", samengesteld uit :

a) het "Universitair Centrum Antwerpen" ;

b) de "Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius te

Antwerpen" ;

c) de "Universitaire Instelling Antwerpen" ;

5° de "Universiteit Gent" ;

6° de "Vrije Universiteit Brussel".
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Artikel 5

De hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap zijn :

1° de "Arteveldehogeschool" ;

2° de "EHSAL, Europese Hogeschool Brussel" ;

3° de "Erasmushogeschool Brussel" ;

4° de "Groep T-Hogeschool Leuven" ;

5° de "Hogere Zeevaartschool" ;

6° de "Hogeschool Antwerpen" ;

7° de "Hogeschool Gent" ;

8° de "Hogeschool Limburg" ;

9° de "Hogeschool Sint-Lukas Brussel" ;

10° de "Hogeschool West-Vlaanderen" ;

11° de "Hogeschool voor Wetenschap en Kunst" ;

12° de "Karel de Grote-Hogeschool – Katholieke
Hogeschool Antwerpen" ;

13° de "Katholieke Hogeschool Brugge-Oosten-
de" ;

14° de "Katholieke Hogeschool Kempen" ;

15° de "Katholieke Hogeschool Leuven" ;

16° de "Katholieke Hogeschool Limburg" ;

17° de "Katholieke Hogeschool Mechelen" ;

18° de "Katholieke Hogeschool Sint-Lieven" ;

19° de "Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaan-
deren" ;

20° de "Lessius Hogeschool" ;

21° de "Plantijn-Hogeschool van de provincie Ant-
werpen" ;

22° de "Provinciale Hogeschool Limburg".

Artikel 6

Alleen de instellingen vernoemd in artikel 4 kun-
nen als universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap
aanspraak maken op de benaming universiteit en
zich als dusdanig doen kennen.

Alleen de instellingen vernoemd in artikel 5 kun-
nen als hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap
aanspraak maken op de benaming hogeschool en
zich als dusdanig doen kennen.

De Vlaamse regering past de lijst van de universi-
teiten en hogescholen aan in geval van fusie, op-
slorping, opheffing of officiële naamswijziging.

AFDELING 4

Geregistreerde instellingen
voor hoger onderwijs

Artikel 7

Voor de toepassing van dit decreet wordt verstaan
onder ambtshalve geregistreerde instellingen de
hogescholen en de universiteiten, de instellingen
bedoeld in het decreet van 18 mei 1999 betreffende
sommige instellingen van openbaar nut voor post-
initieel onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en
wetenschappelijke dienstverlening en de erkende
faculteiten der protestantse godgeleerdheid be-
doeld in artikel 1, III, c), van de wet van 11 septem-
ber 1933 op de bescherming van de titels van hoger
onderwijs.

Artikel 8

Voor de toepassing van dit decreet wordt verstaan
onder geregistreerde instellingen voor hoger on-
derwijs alle niet ambtshalve geregistreerde instel-
lingen die hoger onderwijs aanbieden in de Vlaam-
se Gemeenschap en door de Vlaamse regering wer-
den geregistreerd op basis van een dossier omvat-
tende :

1° de statuten van de instelling ;

2° een voorontwerp van het accreditatiedossier dat
de instelling voornemens is in te dienen bij het
Accreditatieorgaan met het oog op het verkrij-
gen van een accreditatie voor een bestaande op-
leiding of om een nieuwe opleiding de toets
nieuwe opleiding te laten ondergaan ;
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3° een financieel plan waaruit blijkt dat de instel-
ling over voldoende financiële middelen be-
schikt als garantie voor de ingeschreven studen-
ten dat ze hun opleiding kunnen voltooien ;

4° een samenwerkingsakkoord met een ambtshal-
ve geregistreerde instelling voor hoger onder-
wijs of met een erkende hogeschool of universi-
teit in de Franse Gemeenschap of met een Ne-
derlandse instelling voor hoger onderwijs of in
het geval er in het Nederlandse taalgebied geen
gelijkwaardige opleiding wordt aangeboden,
met een door de overheid van het land van ves-
tiging erkende buitenlandse instelling voor
hoger onderwijs waaraan de ingeschreven stu-
denten, in geval van stopzetting van de activitei-
ten, hun opleiding kunnen voltooien.

De Vlaamse regering beslist over de registratie bin-
nen twee maanden na ontvangst van het registra-
tiedossier en brengt het Accreditatieorgaan hier-
van op de hoogte.

De registratie vervalt als de instelling de beoogde
accreditatie niet heeft gekregen binnen het jaar na
de beslissing over de registratie of als de instelling
de voorgenomen opleiding niet binnen twee jaar
na de registratie daadwerkelijk aanbiedt.

Elke geregistreerde instelling bezorgt jaarlijks de
jaarrekening en het jaarverslag van de instelling
aan de Vlaamse regering.

AFDELING 5

Institutionele bepalingen

Artikel 9

Voor de toepassing van dit decreet worden opge-
richt :

1° een Accreditatieorgaan, dat bij een internatio-
naal verdrag is aangewezen om de accreditaties
te verlenen en overeenkomstig artikel 61 de
toets nieuwe opleidingen uit te voeren ;

2° een Erkenningscommissie, die de Vlaamse rege-
ring van advies dient over de in artikel 63 be-
doelde aangelegenheden.

HOOFDSTUK II

Zending

Artikel 10

§ 1. Hogescholen en universiteiten zijn, in het be-
lang van de samenleving, werkzaam op het gebied
van het hoger onderwijs.

§ 2. Universiteiten zijn werkzaam op het gebied
van het wetenschappelijk onderzoek. Hogescholen
nemen, in het kader van associaties deel aan we-
tenschappelijk onderzoek met inbegrip van het on-
derzoek in de kunsten. Hogescholen zijn tevens
werkzaam op het gebied van het projectmatig we-
tenschappelijk onderzoek.

De ontwikkeling en de beoefening van de kunsten
maken deel uit van de opdracht van de hogescho-
len die opleidingen organiseren in de studiegebie-
den audiovisuele en beeldende kunst, en muziek en
podiumkunsten.

§ 3. Hogescholen en universiteiten zijn werkzaam
op het gebied van de maatschappelijke en weten-
schappelijke dienstverlening.

§ 4. Ter vervulling van hun zending kunnen de ho-
gescholen en de universiteiten alle rechtshandelin-
gen stellen, inbegrepen het sluiten van overeen-
komsten met personen van privaatrecht en pu-
bliekrecht.

HOOFDSTUK III

Organisatie van het hoger onderwijs

AFDELING 1

Structuur van het hoger onderwijs

ONDERAFDELING 1

Definities en doelstellingen
van opleidingen en graden

Artikel 11

Het hoger onderwijs omvat opleidingen die leiden
tot de graad van bachelor en de graad van master.
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Het hoger onderwijs omvat ook de opleidingen die
kunnen afgesloten worden met een postgraduaat-
getuigschrift. Bovendien wordt in het hoger onder-
wijs ook de graad van doctor verleend.

Artikel 12

§ 1. Bachelorsopleidingen zijn ofwel professioneel
gericht ofwel academisch gericht. Mastersopleidin-
gen zijn academisch gericht maar kunnen daaren-
boven een professionele gerichtheid hebben.

§ 2. Professionele gerichtheid houdt in dat de oplei-
dingen gericht zijn op de algemene vorming en de
verwerving van professionele kennis en competen-
ties, gestoeld op de toepassing van wetenschappe-
lijke of artistieke kennis, creativiteit en praktijk-
kennis.

Meer in het bijzonder hebben professioneel gerich-
te bachelorsopleidingen tot doel de studenten te
brengen tot een niveau van algemene en specifieke
kennis en competenties nodig voor de zelfstandige
uitoefening van een beroep of groep van beroepen.

§ 3. Academische gerichtheid houdt in dat de oplei-
dingen gericht zijn op de algemene vorming en op
de verwerving van academische of artistieke kennis
en competenties eigen aan het functioneren in een
domein van de wetenschappen of van de kunsten.
Academisch gerichte opleidingen zijn op weten-
schappelijk onderzoek gebaseerd.

Meer in het bijzonder hebben de academisch ge-
richte bachelorsopleidingen tot doel de studenten
te brengen tot een niveau van kennis en competen-
ties eigen aan het wetenschappelijk of artistiek
functioneren in het algemeen en aan een specifiek
domein van de wetenschappen of de kunsten in het
bijzonder, dat als hoofddoelstelling heeft : het
doorstromen naar een mastersopleiding en als aan-
vullende doelstelling : het uitstromen naar de ar-
beidsmarkt.

§ 4. De mastersopleidingen hebben tot doel de stu-
denten te brengen tot een gevorderd niveau van
kennis en competenties eigen aan het wetenschap-
pelijk of artistiek functioneren in het algemeen en
aan een specifiek domein van de wetenschappen of
de kunsten in het bijzonder, dat noodzakelijk is
voor de autonome beoefening van de wetenschap-
pen of de kunsten of voor de aanwending van we-
tenschappelijke of artistieke kennis in de zelfstan-
dige uitoefening van een beroep of groep van be-
roepen.

§ 5. Een mastersopleiding wordt afgesloten met
een masterproef, waarvan de studieomvang uitge-
drukt in studiepunten gelijk is aan ten minste één
vijfde van het totaal aantal studiepunten van het
opleidingsprogramma, met een minimum van 15
studiepunten en een maximum van 30 studiepun-
ten.

§ 6. De voorbereiding van een doctoraatsproef-
schrift heeft tot doel de vorming van een onderzoe-
ker die op een zelfstandige wijze een bijdrage kan
leveren aan de ontwikkeling en de groei van de we-
tenschappelijke kennis ; het proefschrift moet blij-
ken geven van het vermogen tot de creatie van
nieuwe wetenschappelijke kennis in een bepaald
vakgebied of over vakgebieden heen op grond van
zelfstandig wetenschappelijk onderzoek met inbe-
grip van de kunsten en het proefschrift moet kun-
nen leiden tot wetenschappelijke publicaties.

§ 7. Hierna wordt onder ‘hoger professioneel on-
derwijs’ verstaan de professioneel gerichte bache-
lorsopleidingen en onder ‘academisch onderwijs’
de academisch gerichte bachelorsopleidingen, de
mastersopleidingen en de voorbereiding van het
doctoraatsproefschrift.

Artikel 13

De Vlaamse regering stelt, in functie van de inter-
nationale herkenbaarheid, na advies van de Vlaam-
se Interuniversitaire Raad, de Vlaamse Hogescho-
lenraad en de studentenkoepelverenigingen in de
zin van het decreet van 30 maart 1999 houdende de
subsidiëring van studenten- en leerlingenkoepel-
verenigingen, de lijst vast van de bachelors- en
mastersgraden in het academisch onderwijs waar-
aan de specificatie ‘of science’ of ‘of arts’ mag toe-
gevoegd worden. De adviezen worden geacht gege-
ven te zijn indien ze niet verstrekt werden binnen
de door de Vlaamse regering bepaalde termijn.

ONDERAFDELING 2

Het opleidingenaanbod

Artikel 14

§ 1. De hogescholen bieden in het hoger professio-
neel onderwijs opleidingen aan die leiden tot de
graad van bachelor.
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§ 2. In het kader van een associatie bieden de hoge-
scholen in het academisch onderwijs opleidingen
aan die leiden tot de graad van bachelor of de
graad van master.

Artikel 15

De universiteiten bieden in het academisch onder-
wijs opleidingen aan die leiden tot de graad van
bachelor of de graad van master.

Artikel 16

De universiteiten en hogescholen bieden binnen de
perken van de hun bij dit decreet toegewezen on-
derwijsbevoegdheid de specifieke en gereglemen-
teerde opleidingen aan die kunnen afgesloten wor-
den met een postgraduaat getuigschrift zoals be-
doeld in artikel 17, § 1, of met een diploma van de
overeenstemmende beroepstitel.

Artikel 17

§ 1. Postgraduaat getuigschriften kunnen door de
hogescholen en de universiteiten uitgereikt worden
na de succesvolle voltooiing van opleidingstrajec-
ten met de studieomvang ten minste 20 studiepun-
ten. Het gaat om opleidingstrajecten die in het
kader van de verdere professionele vorming, een
verbreding c.q. verdieping beogen van de compe-
tenties verworven bij de voltooiing van een bache-
lors- of mastersopleiding.

§ 2. De universiteiten en hogescholen organiseren
in het kader van permanente vorming kortere op-
leidingstrajecten met het oog op de bij- en nascho-
ling.

Ze bepalen zelf of in gemeenschappelijk overleg
het kwalificatie- en certificeringskader voor deze
na- en bijscholingen en maken dit openbaar.

Artikel 18

§ 1. Bachelorsopleidingen sluiten aan bij het secun-
dair onderwijs.

§ 2. De studieomvang van een bachelorsopleiding
bedraagt ten minste 180 studiepunten.

§ 3. In afwijking van §§ 1 en 2 kunnen hogescholen
in het hoger professioneel onderwijs bachelorsop-
leidingen aanbieden waarvan de studieomvang ten
minste 60 studiepunten bedraagt en die volgen op
een andere bachelorsopleiding.

Artikel 19

§ 1. Mastersopleidingen sluiten aan op bachelors-
opleidingen in het academisch onderwijs of volgen
op andere mastersopleidingen.

§ 2. De studieomvang van een mastersopleiding be-
draagt ten minste 60 studiepunten.

ONDERAFDELING 3

Opleidingsprogramma

Artikel 20

Het instellingsbestuur stelt voor elke opleiding een
opleidingsprogramma vast. Dit bestaat uit een sa-
menhangend geheel van opleidingsonderdelen ge-
richt op de verwezenlijking van welomschreven
doelstellingen inzake kennis, inzicht, vaardigheden
en attitudes waarover diegene die een opleiding
voltooit, dient te beschikken. Bij de vaststelling
houdt het instellingsbestuur rekening met de bij of
krachtens de wet, decreet of Europese richtlijn
vastgelegde voorwaarden die de toegang tot be-
paalde ambten of beroepen of andere voorschrif-
ten inhouden met betrekking tot de opleiding.

Het instellingsbestuur kan een opleiding geheel of
gedeeltelijk ook in de vorm van afstandsonderwijs
aanbieden. Het ontwikkelt daartoe geschikt studie-
en leermateriaal en organiseert daartoe geschikte
begeleiding.

Artikel 21

§ 1. Als norm voor het bepalen van de studieduur
in studiejaren geldt dat het programma van één
studiejaar overeenstemt met 60 studiepunten. Het
programma van elke opleiding wordt opgesplitst in
studiejaren derwijze dat het opleidingsprogramma
van elk studiejaar een samenhangend geheel vormt
en de studieomvang van het opleidingsprogramma
van een studiejaar minimaal 54 en maximaal 66
studiepunten bedraagt. Het instellingsbestuur kan
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het opleidingsprogramma van een studiejaar over
twee academiejaren spreiden in de vorm van deel-
tijdse opleidingen. In dat geval bedraagt de studie-
omvang van het opleidingsprogramma minimaal 27
en maximaal 33 studiepunten. In afwijking van het
vorenstaande kan het instellingsbestuur het oplei-
dingsprogramma van een studiejaar van een bache-
lorsopleiding die volgt op een andere bachelorsop-
leiding of van een mastersopleiding die volgt op
een andere mastersopleiding spreiden over meer-
dere academiejaren.

§ 2. In geval van overdracht van examencijfers be-
doeld in artikel 81 kan het opleidingsprogramma
waarvoor de student een inschrijving neemt, be-
staan uit opleidingsonderdelen van twee opeenvol-
gende studiejaren van dezelfde opleiding c.q. uit
opleidingsonderdelen van een bachelorsopleiding
aangevuld met opleidingsonderdelen van een an-
dere bachelorsopleiding of van een mastersoplei-
ding c.q. uit opleidingsonderdelen van twee opeen-
volgende mastersopleidingen overeenkomstig de
voorschriften van artikel 82.

§ 3. In geval van vrijstelling bedoeld in artikel 69,
§ 6, kan het opleidingsprogramma bestaan uit op-
leidingsonderdelen van meerdere studiejaren van
dezelfde opleiding c.q. uit opleidingsonderdelen
van een bachelorsopleiding aangevuld met oplei-
dingsonderdelen van een andere bachelorsoplei-
ding of van een mastersopleiding c.q. uit oplei-
dingsonderdelen van twee opeenvolgende masters-
opleidingen overeenkomstig de voorschriften van
artikel 82.

§ 4. Verder in dit decreet worden de opleidingspro-
gramma’s beschreven in §§ 2 en 3 geïndividuali-
seerde opleidingsprogramma’s genoemd.

Artikel 22

Het instellingsbestuur drukt de studieomvang van
elk opleidingsonderdeel uit in hele studiepunten.
De studieomvang van een opleidingsonderdeel be-
draagt minimaal 3 studiepunten.

Eén studiepunt komt overeen met 25 à 30 uren on-
derwijs- en andere studieactiviteiten. Het instel-
lingsbestuur gaat geregeld de overeenstemming na
tussen de begrote en de werkelijke studietijd.

ONDERAFDELING 4

Studiegebieden, graden en titels

Artikel 23

§ 1. De hogescholen kunnen in het hoger professio-
neel onderwijs opleidingen organiseren en de over-
eenstemmende graden van bachelor verlenen in of
over de volgende studiegebieden :

1° Architectuur ;

2° Gezondheidszorg ;

3° Industriële wetenschappen en technologie ;

4° Audiovisuele en beeldende kunst ;

5° Muziek en podiumkunsten ;

6° Biotechniek ;

7° Onderwijs ;

8° Sociaal-agogisch werk ;

9° Handelswetenschappen en bedrijfskunde.

§ 2. In het kader van een associatie, kunnen de ho-
gescholen in het academisch onderwijs opleidingen
aanbieden en de overeenstemmende graden van
bachelor en master verlenen in de volgende studie-
gebieden :

1° Architectuur ;

2° Gezondheidszorg ;

3° Industriële wetenschappen en technologie ;

4° Biotechniek ;

5° Productontwikkeling ;

6° Toegepaste taalkunde ;

7° Handelswetenschappen en bedrijfskunde ;

8° Audiovisuele en beeldende kunst ;

9° Muziek en podiumkunsten.
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Artikel 24

§ 1. De universiteiten kunnen in het academisch
onderwijs opleidingen aanbieden en de overeen-
stemmende graden van bachelor en master verle-
nen in of over de volgende studiegebieden :

1° Wijsbegeerte en moraalwetenschappen ;

2° Godgeleerdheid, godsdienstwetenschappen en
kerkelijk recht ;

3° Taal- en letterkunde ;

4° Geschiedenis ;

5° Archeologie en kunstwetenschappen ;

6° Rechten, notariaat en criminologische weten-
schappen ;

7° Psychologie en pedagogische wetenschappen ;

8° Economische en toegepaste economische we-
tenschappen ;

9° Politieke en sociale wetenschappen ;

10° Sociale gezondheidswetenschappen ;

11° Lichamelijke opvoeding, revalidatieweten-
schappen en kinesitherapie ;

12° Wetenschappen ;

13° Toegepaste wetenschappen ;

14° Toegepaste biologische wetenschappen ;

15° Geneeskunde ;

16° Tandheelkunde ;

17° Diergeneeskunde ;

18° Farmaceutische wetenschappen ;

19° Biomedische wetenschappen.

§ 2. De universiteiten die krachtens het bepaalde in
de artikelen 26 tot 31 in bepaalde studiegebieden
enkel bachelorsopleidingen mogen aanbieden,
kunnen slechts in of over deze studiegebieden heen
in het academisch onderwijs mastersopleidingen
aanbieden die alleen openstaan voor diegene die al
een mastersopleiding heeft voltooid en kunnen
slechts de overeenstemmende graden van master

verlenen indien zij hierover een samenwerkings-
overeenkomst sluiten met een andere universiteit
die krachtens de artikelen 26 tot 31 in het betrok-
ken studiegebied of over de betrokken studiege-
bieden heen mastersopleidingen kan aanbieden.
Voor de toepassing van deze paragraaf worden de
transnationale Universiteit Limburg en het Lim-
burgs Universitair Centrum als één universiteit be-
schouwd.

§ 3. De universiteiten kunnen de graad van doctor
verlenen in of over de studiegebieden of delen van
studiegebieden heen waarin zij krachtens de arti-
kelen 26 tot 31 de bevoegdheid hebben tot het aan-
bieden van opleidingen die leiden tot de graad van
master. De Vlaamse regering stelt na advies van de
Vlaamse Interuniversitaire Raad een lijst op van
de kwalificaties die aan de graad van doctor kun-
nen toegevoegd worden.

De universiteiten die in bepaalde studiegebieden
of delen van studiegebieden enkel bachelorsoplei-
dingen kunnen aanbieden, kunnen de graad van
doctor verlenen in of over deze studiegebieden of
delen van studiegebieden heen op voorwaarde dat
de openbare verdediging van het proefschrift zoals
bedoeld in artikel 84 gebeurt voor een interuniver-
sitaire jury die wordt samengesteld in overleg met
een universiteit die krachtens de artikelen 26 tot
31 in het betrokken studiegebied of deel van een
studiegebied mastersopleidingen kan aanbieden.

Artikel 25

§ 1. Alleen diegene aan wie overeenkomstig dit de-
creet de graad van bachelor, master of doctor is
verleend met of zonder nadere specificatie, is ge-
rechtigd tot het voeren van de overeenkomstige
titel van bachelor, master of doctor met of zonder
nadere specificatie.

§ 2. Diegene die gerechtigd is de titel van bachelor
te voeren mag naast die titel ook een van hierna
genoemde titels voeren indien hij in het genoemde
studiegebied de door de Vlaamse regering bepaal-
de opleiding heeft voltooid :

– Gezondheidszorg : vroedvrouw ;

– Onderwijs : kleuteronderwijzer(es), onderwij-
zer(es) en geaggregeerde voor het secundair on-
derwijs-groep 1 ;

– Sociaal-agogisch werk : maatschappelijk assis-
tent.
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§ 3. Diegene die ertoe gerechtigd is de titel van
master te voeren mag naast die titel ook een van
de hierna genoemde titels voeren indien hij in het
genoemde studiegebied de door de Vlaamse rege-
ring bepaalde opleiding of afstudeerrichting binnen
een opleiding heeft voltooid :

– Architectuur : architect en interieur-architect ;

– Industriële wetenschappen en technologie : in-
dustrieel ingenieur ;

– Biotechniek : industrieel ingenieur ;

– Handelswetenschappen en bedrijfskunde : han-
delsingenieur ;

– Audio-visuele en beeldende kunst : meester ;

– Muziek en podiumkunsten : meester ;

– Economische en toegepaste economische we-
tenschappen : handelsingenieur ;

– Toegepaste wetenschappen : burgerlijk ingeni-
eur en burgerlijk ingenieur-architect ;

– Toegepaste biologische wetenschappen : bio-in-
genieur ;

– Geneeskunde : arts ;

– Tandheelkunde : tandarts ;

– Diergeneeskunde : dierenarts ;

– Farmaceutische wetenschappen : apotheker.

Indien de opleiding gerangschikt is over twee of
meer studiegebieden waarvan ten minste één hier-
voor genoemd is, dan mag diegene die ertoe ge-
rechtigd is de titel van master te voeren naast die
titel ook een van de hiervoor genoemde titels voe-
ren indien hij binnen deze opleiding een door de
Vlaamse regering bepaalde afstudeerrichting heeft
voltooid.

§ 4. De houders van de graad van master in de op-
leidingen en studiegebieden waarvoor § 3 niet van
toepassing is, kunnen de titel van licentiaat voeren.

§ 5. De houders van een graad van bachelor in de
opleidingen en studiegebieden bedoeld in artikel
23, § 1, en waarop § 2 niet toepassing is, kunnen de
titel van gegradueerde voeren.

§ 6. Degene aan wie op grond van een examen aan
een niet in de Vlaamse Gemeenschap gevestigde
instelling voor hoger onderwijs een graad is ver-
leend van bachelor, master of doctor (doctor of
philosophy, met afkorting PhD of dr) en die ge-
rechtigd is die graad in het betreffende land als
titel te voeren, is eveneens gerechtigd die graad als
titel te voeren in de Vlaamse Gemeenschap op de-
zelfde wijze als in het betreffende land met aandui-
ding van de instelling van hoger onderwijs die de
graad heeft verleend.

§ 7. Diegene die zonder daartoe gerechtigd te zijn
de graden van bachelor of master met of zonder
specificatie of doctor (doctor of philosophy met af-
korting PhD of dr) verleent, wordt gestraft met een
gevangenisstraf van acht dagen tot drie maanden
en met een boete van 125 tot 500 euro of slechts
met één van die straffen.

§ 8. Diegene die zonder daartoe gerechtigd te zijn
de titel van bachelor of master met of zonder nade-
re specificatie of doctor (doctor of philosophy met
afkorting PhD of dr) voert in strijd met dit decreet,
wordt gestraft met een boete van 125 tot 500 euro.

§ 9. De toevoeging van de specificatie ‘of science’
of ‘of arts’ geniet dezelfde bescherming als de
graad zelf en de met de graad verbonden titel.

§ 10. De afkorting 'ing' is voorbehouden voor die-
gene die gerechtigd is tot het voeren van de titel
van industrieel ingenieur.

§ 11. De afkorting 'ir' is voorbehouden voor diege-
ne die gerechtigd is tot het voeren van de titel van
burgelijk ingenieur, burgerlijk ingenieur-architect
of bio-ingenieur.

ONDERAFDELING 5

Onderwijsbevoegdheid

Artikel 26

De Katholieke Universiteit Brussel kan in het ge-
rechtelijk arrondissement Brussel academisch ge-
richte opleidingen aanbieden en de daarop betrek-
king hebbende graden verlenen in of over de vol-
gende studiegebieden of delen van studiegebieden :

1° Wijsbegeerte, waarvoor de graad van bachelor
kan worden verleend ;
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2° Taal- en letterkunde, waarvoor de graad van
bachelor kan worden verleend ;

3° Geschiedenis, waarvoor de graad van bachelor
kan worden verleend ;

4° Rechten, waarvoor de graad van bachelor kan
worden verleend ;

5° Economische en toegepaste economische we-
tenschappen, waarvoor de graad van bachelor
kan worden verleend ;

6° Politieke en sociale wetenschappen, waarvoor
de graad van bachelor kan worden verleend.

Artikel 27

§ 1. De Katholieke Universiteit Leuven kan in het
administratief arrondissement Leuven academisch
gerichte opleidingen aanbieden en de daarop be-
trekking hebbende graden verlenen in of over de
volgende studiegebieden of delen van studiegebie-
den :

1° Wijsbegeerte en moraalwetenschappen, waar-
voor de graden van bachelor en master worden
verleend ;

2° Godgeleerdheid, godsdienstwetenschappen en
kerkelijk recht, waarvoor de graden van ba-
chelor en master kunnen worden verleend ;

3° Taal- en letterkunde, waarvoor de graden van
bachelor en master kunnen worden verleend ;

4° Geschiedenis, waarvoor de graden van bache-
lor en master kunnen worden verleend ;

5° Archeologie en kunstwetenschappen, waar-
voor de graden van bachelor en master kun-
nen worden verleend ;

6° Rechten, notariaat en criminologische weten-
schappen, waarvoor de graden van bachelor en
master kunnen worden verleend ;

7° Psychologie en pedagogische wetenschappen,
waarvoor de graden van bachelor en master
kunnen worden verleend ;

8° Economische en toegepaste economische we-
tenschappen, waarvoor de graden van bache-
lor en master kunnen worden verleend ;

9° Politieke en sociale wetenschappen, waarvoor
de graden van bachelor en master kunnen
worden verleend ;

10° Sociale gezondheidswetenschappen, waarvoor
de graden van bachelor en master kunnen
worden verleend ;

11° Lichamelijke opvoeding, revalidatieweten-
schappen en kinesitherapie, waarvoor de gra-
den van bachelor en master kunnen worden
verleend ;

12° Wetenschappen, waarvoor de graden van
bachelor en master kunnen worden verleend ;

13° Toegepaste wetenschappen, waarvoor de gra-
den van bachelor en master kunnen worden
verleend ;

14° Toegepaste biologische wetenschappen, waar-
voor de graden van bachelor en master kun-
nen worden verleend ;

15° Geneeskunde, waarvoor de graden van bache-
lor en master kunnen worden verleend ;

16° Tandheelkunde, waarvoor de graden van ba-
chelor en master kunnen worden verleend ;

17° Farmaceutische wetenschappen, waarvoor de
graden van bachelor en master kunnen wor-
den verleend ;

18° Biomedische wetenschappen, waarvoor de gra-
den van bachelor en master kunnen verleend
worden.

§ 2. Op het grondgebied van de stad Kortrijk kan
de Katholieke Universiteit Leuven academisch ge-
richte opleidingen aanbieden en de daarop betrek-
king hebbende graden verlenen in of over de vol-
gende studiegebieden of delen van studiegebieden :

1° Taal- en letterkunde, waarvoor de graad van
bachelor kan worden verleend ;

2° Geschiedenis, waarvoor de graad van bachelor
kan worden verleend ;

3° Rechten, waarvoor de graad van bachelor kan
worden verleend ;

4° Wetenschappen, waarvoor de graad van bache-
lor kan worden verleend ;
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5° Geneeskunde, waarvoor de graad van bachelor
kan worden verleend ;

6° Toegepaste economische wetenschappen, waar-
voor de graad van bachelor kan worden ver-
leend ;

7° Biomedische wetenschappen, waarvoor de
graad van bachelor kan worden verleend ;

8° Onderwijskunde, waarvoor de graad van bache-
lor kan worden verleend.

Artikel 28

§ 1. De transnationale Universiteit Limburg kan
academische gerichte opleidingen aanbieden en de
daarop betrekking hebbende graden verlenen in of
over de studiegebieden of delen van studiegebie-
den zoals bepaald in het verdrag tussen de Vlaam-
se Gemeenschap en het Koninkrijk der Nederlan-
den inzake de transnationale Universiteit Limburg,
ondertekend te Maastricht op 18 januari 2001 en
goedgekeurd bij het decreet van 13 juli 2001.

§ 2. Het Limburgs Universitair Centrum kan in het
administratief arrondissement Hasselt academisch
gerichte opleidingen aanbieden en de daarop be-
trekking hebbende graden verlenen in of over de
volgende studiegebieden of delen van studiegebie-
den :

1° Toegepaste economische wetenschappen, waar-
voor de graden van bachelor en master kunnen
worden verleend ;

2° Wetenschappen, waarvoor de graad van bache-
lor kan worden verleend ;

3° Geneeskunde, waarvoor de graad van bachelor
kan worden verleend ;

4° Verkeerskunde, waarvoor de graden  van bache-
lor en master kunnen worden verleend.

Artikel 29

§ 1. De Universiteit Antwerpen kan in het admini-
stratief arrondissement Antwerpen academisch ge-
richte opleidingen aanbieden en de daarop betrek-
king hebbende graden verlenen in of over de vol-
gende studiegebieden of delen van studiegebieden :

a) In het Universitair Centrum Antwerpen :

1° Toegepaste economische wetenschappen,
waarvoor de graden van bachelor en master
kunnen worden verleend ;

2° Wetenschappen, waarvoor de graad van
bachelor kan worden verleend ;

3° Toegepaste biologische wetenschappen,
waarvoor de graad van bachelor kan worden
verleend ;

4° Geneeskunde, waarvoor de graad van bache-
lor kan worden verleend ;

5° Diergeneeskunde, waarvoor de graad van
bachelor kan worden verleend ;

6° Farmaceutische wetenschappen, waarvoor de
graad van bachelor kan worden verleend ;

7° Biomedische wetenschappen, waarvoor de
graad van bachelor kan worden verleend.

b) In de Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius te
Antwerpen :

1° Wijsbegeerte, waarvoor de graad van bache-
lor kan worden verleend ;

2° Taal- en letterkunde, waarvoor de graad van
bachelor kan worden verleend ;

3° Geschiedenis, waarvoor de graad van bache-
lor kan worden verleend ;

4° Rechten, waarvoor de graad van bachelor
kan worden verleend ;

5° Toegepaste economische wetenschappen,
waarvoor de graden van bachelor en master
kunnen worden verleend ;

6° Politieke en sociale wetenschappen, waar-
voor de graad van bachelor kan worden ver-
leend.

c) In de Universitaire Instelling Antwerpen :

1° Taal- en letterkunde, waarvoor de graad van
master kan worden verleend ;

2° Rechten, waarvoor de graad van master kan
worden verleend ;
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3° Politieke en sociale wetenschappen, waar-
voor de graad van master kan worden ver-
leend ;

4° Wetenschappen, waarvoor de graad van mas-
ter kan worden verleend ;

5° Geneeskunde, waarvoor de graad van master
kan worden verleend ;

6° Farmaceutische wetenschappen, waarvoor de
graad van master kan worden verleend ;

7° Biomedische wetenschappen, waarvoor de
graad van master kan worden verleend.

§ 2. Zodra tussen de instellingen die op het ogen-
blik van de inwerkingtreding van dit decreet de
Universiteit Antwerpen uitmaken, een overeen-
komst van fusie wordt bereikt over de structuur,
vertegenwoordiging, beheersorganen, financiering,
samenvoeging van onderwijsbevoegdheden en pro-
grammatie, en deze overeenkomst wordt bekrach-
tigd door de Raad van de Universiteit Antwerpen,
krijgt de Universiteit Antwerpen onderwijsbe-
voegdheid in de volgende studiegebieden of delen
van studiegebieden :

1° Wijsbegeerte, waarvoor de graad van master
kan worden verleend ;

2° Geschiedenis, waarvoor de graad van master
kan worden verleend ;

3° Toegepaste biologische wetenschappen, waar-
voor de graad van master kan worden verleend,
op voorwaarde dat omtrent de organisatie van
het onderwijs in deze opleiding en bijhorend
onderzoek een samenwerkingsakkoord is geslo-
ten met een andere universiteit die in dit studie-
gebied onderwijsbevoegdheid heeft. Het samen-
werkingsakkoord vernoemt uitdrukkelijk de
kwalificatie die aan de graad wordt toege-
voegd ;

4° Onderwijskunde, waarvoor de graden van ba-
chelor en master kunnen worden verleend.

Artikel 30

De Universiteit Gent kan in het administratief ar-
rondissement Gent academisch gerichte opleidin-
gen aanbieden en de daarop betrekking hebbende
graden verlenen in of over de volgende studiege-
bieden of delen van studiegebieden :

1° Wijsbegeerte en moraalwetenschappen, waar-
voor de graden van bachelor en master kun-
nen worden verleend ;

2° Taal- en letterkunde, waarvoor de graden van
bachelor en master kunnen worden verleend ;

3° Geschiedenis, waarvoor de graden van bache-
lor en master kunnen worden verleend ;

4° Archeologie en kunstwetenschappen, waar-
voor de graden van bachelor en master kun-
nen worden verleend ;

5° Rechten, notariaat en criminologische weten-
schappen, waarvoor de graden van bachelor en
master kunnen worden verleend ;

6° Psychologie en pedagogische wetenschappen,
waarvoor de graden van bachelor en master
kunnen worden verleend ;

7° Economische en toegepaste economische we-
tenschappen, waarvoor de graden van bache-
lor en master kunnen worden verleend ;

8° Politieke en sociale wetenschappen, waarvoor
de graden van bachelor en master kunnen
worden verleend ;

9° Sociale gezondheidswetenschappen, waarvoor
de graden van bachelor en master kunnen
worden verleend ;

10° Lichamelijke opvoeding, revalidatieweten-
schappen en kinesitherapie, waarvoor de gra-
den van bachelor en master kunnen worden
verleend ;

11° Wetenschappen, waarvoor de graden van
bachelor en master kunnen worden verleend ;

12° Toegepaste wetenschappen, waarvoor de gra-
den van bachelor en master kunnen worden
verleend ;

13° Toegepaste biologische wetenschappen, waar-
voor de graden van bachelor en master kun-
nen worden verleend ;

14° Geneeskunde, waarvoor de graden van bache-
lor en master kunnen worden verleend ;

15° Tandheelkunde, waarvoor de graden van ba-
chelor en master kunnen worden verleend ;
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16° Diergeneeskunde, waarvoor de graden van
bachelor en master kunnen worden verleend ;

17° Farmaceutische wetenschappen, waarvoor de
graden van bachelor en master kunnen wor-
den verleend ;

18° Biomedische wetenschappen, waarvoor de gra-
den van bachelor en master kunnen worden
verleend.

Artikel 31

De Vrije Universiteit Brussel kan in het gerechte-
lijk arrondissement Brussel academisch gerichte
opleidingen aanbieden en de daarop betrekking
hebbende graden verlenen in of over de volgende
studiegebieden of delen van studiegebieden :

1° Wijsbegeerte en moraalwetenschappen, waar-
voor de graden van bachelor en master kun-
nen worden verleend ;

2° Taal- en letterkunde, waarvoor de graden van
bachelor en master kunnen worden verleend ;

3° Geschiedenis, waarvoor de graden van bache-
lor en master kunnen worden verleend ;

4° Archeologie en kunstwetenschappen, waar-
voor de graden van bachelor en master kun-
nen worden verleend ;

5° Rechten, notariaat en criminologische weten-
schappen, waarvoor de graden van bachelor en
master kunnen worden verleend ;

6° Psychologie en pedagogische wetenschappen,
waarvoor de graden van bachelor en master
kunnen worden verleend ;

7° Economische en toegepaste economische we-
tenschappen, waarvoor de graden van bache-
lor en master kunnen worden verleend ;

8° Politieke en sociale wetenschappen, waarvoor
de graden van bachelor en master kunnen
worden verleend ;

9° Sociale gezondheidswetenschappen, waarvoor
de graden van bachelor en master kunnen
worden verleend ;

10° Lichamelijke opvoeding, revalidatieweten-
schappen en kinesitherapie, waarvoor de gra-

den van bachelor en master kunnen worden
verleend ;

11° Wetenschappen, waarvoor de graden van
bachelor en master kunnen worden verleend ;

12° Toegepaste wetenschappen, waarvoor de gra-
den van bachelor en master kunnen worden
verleend ;

13° Toegepaste biologische wetenschappen, waar-
voor de graden van bachelor en master kun-
nen worden verleend ;

14° Geneeskunde, waarvoor de graden van bache-
lor en master kunnen worden verleend ;

15° Tandheelkunde, waarvoor de graden van ba-
chelor en master kunnen worden verleend ;

16° Farmaceutische wetenschappen, waarvoor de
graden van bachelor en master kunnen wor-
den verleend ;

17° Biomedische wetenschappen, waarvoor de gra-
den van bachelor en master kunnen worden
verleend.

Artikel 32

De Arteveldehogeschool kan in de vestiging Gent
opleidingen aanbieden en de daarop betrekking
hebbende graden verlenen in de volgende studie-
gebieden :

1° Gezondheidszorg, waarvoor :

a) in het hoger professioneel onderwijs de
graad van bachelor kan worden verleend ;

b) binnen een associatie in het academisch on-
derwijs de graden van bachelor en master
kunnen worden verleend ;

2° Handelswetenschappen en bedrijfskunde, waar-
voor in het hoger professioneel onderwijs de
graad van bachelor kan worden verleend ;

3° Industriële wetenschappen en technologie,
waarvoor in het hoger professioneel onderwijs
de graad van bachelor kan worden verleend ;

4° Onderwijs, waarvoor in het hoger professioneel
onderwijs de graad van bachelor kan worden
verleend ;
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5° Sociaal-agogisch werk, waarvoor in het hoger
professioneel onderwijs de graad van bachelor
kan worden verleend.

Artikel 33

EHSAL, Europese Hogeschool Brussel kan in de
vestiging Brussel-Hoofdstad opleidingen aanbie-
den en de daarop betrekking hebbende graden ver-
lenen in de volgende studiegebieden :

1° Gezondheidszorg, waarvoor :

a) in het hoger professioneel onderwijs de
graad van bachelor kan worden verleend ;

b) binnen een associatie in het academisch on-
derwijs de graden van bachelor en master
kunnen worden verleend ;

2° Handelswetenschappen en bedrijfskunde, waar-
voor binnen een associatie in het academisch
onderwijs de graden van bachelor en master
kunnen worden verleend ;

3° Onderwijs, waarvoor in het hoger professioneel
onderwijs de graad van bachelor kan verleend
worden ;

4° Sociaal-agogisch werk, waarvoor in het hoger
professioneel onderwijs de graad van bachelor
kan worden verleend.

Artikel 34

De Erasmushogeschool Brussel kan in de vestiging
Brussel-Hoofdstad opleidingen aanbieden en de
daarop betrekking hebbende graden verlenen in de
volgende studiegebieden :

1° Architectuur, waarvoor in het hoger professio-
neel onderwijs de graad van bachelor kan wor-
den verleend ;

2° Audiovisuele en beeldende kunst, waarvoor
binnen een associatie in het academisch onder-
wijs de graden van bachelor en master kunnen
worden verleend ;

3° Gezondheidszorg, waarvoor in het hoger pro-
fessioneel onderwijs de graad van bachelor kan
worden verleend ;

4° Handelswetenschappen en bedrijfskunde, waar-
voor in het hoger professioneel onderwijs de
graad van bachelor kan worden verleend ;

5° Industriële wetenschappen en technologie,
waarvoor :

a) in het hoger professioneel onderwijs de
graad van bachelor kan worden verleend ;

b) binnen een associatie in het academisch on-
derwijs de graden van bachelor en master
kunnen worden verleend ;

6° Muziek en podiumkunsten, waarvoor binnen
een associatie in het academisch onderwijs de
graden van bachelor en master kunnen worden
verleend ;

7° Onderwijs, waarvoor in het hoger professioneel
onderwijs de graad van bachelor kan worden
verleend ;

8° Sociaal-agogisch werk, waarvoor in het hoger
professioneel onderwijs de graad van bachelor
kan worden verleend ;

9° Toegepaste taalkunde, waarvoor binnen een as-
sociatie in het academisch onderwijs de graden
van bachelor en master kunnen worden ver-
leend.

Artikel 35

De Groep T-Hogeschool Leuven kan in de vesti-
ging Leuven opleidingen aanbieden en de daarop
betrekking hebbende graden verlenen in de vol-
gende studiegebieden :

1° Industriële wetenschappen en technologie,
waarvoor binnen een associatie in het acade-
misch onderwijs de graden van bachelor en
master kunnen worden verleend ;

2° Onderwijs, waarvoor in het hoger professioneel
onderwijs de graad van bachelor kan worden
verleend.

Artikel 36

De Hogere Zeevaartschool kan in de vestiging
Antwerpen opleidingen aanbieden en de daarop
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betrekking hebbende graden verlenen in de vol-
gende studiegebieden :

Industriële wetenschappen en technologie, waar-
voor :

a) in het hoger professioneel onderwijs de graad
van bachelor kan worden verleend ;

b) binnen een associatie in het academisch onder-
wijs de graden van bachelor en master kunnen
worden verleend.

Artikel 37

De Hogeschool Antwerpen kan in de vestigingen
Antwerpen, Turnhout, Mechelen en Lier opleidin-
gen aanbieden en de daarop betrekking hebbende
graden verlenen in de volgende studiegebieden :

1° Architectuur, waarvoor binnen een associatie
in het academisch onderwijs de graden van
bachelor en master kunnen worden verleend ;

2° Audiovisuele en beeldende kunst, waarvoor
binnen een associatie in het academisch onder-
wijs de graden van bachelor en master kunnen
worden verleend ;

3° Gezondheidszorg, waarvoor :

a) in het hoger professioneel onderwijs de
graad van bachelor kan worden verleend ;

b) binnen een associatie in het academisch on-
derwijs de graden van bachelor en master
kunnen worden verleend ;

4° Handelswetenschappen en bedrijfskunde,
waarvoor in het hoger professioneel onderwijs
de graad van bachelor kan worden verleend ;

5° Industriële wetenschappen en technologie,
waarvoor :

a) in het hoger professioneel onderwijs de
graad van bachelor kan worden verleend ;

b) binnen een associatie in het academisch on-
derwijs de graden van bachelor en master
kunnen worden verleend ;

6° Muziek en podiumkunsten, waarvoor :

a) in het hoger professioneel onderwijs de
graad van bachelor kan worden verleend ;

b) binnen een associatie in het academisch on-
derwijs de graden van bachelor en master
kunnen worden verleend ;

7° Onderwijs, waarvoor in het hoger professioneel
onderwijs de graad van bachelor kan worden
verleend ;

8° Productontwikkeling, waarvoor binnen een as-
sociatie in het academisch onderwijs de graden
van bachelor en master kunnen worden ver-
leend ;

9° Sociaal-agogisch werk, waarvoor in het hoger
professioneel onderwijs de graad van bachelor
kan worden verleend ;

10° Toegepaste taalkunde, waarvoor binnen een as-
sociatie in het academisch onderwijs de graden
van bachelor en master kunnen worden ver-
leend.

Artikel 38

De Hogeschool Gent kan in de vestigingen Gent
en Aalst opleidingen aanbieden en de daarop be-
trekking hebbende graden verlenen in de volgende
studiegebieden :

1° Architectuur, waarvoor in het hoger professio-
neel onderwijs de graad van bachelor kan wor-
den verleend ;

2° Audiovisuele en beeldende kunst, waarvoor
binnen een associatie in het academisch onder-
wijs de graden van bachelor en master kunnen
worden verleend ;

3° Biotechniek, waarvoor :

a) in het hoger professioneel onderwijs de
graad van bachelor kan worden verleend ;

b) binnen een associatie in het academisch on-
derwijs de graden van bachelor en master
kunnen worden verleend ;

4° Gezondheidszorg, waarvoor in het hoger pro-
fessioneel onderwijs de graad van bachelor kan
worden verleend ;
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5° Handelswetenschappen en bedrijfskunde, waar-
voor :

a) in het hoger professioneel onderwijs de
graad van bachelor kan worden verleend ;

b) binnen een associatie in het academisch on-
derwijs de graden van bachelor en master
kunnen worden verleend ;

6° Industriële wetenschappen en technologie,
waarvoor :

a) in het hoger professioneel onderwijs de
graad van bachelor kan worden verleend ;

b) binnen een associatie in het academisch on-
derwijs de graden van bachelor en master
kunnen worden verleend ;

7° Muziek en podiumkunsten, waarvoor binnen
een associatie in het academisch onderwijs de
graden van bachelor en master kunnen worden
verleend ;

8° Onderwijs, waarvoor in het hoger professioneel
onderwijs de graad van bachelor kan worden
verleend ;

9° Sociaal-agogisch werk, waarvoor in het hoger
professioneel onderwijs de graad van bachelor
kan worden verleend ;

10° Toegepaste taalkunde, waarvoor binnen een as-
sociatie in het academisch onderwijs de graden
van bachelor en master kunnen worden ver-
leend.

Artikel 39

De Hogeschool Limburg kan in de vestiging Has-
selt opleidingen aanbieden en de daarop betrek-
king hebbende graden verlenen in de volgende stu-
diegebieden :

1° Handelswetenschappen en bedrijfskunde, waar-
voor in het hoger professioneel onderwijs de
graad van bachelor kan worden verleend ;

2° Industriële wetenschappen en technologie,
waarvoor :

a) in het hoger professioneel onderwijs de
graad van bachelor kan worden verleend ;

b) binnen een associatie in het academisch on-
derwijs de graden van bachelor en master
kunnen worden verleend ;

3° Onderwijs, waarvoor in het hoger professioneel
onderwijs de graad van bachelor kan worden
verleend ;

4° Sociaal-agogisch werk, waarvoor in het hoger
professioneel onderwijs de graad van bachelor
kan worden verleend.

Artikel 40

De Hogeschool Sint-Lukas Brussel kan in de vesti-
ging Brussel-Hoofdstad opleidingen aanbieden en
de daarop betrekking hebbende graden verlenen in
de volgende studiegebieden :

1° Architectuur, waarvoor in het hoger professio-
neel onderwijs de graad van bachelor kan wor-
den verleend ;

2° Audiovisuele en beeldende kunst, waarvoor
binnen een associatie in het academisch onder-
wijs de graden van bachelor en master kunnen
worden verleend ;

3° Industriële wetenschappen en technologie,
waarvoor in het hoger professioneel onderwijs
de graad van bachelor kan worden verleend.

Artikel 41

De Hogeschool West-Vlaanderen kan in de vesti-
gingen Brugge, Oostende en Kortrijk opleidingen
aanbieden en de daarop betrekking hebbende gra-
den verlenen in de volgende studiegebieden :

1° Architectuur, waarvoor in het hoger professio-
neel onderwijs de graad van bachelor kan wor-
den verleend ;

2° Gezondheidszorg, waarvoor in het hoger pro-
fessioneel onderwijs de graad van bachelor kan
worden verleend ;

3° Handelswetenschappen en bedrijfskunde, waar-
voor in het hoger professioneel onderwijs de
graad van bachelor kan worden verleend ;

4° Industriële wetenschappen en technologie,
waarvoor :
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a) in het hoger professioneel onderwijs de
graad van bachelor kan worden verleend ;

b) binnen een associatie in het academisch on-
derwijs de graden van bachelor en master
kunnen worden verleend ;

5° Onderwijs, waarvoor in het hoger professioneel
onderwijs de graad van bachelor kan worden
verleend ;

6° Sociaal-agogisch werk, waarvoor in het hoger
professioneel onderwijs de graad van bachelor
kan worden verleend.

Artikel 42

De Hogeschool voor Wetenschap & Kunst kan in
de vestigingen Brussel-Hoofdstad, Sint-Katelijne-
Waver, Leuven en Gent opleidingen aanbieden en
de daarop betrekking hebbende graden verlenen in
de volgende studiegebieden :

1° Architectuur, waarvoor :

a) in het hoger professioneel onderwijs de
graad van bachelor kan worden verleend ;

b) binnen een associatie in het academisch on-
derwijs de graden van bachelor en master
kunnen worden verleend ;

2° Audiovisuele en beeldende kunst, waarvoor :

a) in het hoger professioneel onderwijs de
graad van bachelor kan worden verleend ;

b) binnen een associatie in het academisch on-
derwijs de graden van bachelor en master
kunnen worden verleend ;

3° Handelswetenschappen en bedrijfskunde, waar-
voor :

a) in het hoger professioneel onderwijs de
graad van bachelor kan worden verleend ;

b) binnen een associatie in het academisch on-
derwijs de graden van bachelor en master
kunnen worden verleend ;

4° Industriële wetenschappen en technologie,
waarvoor :

a) in het hoger professioneel onderwijs de
graad van bachelor kan worden verleend ;

b) binnen een associatie in het academisch on-
derwijs de graden van bachelor en master
kunnen worden verleend ;

5° Muziek en podiumkunsten, waarvoor binnen
een associatie in het academisch onderwijs de
graden van bachelor en master kunnen worden
verleend ;

6° Onderwijs, waarvoor in het hoger professioneel
onderwijs de graad van bachelor kan worden
verleend ;

7° Toegepaste taalkunde, waarvoor binnen een as-
sociatie in het academisch onderwijs de graden
van bachelor en master kunnen worden ver-
leend.

Artikel 43

De Karel de Grote-Hogeschool – Katholieke Ho-
geschool Antwerpen kan in de vestiging Antwer-
pen opleidingen aanbieden en de daarop betrek-
king hebbende graden verlenen in de volgende stu-
diegebieden :

1° Audiovisuele en beeldende kunst, waarvoor
binnen een associatie in het academisch onder-
wijs de graden van bachelor en master kunnen
worden verleend ;

2° Gezondheidszorg, waarvoor in het hoger pro-
fessioneel onderwijs de graad van bachelor kan
worden verleend ;

3° Handelswetenschappen en bedrijfskunde, waar-
voor in het hoger professioneel onderwijs de
graad van bachelor kan worden verleend ;

4° Industriële wetenschappen en technologie,
waarvoor :

a) in het hoger professioneel onderwijs de
graad van bachelor kan worden verleend ;

b) binnen een associatie in het academisch on-
derwijs de graden van bachelor en master
kunnen worden verleend ;

5° Onderwijs, waarvoor in het hoger professioneel
onderwijs de graad van bachelor kan worden
verleend ;
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6° Sociaal-agogisch werk, waarvoor in het hoger
professioneel onderwijs de graad van bachelor
kan worden verleend.

Artikel 44

De Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende kan
in de vestigingen Brugge en Oostende opleidingen
aanbieden en de daarop betrekking hebbende gra-
den verlenen in de volgende studiegebieden :

1° Gezondheidszorg, waarvoor :

a) in het hoger professioneel onderwijs de
graad van bachelor kan worden verleend ;

b) binnen een associatie in het academisch on-
derwijs de graden van bachelor en master
kunnen worden verleend ;

2° Handelswetenschappen en bedrijfskunde, waar-
voor in het hoger professioneel onderwijs de
graad van bachelor kan worden verleend ;

3° Industriële wetenschappen en technologie,
waarvoor :

a) in het hoger professioneel onderwijs de
graad van bachelor kan worden verleend ;

b) binnen een associatie in het academisch on-
derwijs de graden van bachelor en master
kunnen worden verleend ;

4° Onderwijs, waarvoor in het hoger professioneel
onderwijs de graad van bachelor kan worden
verleend.

Artikel 45

De Katholieke Hogeschool Kempen kan in de ves-
tigingen Vorselaar, Turnhout, Geel en Lier oplei-
dingen aanbieden en de daarop betrekking heb-
bende graden verlenen in de volgende studiegebie-
den :

1° Biotechniek, waarvoor :

a) in het hoger professioneel onderwijs de
graad van bachelor kan worden verleend ;

b) binnen een associatie in het academisch on-
derwijs de graden van bachelor en master
kunnen worden verleend ;

2° Gezondheidszorg, waarvoor in het hoger pro-
fessioneel onderwijs de graad van bachelor kan
worden verleend ;

3° Handelswetenschappen en bedrijfskunde, waar-
voor in het hoger professioneel onderwijs de
graad van bachelor kan worden verleend ;

4° Industriële wetenschappen en technologie,
waarvoor :

a) in het hoger professioneel onderwijs de
graad van bachelor kan worden verleend ;

b) binnen een associatie in het academisch on-
derwijs de graden van bachelor en master
kunnen worden verleend ;

5° Onderwijs, waarvoor in het hoger professioneel
onderwijs de graad van bachelor kan worden
verleend ;

6° Sociaal-agogisch werk, waarvoor in het hoger
professioneel onderwijs de graad van bachelor
kan worden verleend.

Artikel 46

De Katholieke Hogeschool Leuven kan in de vesti-
gingen Leuven en Diest opleidingen aanbieden en
de daarop betrekking hebbende graden verlenen in
de volgende studiegebieden :

1° Gezondheidszorg, waarvoor in het hoger pro-
fessioneel onderwijs de graad van bachelor kan
worden verleend ;

2° Handelswetenschappen en bedrijfskunde, waar-
voor in het hoger professioneel onderwijs de
graad van bachelor kan worden verleend ;

3° Industriële wetenschappen en technologie,
waarvoor in het hoger professioneel onderwijs
de graad van bachelor kan worden verleend ;

4° Onderwijs, waarvoor in het hoger professioneel
onderwijs de graad van bachelor kan worden
verleend ;
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5° Sociaal-agogisch werk, waarvoor in het hoger
professioneel onderwijs de graad van bachelor
kan worden verleend.

Artikel 47

De Katholieke Hogeschool Limburg kan in de ves-
tiging Diepenbeek-Genk-Hasselt opleidingen aan-
bieden en de daarop betrekking hebbende graden
verlenen in de volgende studiegebieden :

1° Audiovisuele en beeldende kunst, waarvoor
binnen een associatie in het academisch onder-
wijs de graden van bachelor en master kunnen
worden verleend ;

2° Gezondheidszorg, waarvoor in het hoger pro-
fessioneel onderwijs de graad van bachelor kan
worden verleend ;

3° Handelswetenschappen en bedrijfskunde, waar-
voor in het hoger professioneel onderwijs de
graad van bachelor kan worden verleend ;

4° Industriële wetenschappen en technologie,
waarvoor :

a) in het hoger professioneel onderwijs de
graad van bachelor kan worden verleend ;

b) binnen een associatie in het academisch on-
derwijs de graden van bachelor en master
kunnen worden verleend ;

5° Onderwijs, waarvoor in het hoger professioneel
onderwijs de graad van bachelor kan worden
verleend ;

6° Sociaal-agogisch werk, waarvoor in het hoger
professioneel onderwijs de graad van bachelor
kan worden verleend.

Artikel 48

De Katholieke Hogeschool Mechelen kan in de
vestiging Mechelen opleidingen aanbieden en de
daarop betrekking hebbende graden verlenen in de
volgende studiegebieden :

1° Architectuur, waarvoor in het hoger professio-
neel onderwijs de graad van bachelor kan wor-
den verleend ;

2° Gezondheidszorg, waarvoor in het hoger pro-
fessioneel onderwijs de graad van bachelor kan
worden verleend ;

3° Handelswetenschappen en bedrijfskunde, waar-
voor in het hoger professioneel onderwijs de
graad van bachelor kan worden verleend ;

4° Onderwijs, waarvoor in het hoger professioneel
onderwijs de graad van bachelor kan worden
verleend.

Artikel 49

De Katholieke Hogeschool Sint-Lieven kan in de
vestigingen Gent, Sint-Niklaas en Aalst opleidin-
gen aanbieden en de daarop betrekking hebbende
graden verlenen in de volgende studiegebieden :

1° Biotechniek, waarvoor in het hoger professio-
neel onderwijs de graad van bachelor kan wor-
den verleend ;

2° Gezondheidszorg, waarvoor in het hoger pro-
fessioneel onderwijs de graad van bachelor kan
worden verleend ;

3° Handelswetenschappen en bedrijfskunde, waar-
voor in het hoger professioneel onderwijs de
graad van bachelor kan worden verleend ;

4° Industriële wetenschappen en technologie,
waarvoor :

a) in het hoger professioneel onderwijs de
graad van bachelor kan worden verleend ;

b) binnen een associatie in het academisch on-
derwijs de graden van bachelor en master
kunnen worden verleend ;

5° Onderwijs, waarvoor in het hoger professioneel
onderwijs de graad van bachelor kan worden
verleend.

Artikel 50

De Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen
kan in de vestigingen Kortrijk, Tielt, Roeselare en
Torhout opleidingen aanbieden en de daarop be-
trekking hebbende graden verlenen in de volgende
studiegebieden :
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1° Biotechniek, waarvoor in het hoger professio-
neel onderwijs de graad van bachelor kan wor-
den verleend ;

2° Gezondheidszorg, waarvoor in het hoger pro-
fessioneel onderwijs de graad van bachelor kan
worden verleend ;

3° Handelswetenschappen en bedrijfskunde, waar-
voor in het hoger professioneel onderwijs de
graad van bachelor kan worden verleend ;

4° Industriële wetenschappen en technologie,
waarvoor in het hoger professioneel onderwijs
de graad van bachelor kan worden verleend ;

5° Onderwijs, waarvoor in het hoger professioneel
onderwijs de graad van bachelor kan worden
verleend ;

6° Sociaal-agogisch werk, waarvoor in het hoger
professioneel onderwijs de graad van bachelor
kan worden verleend.

Artikel 51

De Lessius Hogeschool kan in de vestiging Ant-
werpen opleidingen aanbieden en de daarop be-
trekking hebbende graden verlenen in de volgende
studiegebieden :

1° Gezondheidszorg, waarvoor in het hoger pro-
fessioneel onderwijs de graad van bachelor kan
worden verleend ;

2° Handelswetenschappen en bedrijfskunde, waar-
voor binnen een associatie in het academisch
onderwijs de graden van bachelor en master
kunnen worden verleend ;

3° Sociaal-agogisch werk, waarvoor in het hoger
professioneel onderwijs de graad van bachelor
kan worden verleend ;

4° Toegepaste taalkunde, waarvoor binnen een as-
sociatie in het academisch onderwijs de graden
van bachelor en master kunnen worden ver-
leend.

Artikel 52

De Plantijn-Hogeschool van de provincie Antwer-
pen kan in de vestigingen Antwerpen en Boom op-

leidingen aanbieden en de daarop betrekking heb-
bende graden verlenen in de volgende studiegebie-
den :

1° Gezondheidszorg, waarvoor in het hoger pro-
fessioneel onderwijs de graad van bachelor kan
worden verleend ;

2° Handelswetenschappen en bedrijfskunde, waar-
voor in het hoger professioneel onderwijs de
graad van bachelor kan worden verleend ;

3° Industriële wetenschappen en technologie,
waarvoor in het hoger professioneel onderwijs
de graad van bachelor kan worden verleend ;

4° Onderwijs, waarvoor in het hoger professioneel
onderwijs de graad van bachelor kan worden
verleend ;

5° Sociaal-agogisch werk, waarvoor in het hoger
professioneel onderwijs de graad van bachelor
kan worden verleend.

Artikel 53

De Provinciale Hogeschool Limburg kan in de ves-
tiging Hasselt opleidingen aanbieden en de daarop
betrekking hebbende graden verlenen in de vol-
gende studiegebieden :

1° Architectuur, waarvoor binnen een associatie in
het academisch onderwijs de graden van bache-
lor en master kunnen worden verleend ;

2° Audiovisuele en beeldende kunst, waarvoor
binnen een associatie in het academisch onder-
wijs de graden van bachelor en master kunnen
worden verleend ;

3° Biotechniek, waarvoor in het hoger professio-
neel onderwijs de graad van bachelor kan wor-
den verleend ;

4° Gezondheidszorg, waarvoor :

a) in het hoger professioneel onderwijs de
graad van bachelor kan worden verleend ;

b) binnen een associatie in het academisch on-
derwijs de graden van bachelor en master
kunnen worden verleend ;
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5° Handelswetenschappen en bedrijfskunde, waar-
voor in het hoger professioneel onderwijs de
graad van bachelor kan worden verleend ;

6° Onderwijs, waarvoor in het hoger professioneel
onderwijs de graad van bachelor kan worden
verleend.

Artikel 54

Als ambtshalve geregistreerde instelling voor
hoger onderwijs kan de Evangelische Theologische
Faculteit te Heverlee in het studiegebied gods-
dienstwetenschappen en godgeleerdheid de graden
van bachelor, master en doctor verlenen.

Artikel 55

Als ambtshalve geregistreerde instelling voor
hoger onderwijs kan de Faculteit voor Protestantse
Godgeleerdheid te Brussel in het studiegebied
godsdienstwetenschappen en godgeleerdheid de
graden van bachelor, master en doctor verlenen.

AFDELING 2

Accreditatie, programmatie en 
registratie van opleidingen

Artikel 56

§ 1. De instellingen voor hoger onderwijs kunnen
slechts de graden van bachelor of master  verlenen
na het met goed gevolg voltooien van de betrok-
ken opleiding die overeenkomstig dit decreet geor-
ganiseerd wordt en die :

1° ofwel overeenkomstig artikel 57 geaccrediteerd
is ;

2° ofwel overeenkomstig artikel 61 erkend is als
nieuwe opleiding ;

3° ofwel geniet van een tijdelijke erkenning over-
eenkomstig artikel 60, §§ 2 en 3.

§ 2. Een internationaal verdrag wijst het orgaan
aan dat overeenkomstig dit decreet de accreditatie
verleent en de toets nieuwe opleidingen uitvoert.

De Vlaamse regering geeft aan het Vlaams Parle-
ment kennis van het verdragsontwerp vóór de on-
dertekening ervan.

De Vlaamse regering kan het verdrag slechts ratifi-
ceren na in acht name van een termijn van zestig
dagen na de bekendmaking van het instemmings-
decreet.

De beslissingen van het Accreditatieorgaan wor-
den in de interne rechtsorde beschouwd als admi-
nistratieve rechtshandelingen.

Tegen de beslissingen van het Accreditatieorgaan
kan een georganiseerd beroep bij de Vlaamse rege-
ring worden ingesteld door iedere belanghebben-
de. De Vlaamse regering toetst een betwiste beslis-
sing aan de bepalingen van dit decreet. Zij vernie-
tigt de beslissing wanneer deze kennelijk niet in
overeenstemming met deze bepalingen te brengen
is. De Vlaamse regering bepaalt de nadere proce-
durele regelen die op dit beroep van toepassing
zijn.

Het Accreditatieorgaan rapporteert jaarlijks over
zijn werkzaamheden aan het Vlaams Parlement.

Artikel 57

De accreditatie van een opleiding wordt verleend
op aanvraag van het instellingsbestuur. Het instel-
lingsbestuur vraagt een accreditatie aan ten vroeg-
ste achttien maanden en ten laatste negen maan-
den voor het verstrijken van de geldigheid van de
lopende accreditatie of van de erkenning als nieu-
we opleiding zoals bedoeld in artikel 61 of van de
tijdelijke erkenning zoals bedoeld in artikel 60. De
accreditatie van gezamenlijke georganiseerde op-
leidingen die voltooid worden met een gezamenlijk
diploma zoals bedoeld in artikel 86, wordt verleend
op een gezamenlijke aanvraag van de betrokken
instellingsbesturen. Tussen de datum van de aan-
vraag van de accreditatie en de datum van de pu-
blicatie van de externe beoordeling mag niet meer
dan één jaar verlopen zijn.

Het Accreditatieorgaan bepaalt de vorm en de in-
houd van het dossier dat bij de aanvraag dient te
worden gevoegd. Het dossier omvat in ieder geval
een gepubliceerde externe beoordeling van de op-
leiding uitgevoerd en gepubliceerd door de Vlaam-
se Interuniversitaire Raad of de Vlaamse Hoge-
scholenraad conform het bepaalde in artikel 93 of
door een evaluatieorgaan dat door het Accredita-
tieorgaan is erkend.
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Artikel 58

§ 1. De accreditatie van een opleiding is afhanke-
lijk van de aanwezigheid van voldoende generieke
kwaliteitswaarborgen om de in § 2 bedoelde doel-
stellingen te bereiken.

De generieke kwaliteitswaarborgen betreffen :

1° de onderwijsinhoud, dit omvat in ieder geval de
aard en het niveau van het onderwijs, voldoende
samenhang in het opleidingsprogramma, de stu-
dielast en een duidelijke relatie tussen de doel-
stellingen en de inhoud van het opleidingspro-
gramma ;

2° het onderwijsproces, dit omvat in ieder geval
een voldoende afstemming tussen de vormge-
ving van het onderwijs en de inhoud, voldoende
studiebegeleiding en inzichtelijke beoordeling
en toetsing van het onderwijs ;

3° de uitkomst van het onderwijs, dit omvat in
ieder geval voldoende maatschappelijke rele-
vantie van de bereikte eindkwalificaties van af-
gestudeerden van de opleiding en voldoende
rendement van de opleiding ;

4° de materiële voorzieningen, de kwaliteit van het
personeel, de organisatie en de interne kwali-
teitszorg ;

5° de methoden die bij de zelfbeoordeling worden
gehanteerd ; deze hebben in ieder geval betrek-
king op de mogelijkheid de opleiding te verge-
lijken met andere opleidingen en op een inter-
nationaal beoordelingskader.

§ 2. De aanwezigheid van voldoende generieke
kwaliteitswaarborgen garandeert dat de instellin-
gen een onderwijs aanbieden dat de studenten bij
de voltooiing van de opleiding brengt tot :

1° in de opleidingen leidend tot de graad van ba-
chelor in het hoger professioneel onderwijs :

– het beheersen van algemene competenties
als denk- en redeneervaardigheid, het ver-
werven en verwerken van informatie, het
vermogen tot kritische reflectie en project-
matig werken, creativiteit, het kunnen uit-
voeren van eenvoudige leidinggevende
taken, het vermogen tot communiceren van
informatie, ideeën, problemen en oplossin-
gen, zowel aan specialisten als aan leken en
een ingesteldheid tot levenslang leren ;

– het beheersen van de algemene beroepsge-
richte competenties als teamgericht kunnen
werken, oplossingsgericht kunnen werken in
de zin van het zelfstandig kunnen definiëren
en analyseren van complexe probleemsitu-
aties in de beroepspraktijk en het kunnen
ontwikkelen en toepassen van zinvolle op-
lossingsstrategieën, en het besef van maat-
schappelijke verantwoordelijkheid samen-
hangend met de beroepspraktijk ;

– het beheersen van beroepsspecifieke compe-
tenties op het niveau van een beginnend be-
roepsbeoefenaar ;

2° in de opleidingen leidend tot de graad van ba-
chelor in het academisch onderwijs :

– het beheersen van algemene competenties
als denk- en redeneervaardigheid, het ver-
werven en verwerken van informatie, het
vermogen tot kritische reflectie, creativiteit,
het kunnen uitvoeren van eenvoudige ma-
nagementtaken, het vermogen tot communi-
ceren van informatie, ideeën, problemen en
oplossingen zowel aan specialisten als aan
leken en een ingesteldheid tot levenslang
leren ;

– het beheersen van algemene wetenschappe-
lijke competenties als een onderzoekende
houding, kennis hebben van onderzoeksme-
thoden en -technieken en deze adequaat
kunnen toepassen, het vermogen om de rele-
vante data te verzamelen die de oordeelsvor-
ming over maatschappelijke, wetenschappe-
lijke en ethische vraagstukken kunnen stu-
ren, een appreciatie van de onzekerheid, de
ambiguïteit en de grenzen van de kennis en
de vaardigheid tot het probleemgestuurd ini-
tiëren van onderzoek ;

– het begrip van de wetenschappelijk-discipli-
naire basiskennis eigen aan een bepaald do-
mein van de wetenschappen of de kunsten,
een systematische kennis van de kernele-
menten van een discipline met inbegrip van
het verwerven van coherente en gedetail-
leerde kennis deels geïnspireerd door de
nieuwste ontwikkelingen van de discipline
en een begrip van de structuur van het vak-
gebied en de samenhang met andere vakge-
bieden ;

3° in de opleidingen leidend tot de graad van mas-
ter :
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– het beheersen van algemene competenties
op een gevorderd niveau als het vermogen
om op een wetenschappelijke wijze te den-
ken en handelen, het om kunnen gaan met
complexe problemen, het kunnen reflecteren
op het eigen denken en werken en het kun-
nen vertalen van die reflectie naar de ont-
wikkeling van meer adequate oplossingen,
het vermogen tot communiceren van het
eigen onderzoek en probleemoplossingen
met vakgenoten en leken en het vermogen
tot oordeelsvorming in een onzekere context ;

– het beheersen van algemene wetenschappe-
lijke competenties op een gevorderd niveau
als het kunnen gebruiken van methoden en
technieken in onderzoek, het kunnen ont-
werpen van onderzoek, het kunnen toepas-
sen van paradigma’s in het domein van de
wetenschappen of kunsten en het kunnen
aanduiden van de grenzen van paradigma’s,
het vermogen tot originaliteit en creativiteit
met het oog op het continu uitbreiden van de
kennis en inzichten en het samen kunnen
werken in een multidisciplinaire omgeving ;

– een gevorderd begrip van en inzicht in de
wetenschappelijk-disciplinaire kennis eigen
aan een bepaald domein van de wetenschap-
pen of de kunsten, inzicht hebben in de
nieuwste kennis van het vakgebied of delen
ervan, in staat zijn om de wijze waarop de
theorievorming beweegt te volgen en te in-
terpreteren, in staat zijn om in een of enkele
delen van het vakgebied een originele bijdra-
ge aan de kennis te leveren en het bezitten
van specifieke bij het vakgebied horende
vaardigheden als ontwerpen, onderzoeken,
analyseren, diagnosticeren ;

– hetzij het beheersen van de competenties
nodig voor het zelfstandig kunnen verrichten
van wetenschappelijk onderzoek of de zelf-
standige beoefening van de kunsten op het
niveau van een beginnend onderzoeker of
kunstenaar, hetzij het beheersen van de alge-
mene en specifieke beroepsgerichte compe-
tenties nodig voor de zelfstandige aanwen-
ding van wetenschappelijke of artistieke
kennis op het niveau van een beginnend be-
roepsbeoefenaar.

Artikel 59

§ 1. De accreditatie wordt verleend wanneer het
Accreditatieorgaan op basis van de gepubliceerde
externe beoordeling in redelijkheid meent te kun-
nen besluiten dat voldoende generieke kwaliteits-
waarborgen voorhanden zijn.

Het Accreditatieorgaan kan de accreditatie tevens
verlenen op grond van een buitenlandse accredita-
tie die het als equivalent erkent. Het Accreditatie-
orgaan gaat daarbij na of de accreditaties worden
verleend volgens een vergelijkbare methodologi-
sche aanpak als de accreditaties die in uitvoering
van dit decreet worden verleend.

§ 2. Het Accreditatieorgaan legt de bevindingen
naar aanleiding van de toetsing bedoeld in § 1, eer-
ste lid, vast in een accreditatierapport, dat als moti-
vering geldt van het accreditatiebesluit. Het Ac-
creditatieorgaan maakt het accreditatierapport en
het accreditatiebesluit openbaar. Het Accreditatie-
orgaan kan in het accreditatierapport overige op-
merkingen opnemen over de bijzondere kwaliteits-
kenmerken van de opleiding.

Alvorens het accreditatierapport en het accredita-
tiebesluit vast te stellen, stelt het Accreditatieor-
gaan het instellingsbestuur in de gelegenheid bin-
nen één maand zijn zienswijze over het ontwerp
van accreditatierapport naar voor te brengen.

Artikel 60

§ 1. Het Accreditatieorgaan neemt binnen vier
maanden na ontvangst van de aanvraag om accre-
ditatie een besluit. Het accreditatiebesluit treedt in
werking met ingang van de bekendmaking ervan
aan de instelling of in geval van verlenging met in-
gang van de dag waarop het vorige accreditatiebe-
sluit vervalt.

De accreditatie vervalt op het einde van het acht-
ste academiejaar volgend op de dag van inwerking-
treding van het accreditatiebesluit. Indien het Ac-
creditatieorgaan binnen de vier maanden na ont-
vangst van de aanvraag geen besluit heeft getrof-
fen, wordt de geldigheidsduur van de lopende ac-
creditatie of de geldigheidsduur van de erkenning
als nieuwe opleiding bedoeld in artikel 61 éénmaal
met één jaar verlengd.

§ 2. Bij ontstentenis van een accreditatiebesluit kan
de Vlaamse regering aan een opleiding in het alge-
meen belang of in het belang van de studenten een
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in de tijd beperkte erkenning van die opleiding
toekennen aan de instelling voor hoger onderwijs.
Deze tijdelijke erkenning geldt voor één academie-
jaar en kan slechts tweemaal worden verlengd voor
telkens één academiejaar.

De Vlaamse regering wint daarbij het advies in van
de Erkenningscommissie.

§ 3. Indien het accreditatiebesluit over een geaccre-
diteerde opleiding negatief is, kan het instellingsbe-
stuur binnen één maand na de bekendmaking van
het besluit een aanvraag om een tijdelijke erken-
ning indienen bij de Vlaamse regering. Bij de aan-
vraag is een gedetailleerd verbeteringsplan ge-
voegd waarin het instellingsbestuur op een toetsba-
re wijze aangeeft hoe het voornemens is de kwali-
teit en het niveau te verbeteren.

De Vlaamse regering neemt een beslissing binnen
drie maanden na ontvangst van de aanvraag. Het
besluit treedt in werking met ingang van de be-
kendmaking ervan aan de instelling of in geval van
een verlenging met ingang van de dag waarop het
vorige accreditatiebesluit vervalt. Indien het besluit
niet binnen de termijn van drie maand aan de in-
stelling is bekend gemaakt, wordt het geacht posi-
tief te zijn. De duur van de tijdelijke erkenning va-
rieert van één jaar tot maximum drie jaar. De
Vlaamse regering wint daarbij het advies in van de
Erkenningscommissie.

De Erkenningscommissie vergelijkt de voorgestel-
de verbeteringen met de vastgestelde tekorten en
oordeelt of de voorgestelde verbeteringen realis-
tisch en haalbaar zijn en of ze van die aard zijn dat
de opleiding bij realisatie ervan de toets inzake de
aanwezigheid van voldoende generieke kwaliteits-
waarborgen met goed gevolg zal kunnen door-
staan.

§ 4. De Vlaamse regering stelt de nadere voorwaar-
den en procedure voor de tijdelijke erkenning van
een opleiding vast.

Artikel 61

§ 1. Een opleiding die niet voorkomt in het Hoger
Onderwijsregister of die in hoofde van de instelling
niet voorkomt in het Hoger Onderwijsregister, be-
doeld in artikel 64 wordt een nieuwe opleiding ge-
noemd.

Een hogeschool of universiteit kan eerst met in-
gang van het academiejaar 2006-2007  een nieuwe

bachelors- of mastersopleiding aanbieden wanneer
de betreffende opleiding bij besluit van de Vlaamse
regering is erkend als nieuwe opleiding. De aan-
vraag daartoe kan vanaf 1 januari 2005 ingediend
worden. Een universiteit of hogeschool kan eerst
met ingang van het academiejaar 2009-2010 nieuwe
mastersopleidingen die aansluiten bij een acade-
misch gerichte bachelorsopleiding aanbieden wan-
neer de betreffende mastersopleiding bij besluit
van de Vlaamse regering is erkend als nieuwe op-
leiding. De aanvraag daartoe kan ingediend wor-
den met ingang van 1 januari 2008. De Vlaamse re-
gering kan zodanige besluiten nemen met inacht-
neming van de volgende voorschriften :

1° het voorgelegde dossier omvat :

a) het positief advies van de associatie waaron-
der de hogeschool of universiteit ressor-
teert ;

b) de naam van de opleiding ;

c) in voorkomend geval de afstudeerrichtingen ;

d) de onderwijstaal gebruikt in de opleiding ;

e) de doelstellingen en de eindtermen van de
opleidingen ;

f) de bevoegde instelling die de opleiding aan-
biedt en de associatie waarvan deze lid is ;

g) de studieomvang van de opleiding uitge-
drukt in studiepunten ;

h) de graad waartoe de opleiding leidt, de kwa-
lificatie van de graad en eventueel de specifi-
catie van de graad ;

i) eventueel de titel die houders van de graad
van deze opleiding kunnen voeren ;

j) in geval het een bachelorsopleiding betreft :
de aansluitingsmogelijkheden en de mogelij-
ke vervolgopleidingen zoals bedoeld in het
Hoger Onderwijsregister en conform de toe-
latingsvoorwaarden voorgeschreven in afde-
ling 3, van hoofdstuk III ;

k) in geval het gaat om een mastersopleiding :
de vereiste vooropleidingen en toegangs-
voorwaarden zoals bedoeld in het Hoger
Onderwijsregister en conform de toelatings-
voorwaarden voorgeschreven in afdeling 3,
van hoofdstuk III ;
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2° de opleiding heeft de ‘toets nieuwe opleidingen’
door het Accreditatieorgaan, zoals vastgelegd in
§ 2 van dit artikel, met positief gevolg onder-
gaan ;

3° de nieuwe opleiding kan in één of meer studie-
gebieden of delen van studiegebieden worden
gerangschikt waarin de betrokken instelling on-
derwijsbevoegdheid bezit ; de nieuwe opleiding
kan eventueel ook worden gerangschikt in een
studiegebied waarin de betrokken instelling on-
derwijsbevoegdheid bezit en één of meerdere
andere studiegebieden waarin andere instellin-
gen behorende tot de associatie, waarvan de in-
stelling lid is, onderwijsbevoegdheid bezitten ;

4° de betrokken hogeschool of universiteit geeft
aan welke bestaande opleiding ze zal afbouwen
parallel met de uitbouw van de nieuwe oplei-
ding ; dit voorschrift geldt niet voor de organisa-
tie vanaf het academiejaar 2007-2008 van nieu-
we opleidingen die niet voorkomen in het
Hoger Onderwijsregister zoals het op 1 juni
2006 bekend gemaakt zal zijn ; dit voorschrift
geldt niet voor de organisatie vanaf het acade-
miejaar 2010-2011 van nieuwe mastersopleidin-
gen die aansluiten bij een academisch gerichte
bachelorsopleiding en die niet voorkomen in
het Hoger Onderwijsregister zoals het op 1 juni
2009 bekend zal gemaakt zijn ;

5° de Vlaamse regering heeft op basis van de vol-
gende criteria de macrodoelmatigheid van de
opleiding positief beoordeeld :

a) het bestaande aanbod van opleidingen ;

b) het aantal studenten in dezelfde of aanver-
wante opleidingen ;

c) de te verwachten vraag naar afgestudeerden
hoger onderwijs in het algemeen en in de be-
treffende of aanverwante opleidingen in het
bijzonder ;

d) de maatschappelijke relevantie van de oplei-
ding.

In afwijking van het voorschrift inzake de vroegste
startdatum van nieuwe opleidingen bepaald in het
tweede lid kunnen de hogescholen en de universi-
teiten in Verpleegkunde en Vroedkunde, Maat-
schappelijk werk en Toerisme mastersopleidingen
zoals bedoeld in artikel 66, § 6, in het geval ze niet
vermeld staan op de lijst bedoeld in artikel 123, § 5,
of artikel 125, §§ 4 of 6, aanbieden met ingang van
het academiejaar 2004-2005 wanneer de opleiding

bij besluit van de Vlaamse regering als nieuwe op-
leiding is erkend. De verplichting van afbouw van
een bestaande opleiding zoals bedoeld in het twee-
de lid, 4°, van deze paragraaf is niet van toepassing
op de hiervoor bedoelde nieuwe opleidingen.

§ 2. De toets nieuwe opleidingen strekt ertoe te be-
oordelen of de voorgestelde nieuwe opleiding kan
beantwoorden aan de toets inzake de aanwezig-
heid van voldoende generieke kwaliteitswaarbor-
gen.

De toets nieuwe opleidingen wordt aangevraagd
door het instellingsbestuur. Het Accreditatieorgaan
bepaalt de vorm en inhoud van het dossier dat bij
de aanvraag dient te worden gevoegd. Een kopie
van de aanvraag wordt ook gezonden aan de
Vlaamse minister, bevoegd voor het hoger onder-
wijs.

Het Accreditatieorgaan neemt over de ontvankelij-
ke aanvragen binnen vier maanden na ontvangst
van de aanvraag een besluit en deelt dit mede aan
de instelling en aan de Vlaamse minister bevoegd
voor het onderwijs. Alvorens het toetsingsrapport
definitief vast te stellen biedt het Accreditatieor-
gaan het instellingsbestuur de mogelijkheid om
binnen één maand op het ontwerp van toetsings-
rapport te reageren. Het Accreditatieorgaan neemt
een positief besluit indien het in redelijkheid uit de
aanvraag meent te kunnen opmaken dat de nieuwe
opleiding de toets inzake de aanwezigheid van vol-
doende generieke kwaliteitswaarborgen met goed
gevolg zal kunnen doorstaan.

§ 3. De Vlaamse regering treft de beslissing hou-
dende erkenning van een nieuwe opleiding binnen
de zes maanden na ontvangst van de aanvraag. Het
besluit treedt in werking met ingang van de be-
kendmaking ervan aan de instelling. Het besluit is
geldig voor vier daaropvolgende academiejaren en
vervalt op het einde van het vierde academiejaar.
Het besluit vervalt automatisch indien de instelling
de opleiding niet start in het tweede academiejaar
volgend op de bekendmaking aan de instelling.

De Vlaamse regering wint alvorens haar beslissing
te nemen, het advies in van de Erkenningscommis-
sie, over de macrodoelmatigheid van de nieuwe op-
leidingen.

§ 4. Vanaf het academiejaar 2006-2007 kunnen de
hogescholen die partner zijn in eenzelfde associa-
tie, besluiten tot het uitwisselen van opleidingen
waarbij een opleiding aan een bepaalde hoge-
school aangeboden in een bepaalde vestiging
wordt afgebouwd van jaar tot jaar en waarbij de-
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zelfde opleiding aan een andere hogeschool in een
bepaalde vestiging wordt ingevoerd van jaar tot
jaar, na erkenning als een nieuwe opleiding door
de Vlaamse regering.

Voorafgaand aan de invoering van de nieuwe op-
leiding, moeten de rechtspersonen verantwoorde-
lijk voor de hogescholen en de universiteiten die in
de provincie waarin de vestiging van de nieuwe op-
leiding gelegen is, een vestiging hebben, hun ak-
koord verlenen.

Voor de toepassing van het begrip 'provincie' in
het tweede lid worden het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest en de provincie Vlaams-Brabant als één
geheel beschouwd.

Voorstellen tot het uitwisselen van opleidingen
kunnen voor de eerste keer bij de Vlaamse rege-
ring ingediend worden vanaf 1 januari 2005 en ten
laatste op 30 september 2005.

Besluiten tot het uitwisselen van opleidingen tus-
sen hogescholen binnen een associatie kunnen
maar eenmaal om de vijf jaar worden genomen
voor de gehele Vlaamse Gemeenschap.

De hogescholen voorzien in aangepaste overgangs-
en begeleidingsmaatregelen voor de studenten bij
de afbouw van de opleidingen zodat de studenten
hun opleidingen kunnen voltooien.

Artikel 62

Bij ontstentenis van een geldige accreditatie, zoals
bedoeld in artikel 57, of van een tijdelijke erken-
ning, zoals bedoeld in artikel 60, §§ 2 en 3, of van
een erkenning als nieuwe opleiding, zoals bedoeld
in artikel 61, wordt de opleiding geschrapt uit het
Hoger Onderwijsregister bedoeld in artikel 64
vanaf het academiejaar volgend op het academie-
jaar waarin de geldigheidsduur van de lopende ac-
creditatie, de erkenning als nieuwe opleiding of de
tijdelijke erkenning vervalt. Het instellingsbestuur
kan eerst na verloop van een periode van drie jaar
te rekenen vanaf de datum van de schrapping een
aanvraag tot erkenning als nieuwe opleiding indie-
nen van de geschrapte opleiding of van een oplei-
ding waarvan het opleidingsprogramma groten-
deels overeenstemt met dat van de geschrapte op-
leiding.

Voor studenten die binnen de normale opleidings-
duur de opleiding niet hebben voltooid, sluit de in-
stelling een overeenkomst met een andere binnen-

landse of buitenlandse instelling die de betreffende
opleiding kan aanbieden, over de wijze waarop
deze studenten in die andere instelling hun oplei-
ding kunnen voltooien.

Artikel 63

Er wordt een Erkenningscommissie opgericht. Het
is de opdracht van deze Erkenningscommissie ad-
vies te verlenen :

1° op vraag van de Vlaamse regering over de
macro-doelmatigheid van de nieuwe opleidin-
gen bedoeld in artikel 61 ;

2° op vraag van de Vlaamse regering over een tij-
delijke erkenning bedoeld in artikel 60, §§ 2 en
3 ;

3° op vraag van de Vlaamse regering over de om-
vormingslijst bedoeld in artikel 123 met in be-
grip van de omvorming van de basisopleidingen
van twee cycli in bachelors- en mastersopleidin-
gen ;

4° op vraag van de Vlaamse regering over de om-
vormingslijsten bedoeld in artikel 125 ;

5° op vraag van de Vlaamse regering over de voor-
stellen van wijziging van de data vermeld in
Titel I, Hoofdstuk VI, zoals bepaald in artikel
135.

De Erkenningscommissie bestaat uit binnen- en
buitenlandse deskundigen. De Vlaamse regering
draagt er zorg voor dat de leden in onafhankelijk-
heid over de hen voorgelegde adviesvragen kun-
nen oordelen.

De Vlaamse regering stelt na advies van de Vlaam-
se Interuniversitaire Raad, de Vlaamse Hogescho-
lenraad, de Vlaamse Onderwijsraad en de studen-
tenkoepelverenigingen in de zin van het decreet
van 30 maart 1999 houdende de subsidiëring van
studenten- en leerlingenkoepelverenigingen, de Er-
kenningscommissie samen en regelt de werking
ervan. Het advies wordt geacht gegeven te zijn in-
dien het niet binnen de door de Vlaamse regering
bepaalde termijn werd uitgebracht.
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Artikel 64

§ 1. Er wordt een Hoger Onderwijsregister aange-
legd van de overeenkomstig artikel 57 geaccredi-
teerde bachelors- en mastersopleidingen en van de
bachelors- en mastersopleidingen die overeenkom-
stig de voorschriften van artikel 61 als nieuwe op-
leidingen werden erkend. De opleidingen worden
gerangschikt in een studiegebied, een deel van een
studiegebied of over twee of meer studiegebieden
heen. De lijst van de opleidingen bedoeld in artikel
123, § 5, vormt de eerste versie van het Hoger On-
derwijsregister. Deze eerste versie wordt vervol-
gens overeenkomstig de voorschriften van dit arti-
kel en van artikel 125 verder opgebouwd. Naast het
Hoger Onderwijsregister wordt er een lijst aange-
legd van de bachelors- en mastersopleidingen die
overeenkomstig de voorschriften van artikel 60, §§ 2
en 3, genieten van een tijdelijke erkenning. Dit
tweede register bevat dezelfde gegevens en wordt
op dezelfde wijze bekend gemaakt.

§ 2. Het Hoger Onderwijsregister bevat van elke
opleiding de volgende gegevens :

1° Algemene gegevens :

a) de naam van de opleiding ;

b) in voorkomend geval de afstudeerrichtingen ;

c) de onderwijstaal gebruikt in de opleiding ;

d) de graad waartoe de opleiding leidt en de
kwalificatie van de graad, desgevallend aan-
gevuld met de specificatie van de graad ;

e) de titel die door de houder van het diploma
kan worden gevoerd ;

f) de bevoegde instelling die de opleiding ver-
zorgt en de associatie waarvan deze lid is ;

g) de studieomvang van de opleiding uitge-
drukt in studiepunten ;

h) de doelstellingen en de eindtermen van de
opleidingen ;

i) de datum van het besluit tot accreditatie, tij-
delijke erkenning of erkenning als nieuwe
opleiding ;

j) de datum waarop de accreditatie, de over-
gangsaccreditatie bedoeld in artikel 124, de
tijdelijke erkenning of de erkenning als nieu-
we opleiding vervalt ;

2° Gegevens in verband met de aansluiting en de
mogelijke vervolgopleidingen :

a) voor elke bachelorsopleiding in het hoger
professioneel onderwijs :

1) de bachelorsopleiding(en) die er recht-
streeks op volgen met de bijkomende
voorwaarden ;

2) de mastersopleidingen die erop volgen
met de bijkomende voorwaarden zoals
bedoeld in artikel 66, § 6 ;

3) de vermelding : geen vervolgopleiding ;

b) voor elke bachelorsopleiding in het acade-
misch onderwijs c.q. afstudeerrichting binnen
een bachelorsopleiding in het academische
onderwijs :

1) de mastersopleiding(en) die erop recht-
streeks op aansluiten zoals bedoeld in ar-
tikel 66, § 2, eerste volzin ;

2) c.q. de mastersopleiding(en) die erop aan-
sluiten zoals bedoeld in artikel 66, § 2,
tweede volzin ;

3) eventueel de andere mastersopleiding(en) ;

4) c.q. de vermelding geen rechtstreekse ver-
volgopleiding ;

c) voor elke mastersopleiding :

1) de bachelorsopleiding c.q. afstudeerrich-
ting waarop de mastersopleiding recht-
streeks aansluit ;

2) in voorkomend geval : de bachelorsoplei-
ding(en) c.q. afstudeerrichting(en) waar-
op de mastersopleiding aansluit zoals be-
doeld in artikel 66, § 2, tweede volzin ;

3) in voorkomend geval : de bachelorsoplei-
ding(en) bedoeld in artikel 66, § 6 ;

4) eventueel de andere bachelors-
opleiding(en) ;

5) in voorkomend geval de mastersopleidin-
gen die er op volgen zoals bedoeld in arti-
kel 66, § 5 ;

6) in voorkomend geval de mastersopleidin-
gen die er op volgen met bijkomende
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voorwaarden zoals bedoeld in artikel 66,
§ 5 ;

d) voor elke mastersopleiding die volgt op een
andere mastersopleiding :

1) de mastersopleiding(en) waarop de mas-
tersopleiding volgt ;

2) eventueel de andere mastersopleidingen
met de bijkomende voorwaarden ;

e) voor elke bachelorsopleiding die volgt op
een bachelorsopleiding :

1) de bachelorsopleiding(en) waarop de
bachelorsopleiding volgt ;

2) eventueel de andere bachelorsopleidin-
gen met de bijkomende voorwaarden.

Het instellingsbestuur kan bij wijze van individuele
maatregel studenten toelaten in te schrijven die in
het bezit zijn van een diploma dat niet vermeld
staat in het hoger onderwijsregister conform de be-
palingen van afdeling 3.

§ 3. Het Hoger Onderwijsregister omvat ook de
overeenkomstig artikel 56, § 1, geaccrediteerde
bachelors- en mastersopleidingen en de bachelors-
en mastersopleidingen die overeenkomstig de
voorschriften van artikel 61 als nieuwe opleidingen
werden erkend, en die aangeboden worden door
andere instellingen van hoger onderwijs dan de
universiteiten en de hogescholen. Daarnaast wordt
er ook een lijst aangelegd van de bachelors- en
mastersopleidingen die genieten van een tijdelijke
erkenning overeenkomstig de voorschriften van ar-
tikel 60, §§ 2 en 3, en aangeboden worden door an-
dere instellingen voor hoger onderwijs dan de uni-
versiteiten en hogescholen. Van deze opleidingen
vermeldt het hoger onderwijsregister de algemene
gegevens mutatis mutandis vernoemd in § 2, 1°, en
de voor de studenten nuttige gegevens met betrek-
king tot de vooropleidingseisen en met betrekking
tot de mogelijke vervolgopleidingen binnen de in-
stellingen zelf.

§ 4. Voor 1 mei delen de universiteiten en de hoge-
scholen en de andere instellingen voor hoger on-
derwijs voor elke geaccrediteerde opleiding, nieu-
we opleiding of tijdelijk erkende opleiding die zij
in het daaropvolgende academiejaar zullen organi-
seren, deze gegevens mee aan het departement
Onderwijs van het ministerie van de Vlaamse Ge-
meenschap. De Vlaamse regering stelt de vorm

vast waarin de instellingen deze gegevens jaarlijks
meedelen.

§ 5. Het Hoger Onderwijsregister wordt jaarlijks
voor 1 juni openbaar bekend gemaakt.

AFDELING 3

Toelatingsvoorwaarden

Artikel 65

§ 1. Voor de inschrijving voor een bachelorsoplei-
ding geldt als algemene toelatingsvoorwaarde het
bezit van een diploma van secundair onderwijs, een
diploma van het hoger onderwijs van het korte
type met volledig leerplan, een diploma van het
hoger onderwijs voor sociale promotie of van een
diploma of getuigschrift dat bij of krachtens een
wet, decreet, Europese richtlijn of een andere in-
ternationale overeenkomst als gelijkwaardig wordt
erkend.

§ 2. Het instellingsbestuur bepaalt in een voorstel
van reglement de afwijkende algemene of bijzon-
dere toelatingsvoorwaarden op grond waarvan per-
sonen die niet aan de in § 1 bedoelde voorwaarden
voldoen, kunnen worden ingeschreven voor een
bachelorsopleiding.

De afwijkende toelatingsvoorwaarden kunnen re-
kening houden met volgende elementen :

1° humanitaire redenen ;

2° medische, psychische of sociale redenen ;

3° het algemeen kwalificatieniveau, de verdiensten
of competenties van de kandidaat.

Het voorstel van reglement wordt bij wijze van
loutere bekrachtiging aangenomen door de Vlaam-
se regering. Zij kan deze bekrachtiging niet weige-
ren, indien het voorstel in overeenstemming is met
het recht en niet kennelijk onredelijk is. De rede-
lijkheid wordt beoordeeld in het licht van het
noodzakelijke evenwicht tussen de reglementen
van de verschillende instellingen.

§ 3. Het instellingsbestuur kan bepalen dat de in-
schrijving voor sommige bachelorsopleidingen al-
leen openstaat voor personen die reeds in het bezit
zijn van een graad van bachelor met een door het
instellingsbestuur nader bepaalde kwalificatie(s).
Voor elke in deze paragraaf bedoelde bachelorsop-
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leiding wijst het instellingsbestuur ten minste één
bachelorsopleiding in het professioneel hoger on-
derwijs aan waarop die bachelorsopleiding volgt.
Het instellingsbestuur kan de inschrijving wel af-
hankelijk maken van een onderzoek naar de ge-
schiktheid en bekwaamheid van de student om de
opleiding te volgen. Het instellingsbestuur kan be-
palen dat de inschrijving ook openstaat voor de af-
gestudeerden van andere bachelorsopleidingen,
desgevallend na het met succes voltooien van een
specifiek daartoe ontworpen voorbereidingspro-
gramma.

§ 4. Het instellingsbestuur kan ieder die in het bezit
is van een graad van bachelor inschrijven voor een
andere bachelorsopleiding en daartoe studieduur-
verkorting of vermindering van de voorgeschreven
studieomvang verlenen in die mate dat de student
nog opleidingsonderdelen voor een studieomvang
van ten minste 60 studiepunten moet volgen.

Artikel 66

§ 1. Voor de inschrijving voor een mastersoplei-
ding, geldt als algemene toelatingsvoorwaarde het
bezit van een diploma van een bachelorsopleiding.

§ 2. Behoudens voor de mastersopleidingen die
volgen op een andere mastersopleiding wijst het in-
stellingsbestuur voor elke mastersopleiding ten
minste één bachelorsopleiding in het academisch
onderwijs met een bepaalde kwalificatie en een be-
paalde studieomvang of in voorkomend geval ten
minste één afstudeerrichting binnen die bachelors-
opleiding in het academisch onderwijs aan die
rechtstreeks toegang geeft tot die mastersoplei-
ding. De inschrijving staat ook open voor de hou-
ders van de graad van bachelor met dezelfde kwali-
ficatie maar met andere afstudeerrichting of voor
de houders van de graad van bachelor met een ver-
gelijkbare kwalificatie en dezelfde studieomvang
uitgereikt door een andere instelling. In deze geval-
len kan het instellingsbestuur een geïndividuali-
seerd opleidingsprogramma vaststellen om de defi-
ciënties in de vooropleiding op te vangen. De extra
studieomvang boven op de reguliere studieomvang
van de mastersopleiding mag niet meer dan 15 stu-
diepunten bedragen.

§ 3. Het instellingsbestuur kan ieder die in het bezit
is van een graad van master inschrijven voor een
andere mastersopleiding die normaal aansluit of
volgt op een bachelorsopleiding en daartoe studie-
duurverkorting of vermindering van de voorge-
schreven studieomvang verlenen in die mate dat de

student nog opleidingsonderdelen voor een studie-
omvang van ten minste 45 studiepunten moet vol-
gen.

§ 4. Het instellingsbestuur kan bepalen – hetzij bij
wijze van algemene maatregel hetzij bij wijze van
individuele beslissing – dat de inschrijving voor een
mastersopleiding ook openstaat voor de personen
die een andere bachelorsopleiding dan deze be-
doeld in § 2 met goed gevolg hebben voltooid. Het
kan die toelating afhankelijk maken van de succes-
volle voltooiing van een daartoe specifiek ontwor-
pen voorbereidingsprogramma. In geval het gaat
om een graad van bachelor in het hoger professio-
neel onderwijs is de toelating in elk geval afhanke-
lijk van de succesvolle voltooiing van een daartoe
specifiek ontworpen schakelprogramma met een
studieomvang van ten minste 45 studiepunten en
ten hoogste van 90 studiepunten met het doel om
de voorkennis inzake de beheersing van algemene
wetenschappelijke competenties en het begrip van
de wetenschappelijk-disciplinaire kennis op het in-
stapniveau van de mastersopleiding te brengen.
Het instellingsbestuur kan de studieomvang van
het schakelprogramma differentiëren op basis van
elders verworven competenties en eerder verwor-
ven kwalificaties en verminderen tot 30 studiepun-
ten. Een verdere vermindering van de minimum
studieomvang kan enkel als op grond van eerder
verworven kwalificaties blijkt dat de nodige weten-
schappelijke voorkennis als hiervoor bedoeld, is
verworven.

§ 5. Het instellingsbestuur kan bepalen dat de in-
schrijving voor sommige mastersopleidingen alleen
openstaat voor personen die reeds in het bezit zijn
van een graad van master met (een) door het in-
stellingsbestuur nader bepaalde kwalificatie(s).
Voor elke mastersopleiding die volgt op een ande-
re mastersopleiding wijst het instellingsbestuur ten
minste één mastersopleiding aan waarop die mas-
tersopleiding volgt. Het instellingsbestuur kan de
inschrijving wel afhankelijk maken van een onder-
zoek naar de geschiktheid en bekwaamheid van de
student om de opleiding te volgen. Het instellings-
bestuur kan bepalen dat de inschrijving ook open-
staat voor de afgestudeerden van andere masters-
opleidingen, desgevallend na het met succes vol-
tooien van een specifiek daartoe ontworpen voor-
bereidingsprogramma.

§ 6. In afwijking van het bepaalde in § 2 kunnen
een universiteit en een of meer hogescho(o)l(en)
gezamenlijk mastersopleidingen aanbieden waar-
voor de inschrijving hoofdzakelijk openstaat voor
de houders van een graad van bachelor met een
door de instellingsbesturen nader bepaalde kwalifi-
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catie in het hoger professioneel onderwijs die met
succes een schakelprogramma met een studieom-
vang van ten minste 45 studiepunten en ten hoog-
ste 90 studiepunten hebben voltooid met het doel
om de voorkennis inzake de beheersing van alge-
mene wetenschappelijke competenties en het be-
grip van de wetenschappelijk-disciplinaire kennis
op het instapniveau van de mastersopleiding te
brengen. Het instellingsbestuur kan de studieom-
vang van het schakelprogramma differentiëren op
basis van elders verworven competenties en eerder
verworven kwalificaties en verminderen tot 30 stu-
diepunten. Een verdere vermindering van de mini-
mum studieomvang kan enkel als op grond van
eerder verworven kwalificaties blijkt dat de nodige
wetenschappelijke voorkennis als hiervoor be-
doeld, is verworven. Het schakelprogramma kan
tot 30 studiepunten worden verminderd als de stu-
dent ten minste drie jaar nuttige beroepservaring
heeft en als er een intakegesprek heeft plaatsge-
had, onverminderd de mogelijkheid van verdere
vermindering van de minimum studieomvang op
grond van eerder verworven kwalificaties.

Het intakegesprek peilt naar de motivatie en we-
tenschappelijke voorkennis van de student en naar
de aard van de beroepservaring. Bij wijze van alge-
mene maatregel of individuele beslissing kan het
instellingsbestuur studenten toelaten in te schrijven
die in het bezit van een andere graad van bachelor
dan de graad van bachelor bedoeld in het eerste
lid.

De betrokken universiteit en hogescho(o)l(en) rei-
ken bij de voltooiing van de mastersopleidingen
een gezamenlijk diploma uit en verlenen de geza-
menlijke graad van master.

Artikel 67

De inschrijving voor de voorbereiding van een doc-
toraatsproefschrift staat open voor de houders van
een graad van master desgevallend na een onder-
zoek waarin gepeild wordt naar de geschiktheid
van de student om in de betreffende discipline we-
tenschappelijk onderzoek te doen en de resultaten
ervan in een proefschrift neer te leggen.

Het universiteitsbestuur kan de student vrijstellen
van de hiervoor bedoelde toelatingsvoorwaarde.
Het universiteitsbestuur kan deze vrijstelling af-
hankelijk maken van een onderzoek waarin ge-
peild wordt naar de geschiktheid voor het opstellen
van een doctoraatsproefschrift of van het met goed
gevolg hebben afgelegd van een examen over door

het universiteitsbestuur te bepalen onderdelen van
het academisch onderwijs.

Artikel 68

§ 1. Onverminderd de algemene toelatingsvoor-
waarden wordt niemand toegelaten tot de bache-
lorsopleidingen van studiegebieden, audiovisuele
en beeldende kunst, en muziek en podiumkunsten,
zonder geslaagd te zijn voor een artistieke toela-
tingsproef eigen aan deze opleidingen. De hoge-
school waar de student zich wenst in te schrijven,
neemt deze toelatingsproef af. Deze artistieke toe-
latingsproef wordt afgenomen door een commissie
die is samengesteld uit personeelsleden van de ho-
gescholen en externe experten.

§ 2. Voor de inschrijving in een bachelorsopleiding
in het studiegebied Geneeskunde of het studiege-
bied Tandheelkunde, geldt als bijkomende toela-
tingsvoorwaarde het geslaagd zijn voor een toela-
tingsexamen, ingericht door één examencommissie,
verder genoemd ‘toelatingsexamen arts en tand-
arts’. Het beoogt het toetsen van de bekwaamheid
van de studenten om een geneeskundige of tand-
heelkundige opleiding met succes af te ronden. Het
bestaat uit twee gedeelten :

1° kennis en inzicht in de wetenschappen en met
name de vakken biologie, fysica, scheikunde en
wiskunde ; het niveau is afgestemd op het ge-
middelde van de programma's van de derde
graad van het algemeen secundair onderwijs ;

2° informatie verwerven en verwerken : de thema-
ta hiervan sluiten aan bij de beroepspraktijk van
artsen of tandartsen.

De Vlaamse regering kan nadere regels vaststellen
met betrekking tot de inhoud van deze examenge-
deelten.

§ 3. Het toelatingsexamen arts en tandarts wordt
georganiseerd volgens de hierna opgesomde nade-
re regels :

1° het wordt tweemaal per jaar voor het begin van
het academiejaar ingericht ; de organisatie
ervan wordt tijdig bekendgemaakt ;

2° de Vlaamse regering kan een examengeld van
ten hoogste 25 euro vastleggen als bijdrage in
het dekken van de organisatiekosten. Vanaf
1998 wordt het bedrag aangepast aan de jaar-
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lijkse stijging van de index van de consumptie-
prijzen met als referentiedatum 1 januari 1997 ;

3° de Vlaamse regering organiseert het toelatings-
examen arts en tandarts volgens de nadere re-
gels die zij daartoe bepaalt ;

4° na advies van de examencommissie, bedoeld in
§ 2, regelt de Vlaamse regering de werking van
de examencommissie en stelt ze haar huishou-
delijk reglement en het examenreglement vast ;

5° de examencommissie, bedoeld in § 2, stelt de
examenvragen op en evalueert de examenresul-
taten. Het maximumaantal punten van elk exa-
mengedeelte is twintig. Geslaagd zijn de studen-
ten die op elk examengedeelte ten minste tien
op twintig behalen en ten minste tweeëntwintig
op veertig voor beide examengedeelten samen.
De voorzitter van de examencommissie maakt
de resultaten bekend ;

6° het slagen voor het toelatingsexamen arts en
tandarts in een bepaald burgerlijk jaar wordt
slechts aanvaard voor het voldoen aan de bijko-
mende toelatingsvoorwaarde indien de student
uiterlijk op 31 december van dat burgerlijk jaar
in het bezit is van het diploma secundair onder-
wijs of van een daarmee gelijkwaardig of gelijk-
gesteld studiebewijs.

§ 4. De Vlaamse regering benoemt de voorzitter, de
secretaris en de leden van de examencommissie,
bedoeld in § 2. Zij telt, voorzitter en secretaris uit-
gezonderd, minimaal tien en maximaal vijftien
leden. De leden van de examencommissie worden
zo aangeduid uit de leden van het zelfstandig aca-
demisch personeel van de universiteiten dat de no-
dige expertise aanwezig is op het vlak van de medi-
sche praktijk, de inhoud van de vakken van het
eerste examengedeelte, de pedagogiek en de psy-
chologie.

§ 5. De bijkomende toelatingsvoorwaarde ‘ge-
slaagd zijn voor het toelatingsexamen arts-tand-
arts’, bedoeld in § 2, geldt eveneens voor de in-
schrijving in om het even welk studiejaar van een
bachelors- of mastersopleiding in het studiegebied
Geneeskunde of in het studiegebied Tandheelkun-
de in het geval de student vrijstelling heeft verkre-
gen van sommige opleidingsonderdelen of verkor-
ting van studieduur, op grond van een diploma be-
haald na een opleiding waarvoor de bijkomende
toelatingsvoorwaarde, bedoeld in § 2, niet gegolden
heeft.

Zij geldt niet voor de studenten die voor de aan-
vang van het academiejaar 1997-1998 in het bezit
waren van een getuigschrift waaruit blijkt dat zij
ten minste één studiejaar van een opleiding van
arts of van een opleiding van tandarts met succes
hebben voltooid en op basis daarvan in het acade-
miejaar 1997-1998 theoretisch konden toegelaten
worden tot het tweede studiejaar of een hoger stu-
diejaar.

Zij geldt evenmin voor de studenten die in het aca-
demiejaar 1996-1997 niet slaagden voor het exa-
men van het eerste studiejaar van de opleiding van
kandidaat-arts of van kandidaat-tandarts en zich in
het academiejaar 1997-1998 opnieuw lieten in-
schrijven voor het eerste studiejaar van de be-
treffende opleiding. De vrijstelling van de bijko-
mende toelatingsvoorwaarde ‘slagen voor het toe-
latingsexamen arts en tandarts blijft voor deze stu-
denten geldig zolang zij ononderbroken officieel
ingeschreven blijven in de opleiding van arts of van
tandarts aan een Vlaamse universiteit.

Artikel 69

§ 1. Voor de toepassing van het bepaalde in de arti-
kelen 65 en 66 worden de diploma’s van het hoger
onderwijs van het korte type met volledig leerplan
en de diploma’s van het hogeschoolonderwijs van
één cyclus gelijkgesteld met een graad van bache-
lor.

§ 2. Voor de toepassing van het bepaalde in de arti-
kelen 66 en 67 worden de diploma’s van de tweede
cyclus van het hoger onderwijs van het lange type,
het hogeschoolonderwijs van twee cycli, de diplo-
ma’s van de tweede cyclus van het academisch on-
derwijs en de daarmee krachtens of bij het univer-
siteitendecreet gelijkgestelde diploma’s, de diplo-
ma’s van het voortgezet academisch onderwijs en
de diploma’s van burgerlijk ingenieur polytechni-
cus en van licentiaat behaald aan de Koninklijke
Militaire School te Brussel gelijkgesteld met een
graad van master.

§ 3. Het instellingsbestuur kan personen die in het
bezit zijn van een buiten de Vlaamse Gemeenschap
afgeleverd diploma van het hoger onderwijs vrij-
stellen van de in de artikelen 65, 66 en 67 voorge-
schreven of de krachtens deze artikelen bepaalde
vooropleidingseisen voor de inschrijving in bache-
lorsopleidingen c.q. mastersopleidingen voor zover
dat diploma naar het oordeel van het instellingsbe-
stuur gelijkwaardig is met in die artikelen bedoelde
graden. Indien dat niet het geval is kan het instel-
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lingsbestuur de toelating tot inschrijving afhanke-
lijk maken van de succesvolle voltooiing van een
specifiek daartoe ontworpen voorbereidingspro-
gramma.

§ 4. Met het oog op de instroom in het academisch
onderwijs wordt het diploma van kandidaat-bur-
gerlijk ingenieur polytechnicus behaald aan de Ko-
ninklijke Militaire School te Brussel gelijkgesteld
met de eerste twee studiejaren in het studiegebied
Toegepaste Wetenschappen. De inschrijving in het
derde studiejaar van de door het universiteitsbe-
stuur aangewezen bachelorsopleiding(en) staat
open voor de studenten die houder zijn van het di-
ploma van kandidaat behaald aan de Koninklijke
Militaire School te Brussel.

§ 5. De inschrijving in het derde studiejaar van een
bachelorsopleiding of in een mastersopleiding in
het studiegebied Godgeleerdheid, Godsdienstwe-
tenschappen en Kerkelijk Recht staat open voor de
studenten die geslaagd zijn voor de gehele cyclus
aan een instelling die leidt tot het ambt van bedie-
naar van een erkende eredienst. Het universiteits-
bestuur kan de inschrijving afhankelijk maken van
een onderzoek waarin gepeild wordt naar de ge-
schiktheid van deze studenten voor de betreffende
opleiding en desgevallend van het met succes vol-
tooien van een voorbereidingsprogramma.

§ 6. Onverminderd het bepaalde in artikel 65, § 4,
en in artikel 66, §§ 4 en 6, kan het instellingsbe-
stuur op grond van elders verworven competenties,
van eerder verworven kwalificaties en van eerder
met goed gevolg afgelegde examens aan een bin-
nenlandse of buitenlandse instelling vrijstelling
verlenen van het afleggen van examens over be-
paalde opleidingsonderdelen of vermindering van
de voorgeschreven studieomvang. De omvang van
de verleende vrijstellingen is in die mate beperkt
dat de student nog opleidingsonderdelen voor een
studieomvang van ten minste 45 studiepunten
moet volgen en moet voltooien om een graad te
verwerven. Het instellingsbestuur bepaalt een ge-
objectiveerde procedure op basis waarvan de eva-
luatie van de elders verworven competenties en
van eerder verworven kwalificaties zal gedaan wor-
den. Het instellingsbestuur legt in de onderwijsre-
geling bedoeld in artikel 77 hieromtrent nadere re-
gels vast.

AFDELING 4

Inschrijving van de student

Artikel 70

Een student schrijft zich in aan de instelling van
zijn keuze voor zover hij voldoet aan de toelatings-
voorwaarden, zoals bepaald in afdeling 3. De in-
schrijving geschiedt voor een studiejaar van een
opleiding en voor een academiejaar. Met toepas-
sing van de voorschriften van artikel 82 geschiedt
de inschrijving voor een of meer studiejaren van
dezelfde opleiding of voor twee verschillende op-
leidingen. De inschrijving kan ook geschieden voor
een schakelprogramma of een voorbereidingspro-
gramma zoals bedoeld in de artikelen 65, 66 en 69
of voor een geïndividualiseerd opleidingsprogram-
ma als bedoeld in artikel 21, § 4, en artikel 66, § 2.
In een academiejaar kan de inschrijving geschieden
voor een studiejaar van twee of meer opleidingen.
Een inschrijving voor een schakelprogramma of
voorbereidingsprogramma kan ook gecombineerd
worden met een inschrijving voor het opleidings-
programma van de vooropleiding zonder er even-
wel deel van uit te maken. Een inschrijving voor
een schakelprogramma of voor een voorberei-
dingsprogramma kan gecombineerd worden met
een inschrijving voor het opleidingsprogramma of
een deel ervan van de opleiding die erop volgt. In-
dien het gaat om twee verschillende instellingen
dan moet het gecombineerd opleidingsprogramma
vastgelegd worden in een overeenkomst tussen de
twee instellingen. In dit decreet wordt zo’n gecom-
bineerd opleidingsprogramma als een geïndividu-
aliseerd opleidingsprogramma beschouwd.

Het instellingsbestuur kan de inschrijving weigeren
van de voltijdse student of deeltijdse student die
gedurende de laatste twee academiejaren niet, al
naar het geval, slaagde voor hetzij een studiejaar,
hetzij het gedeelte van een studiejaar waarvoor hij
was ingeschreven.

Het instellingsbestuur kan de toelating tot de eer-
ste inschrijving in een opleiding afhankelijk stellen
van het bewijs dat de student hetzij geslaagd is
voor een daartoe door een universiteit of hoge-
school of een andere organisatie georganiseerd
examen over de voldoende kennis van het Neder-
lands hetzij ten minste één studiejaar in het secun-
dair of in het hoger onderwijs met het Nederlands
als onderwijstaal met succes heeft voltooid.
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Het instellingsbestuur kan de toelating tot de eer-
ste inschrijving in een opleiding die volledig in een
andere taal dan het Nederlands wordt aangeboden
afhankelijk stellen van een toets van voldoende
kennis van de gebruikte onderwijstaal.

Artikel 71

§ 1. Een student schrijft zich per academiejaar vol-
tijds of halftijds in of schrijft zich in voor een scha-
kelprogramma, een voorbereidingsprogramma of
een geïndividualiseerd opleidingsprogramma. Een
voltijdse inschrijving slaat op het volledige oplei-
dingsprogramma van een studiejaar of op een geïn-
dividualiseerd opleidingsprogramma bedoeld in ar-
tikel 21, § 4, of artikel 70 met een studieomvang
van ten minste 54 studiepunten. Een halftijdse in-
schrijving slaat op een deel van een opleidingspro-
gramma van een studiejaar of van een geïndividu-
aliseerd opleidingsprogramma met een studieom-
vang van ten minste 27 en ten hoogste 33 studie-
punten. De inschrijving voor een schakelprogram-
ma of voorbereidingsprogramma kan voltijds of
deeltijds zijn naar gelang de studieomvang ten min-
ste 54 studiepunten bedraagt of minder. In geval
het instellingsbestuur beslist heeft het opleidings-
programma van een studiejaar van een bachelors-
opleiding die volgt op een andere bachelorsoplei-
ding of van een mastersopleiding die volgt op een
andere mastersopleiding over meerdere academie-
jaren te spreiden geschiedt de inschrijving voor een
deel van het studieprogramma.

§ 2. Een student kan zich inschrijven voor één of
meer door de instelling georganiseerde opleidings-
onderdelen zoals bepaald in artikel 20 en daarvoor
examens afleggen. In voorkomend geval verkrijgt
hij een document waaruit blijkt dat hij geslaagd is
voor het opleidingsonderdeel.

Artikel 72

Onder door het instellingsbestuur te bepalen voor-
waarden kan een student zich ook enkel inschrij-
ven voor het afleggen van de examens. In dat geval
slaat de inschrijving op het volledig opleidingspro-
gramma van een studiejaar of op de helft ervan of
op een opleidingsprogramma van een studiejaar
waarvan de studieomvang door overdracht van
examencijfers of door vrijstelling werd verminderd.

Artikel 73

Het instellingsbestuur stelt de procedure van in-
schrijving vast.

Artikel 74

§ 1. Het instellingsbestuur stelt jaarlijks voor 1 mei
de bedragen van het  examengeld vast voor de in-
schrijvingen enkel met het oog op het afleggen van
de examens. Het examengeld bedraagt vanaf het
academiejaar 2004-2005 250 euro voor een volledig
opleidingsprogramma en 150 euro voor een half
opleidingsprogramma.

§ 2. Jaarlijks kan het instellingsbestuur deze bedra-
gen aanpassen aan de evolutie van de index van de
consumptieprijzen. De referentiedatum voor de
jaarlijkse aanpassing is de index van de consump-
tieprijzen op 1 september 2004.

Artikel 75

De hogescholen en universiteiten nemen – geza-
menlijk of individueel – maatregelen om de gelijk-
heid van kansen te waarborgen en de toegankelijk-
heid van het hoger onderwijs in materiële en im-
materiële zin voor de studenten met een handicap
of chronische ziekte en voor studenten uit minder
vertegenwoordigde groepen te garanderen.

AFDELING 5

Het onderwijs- en examenreglement

Artikel 76

Het instellingsbestuur maakt voor het begin van
het academiejaar het onderwijsaanbod en het on-
derwijs- en examenreglement openbaar. Het over-
handigt de student bij zijn inschrijving het onder-
wijs- en examenreglement.

Artikel 77

Het instellingsbestuur stelt een onderwijsregeling
op. Deze omvat ten minste :

1° voor elke opleiding :
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a) de graad waartoe de opleiding leidt, de kwa-
lificatie van de graad en desgevallend de spe-
cificatie van de graad ;

b) de inhoud en de doelstellingen van elke op-
leiding, het opleidingsprogramma en de in-
deling in studiejaren en opleidingsonderde-
len ;

c) in voorkomend geval de afstudeer-
richtingen ;

d) de onderwijstaal gebruikt in de opleiding of
opleidingsonderdelen ;

e) de studieomvang van elk studiejaar en oplei-
dingsonderdeel uitgedrukt in studiepunten ;

f) de volgorde waarin de examens over de on-
derscheiden opleidingsonderdelen moeten
worden afgelegd ;

g) de voorwaarden waaronder het instellingsbe-
stuur vrijstelling van examens kan verlenen
voor opleidingsonderdelen op grond van el-
ders verworven kwalificaties en competen-
ties ;

h) de procedure op grond waarvan verminde-
ring van de studieomvang van een opleiding
kan toegestaan worden ;

i) de organisatie van de opleiding in de vorm
van voltijds of deeltijds onderwijs ;

j) de begin- en eindcompetenties ;

k) de nadere regels van de inschrijving van de
student ;

l) de voorwaarden waaronder de studenten op-
leidingsonderdelen kunnen volgen en daar-
over examen kunnen afleggen aan andere
binnen- en buitenlandse instellingen voor
hoger onderwijs ;

m) de organisatie van informatiesessies voor de
studenten die zich voor de eerste maal in-
schrijven aan de instelling voor hoger onder-
wijs ;

n) de voorwaarden en de procedure van in-
schrijving van studenten die niet voldoen aan
de vooropleidingseisen die gelden als directe
inschrijvingsvoorwaarde ;

o) eventueel de bijzondere vooropleidingseisen
en de bijkomende inschrijvingsvoorwaarden ;

p) de criteria en de nadere regels voor het aan-
vullen van het opleidingsprogramma van een
studiejaar met opleidingsonderdelen van een
volgend studiejaar of van een volgende op-
leiding zoals bedoeld in artikel 82 ;

2° Voor elke bachelorsopleiding in het hoger pro-
fessioneel onderwijs :

a) de bachelorsopleiding die er op volgt ;

b) de bachelorsopleidingen die erop volgen met
bijkomende voorwaarden ;

c) de mastersopleidingen die erop volgen met
de bijkomende voorwaarden zoals bedoeld
in artikel 66, § 6 ;

d) de vermelding : geen vervolgopleiding ;

3° Voor elke bachelorsopleiding in het academisch
onderwijs c.q. afstudeerrichting binnen een
bachelorsopleiding in het academische onder-
wijs :

a) de mastersopleiding(en) die er rechtstreeks
op aansluiten zoals bedoeld in artikel 66, § 2,
eerste volzin ;

b) c.q. de mastersopleiding(en) die er op aan-
sluiten zoals bedoeld in artikel 66, § 2, twee-
de volzin ;

c) eventueel de andere mastersopleiding(en) ;

d) eventueel de vermelding geen rechtstreekse
vervolgopleiding ;

4° Voor elke mastersopleiding :

a) de bachelorsopleiding c.q. afstudeerrichting
waarop de mastersopleiding rechtstreeks
aansluit zoals bedoeld in artikel 66, § 2, eer-
ste volzin ;

b) c.q. de bachelorsopleiding(en) c.q. afstudeer-
richting(en) waarop de mastersopleiding
aansluit zoals bedoeld in artikel 66, § 2, twee-
de volzin ;

c) c.q. de bachelorsopleiding(en) bedoeld in ar-
tikel 66, § 6 ;
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d) eventueel de andere bachelorsoplei-
ding(en) ;

e) in voorkomend geval de mastersopleidingen
die er op volgen zoals bedoeld in artikel 66,
§ 5 ;

f) in voorkomend geval de mastersopleidingen
die er op volgen met bijkomende voorwaar-
den zoals bedoeld in artikel 66, § 5 ;

5° Voor elke mastersopleiding die volgt op een
andere mastersopleiding :

a) de mastersopleiding(en) waarop de masters-
opleiding volgt ;

b) eventueel de andere mastersopleidingen met
de bijkomende voorwaarden ;

6° Voor elke bachelorsopleiding die volgt op een
bachelorsopleiding :

a) de bachelorsopleiding(en) waarop de bache-
lorsopleiding volgt ;

b) eventueel de andere bachelorsopleidingen
met de bijkomende voorwaarden ;

7° de organisatie van het academiejaar met inbe-
grip van de vakantieregeling voor de
studenten ;

8° de wijze van bepalen van het aantal studiepun-
ten van elk opleidingsonderdeel en de daarbij
gehanteerde criteria en normen ;

9° de gedragscode inzake de taalregeling ;

10° het tuchtreglement van de studenten ;

11° de rechten en plichten van de studenten ;

12° de inspraakregeling van de studenten ;

13° de procedure ter behandeling van klachten van
de studenten met betrekking tot de onderwijs-
verzorging.

Artikel 78

Het instellingsbestuur stelt een examenregeling op.
Deze omvat ten minste :

1° de wijze waarop de vorm van de examens wordt
bepaald en bekendgemaakt ;

2° de periodes waarbinnen de examens worden af-
gelegd ;

3° de wijze waarop de openbaarheid van zowel de
mondelinge als schriftelijke examens wordt ge-
waarborgd ;

4° de wijze van samenstelling van de examencom-
missies ;

5° de aanstelling en de taakomschrijving van de
ombudsman ;

6° de wijze van bekendmaking van de resultaten
van de examens en van de proclamatie van de
afgestudeerden van een opleiding ;

7° de procedure en voorwaarden om te slagen en
om vermeldingen toe te kennen aan geslaagde
studenten ;

8° de procedure waarbij geschillen tussen de stu-
denten en de examinatoren voor of na het be-
kend maken van de examenresultaten worden
behandeld. Deze procedure vermeldt eveneens
de interne en externe beroepsmogelijkheden
voor de betrokken studenten.

Artikel 79

Het instellingsbestuur stelt voor elk studiejaar een
examencommissie in.

AFDELING 6

Studievoortgang

Artikel 80

Onverminderd de voorschriften ter zake van geïn-
dividualiseerde opleidingsprogramma’s, schakel-
programma’s en voorbereidingsprogramma’s kan
niemand door de examencommissie van een be-
paald studiejaar geslaagd worden verklaard voor
dat studiejaar tenzij hij alle examens die horen bij
het opleidingsprogramma van dat studiejaar, heeft
afgelegd.
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Artikel 81

§ 1. De geëxamineerde kan zich in de loop van een
zelfde academiejaar maximaal tweemaal voor de-
zelfde examens of examengedeelten aanmelden.

§ 2. Aan de geëxamineerde wordt voor elk oplei-
dingsonderdeel een examencijfer met een maxima-
le waarde van 20 toegekend.

De examencommissie kan bij de deliberatie op de
verschillende onderdelen een weging toe passen.

§ 3. Een examencijfer van 12 of meer dat aan een
geëxamineerde is toegekend, wordt overgedragen :

1° naar een volgende deliberatieperiode van het-
zelfde academiejaar ;

2° naar een volgend academiejaar waarvoor een
inschrijving genomen is aan dezelfde instelling
en voor hetzelfde jaarprogramma. Onvermin-
derd het bepaalde in artikel 70, tweede lid, blijft
deze overdracht van examencijfers drie opeen-
volgende academiejaren geldig voorzover het
opleidingsonderdeel nog opgenomen is in het
betreffende jaarprogramma.

§ 4. Een examencijfer van 12 of meer dat aan een
geëxamineerde is toegekend, kan worden overge-
dragen :

1° nadat de periode van drie opeenvolgende aca-
demiejaren zoals vermeld in § 3 is verstreken ;

2° naar een volgend academiejaar waarvoor een
inschrijving genomen is aan dezelfde instelling
voor een andere opleiding voorzover het oplei-
dingsonderdeel is opgenomen in het betreffen-
de jaarprogramma ;

3° naar een volgend academiejaar waarvoor een
inschrijving genomen is aan een andere instel-
ling voorzover het opleidingsonderdeel is opge-
nomen in het betreffende jaarprogramma.

Het instellingsbestuur legt hiertoe nadere regels
vast in de onderwijsregeling.

§ 5. In afwijking van het bepaalde in § 4, kan een
examencijfer van 10 of meer, maar minder dan 12,
dat aan een geëxamineerde is toegekend, worden
overgedragen onder de voorwaarden bepaald door
het instellingsbestuur :

1° naar een volgende deliberatieperiode van het-
zelfde academiejaar ;

2° naar een volgend academiejaar voor onderwijs-
en studieactiviteiten zoals werkcolleges, het re-
digeren van scripties en eindverhandelingen, het
maken van werkstukken en proefontwerpen,
het uitvoeren van onderzoeksopdrachten, het
opstellen van seminariewerken, het uitvoeren
van praktische oefeningen in laboratoria, het
deelnemen aan veldwerk en excursies en het
doorlopen van stages.

Het instellingsbestuur legt hiertoe nadere regels
vast in de onderwijsregeling.

§ 6. De geëxamineerde kan de overdracht van exa-
mencijfers weigeren binnen de maand nadat het in-
stellingsbestuur hem/haar van de overdracht op de
hoogte heeft gebracht.

Artikel 82

Aan de voltijds of halftijdse student voor wie door
overdracht van examencijfers zoals bepaald in arti-
kel 81 of door vrijstellingen zoals bepaald in artikel
69, § 6, zijn voltijds/halftijds jaarprogramma met
ten minste één derde verminderd werd, kan het in-
stellingsbestuur toestaan om reeds opleidingson-
derdelen van een studiejaar volgend op dat waar-
voor men ingeschreven is, te volgen en de daar bij-
horende examens af te leggen.

De studieomvang van het voltijds of halftijds jaar-
programma waaraan de opleidingsonderdelen zijn
toegevoegd mag niet groter zijn dan de studieom-
vang zoals bepaald in artikel 21. In uitzonderlijke
gevallen kan hierover door de bevoegde organen
van de betrokken instelling anders beslist worden.
Het instellingsbestuur legt in de onderwijsregeling
bedoeld in artikel 77 hieromtrent nadere regels
vast.

Het instellingsbestuur kan, in afwijking van artikel
66 personen die een beperkt jaarprogramma op
grond van overdracht van examencijfers of vrijstel-
ling volgen in het laatste studiejaar van de bache-
lorsopleiding, toelaten tot de inschrijving voor een
aansluitende mastersopleiding zoals bepaald in ar-
tikel 19 of een bachelorsopleiding zoals bepaald in
artikel 18, § 3. Voor het behalen van het betreffen-
de mastersdiploma c.q. bachelorsdiploma is het
bezit van het in de eerste zin vereiste diploma van
de bachelor noodzakelijk.

Het instellingsbestuur kan, in afwijking van artikel
66 personen die een beperkt jaarprogramma op
grond van overdracht van examencijfers of vrijstel-
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ling volgen in het laatste studiejaar van de masters-
opleiding, toelaten tot de inschrijving voor een
mastersopleiding die volgt op een andere masters-
opleiding. Voor het behalen van het betreffende
mastersdiploma is het bezit van het in de eerste zin
vereiste diploma van de master noodzakelijk.

De bevoegde examencommissie of examencom-
missies kan of kunnen consecutief delibereren over
twee opeenvolgende studiejaren in hetzelfde aca-
demiejaar.

Het instellingsbestuur legt hiertoe criteria en mo-
daliteiten vast in de onderwijsregeling.

AFDELING 7

Bekrachtiging van de studies

Artikel 83

§ 1. Het instellingsbestuur verleent de graad van
bachelor met nadere kwalificatie en in voorko-
mend geval specificatie aan ieder die de betreffen-
de bachelorsopleiding met succes heeft voltooid.

§ 2. Het instellingsbestuur verleent de graad van
master met nadere kwalificatie en in voorkomend
geval specificatie aan ieder die de betreffende mas-
tersopleiding met succes heeft voltooid.

Artikel 84

De graad van 'doctor' wordt behaald na de open-
bare verdediging van een proefschrift.

Artikel 85

Het bestuur van de instelling waaraan de student
met succes zijn opleiding afrondt, kent de be-
treffende graad toe en reikt het diploma met bijho-
rend diplomasupplement uit. Door de uitreiking
krachtens dit decreet is het diploma van rechtswe-
ge erkend en bekrachtigd. Het diploma vermeldt
na de graad de studieomvang van de opleiding. De
Vlaamse regering bepaalt de vorm van de diplo-
ma’s en de inhoud van het diplomasupplement.
Het diplomasupplement geeft een aanduiding van
de aard van de opleiding, de duur van de opleiding,
het voltooide opleidingsprogramma, de eventueel
verleende vrijstellingen en eventueel de vooroplei-

ding en de vermelding van de instelling(en) waar-
aan de student de opleidingsonderdelen heeft ge-
volgd als die verschillend is (zijn) van de uitreiken-
de instelling of in het geval van gezamenlijke diplo-
mering.

Artikel 86

§ 1. Twee of meer universiteiten kunnen binnen de
perken van hun onderwijsbevoegdheid een geza-
menlijk diploma uitreiken en de betreffende graad
van bachelor, master of doctor verlenen aan de stu-
dent die met succes een door de betrokken univer-
siteiten gezamenlijk georganiseerde opleiding
heeft voltooid of na de succesvolle openbare ver-
dediging van een proefschrift voorbereid onder ge-
zamenlijke supervisie.

§ 2. Twee of meer hogescholen kunnen binnen de
perken van hun onderwijsbevoegdheid een geza-
menlijk diploma uitreiken en de betreffende graad
bachelor of master verlenen aan de student die met
succes een door de betrokken hogescholen geza-
menlijk georganiseerde opleiding heeft voltooid.

AFDELING 8

Gelijkwaardigheid buitenlandse diploma’s 
of getuigschriften

Artikel 87

§ 1. De Vlaamse regering legt na advies van de
Vlaamse Interuniversitaire Raad en de Vlaamse
Hogescholenraad de algemene gelijkwaardigheid
vast van de diploma’s van hoger onderwijs, afgege-
ven in een land waar de Conventie betreffende de
erkenning van diploma’s van hoger onderwijs in de
Europese regio opgemaakt in Lissabon op 11 april
1997 van toepassing is, met de overeenstemmende
diploma’s en graden van het hoger onderwijs afge-
geven in de Vlaamse Gemeenschap. Het advies
slaat op de vraag of er in die landen een gelijk-
waardig systeem van kwaliteitszorg met in begrip
van gelijkwaardige beoordelingskaders operatio-
neel is. Het advies wordt geacht gegeven te zijn in-
dien het niet binnen de door de Vlaamse regering
bepaalde termijn werd verstrekt.

§ 2. De Vlaamse regering kan na advies van de
Vlaamse Interuniversitaire Raad en van de Vlaam-
se Hogescholenraad de algemene gelijkwaardig-
heid met de in dit decreet bepaalde graden vastleg-
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gen van diploma's of getuigschriften afgegeven in
een ander land dan bedoeld in § 1. Het advies
wordt geacht te zijn gegeven indien het niet binnen
de door de Vlaamse regering bepaalde termijn
werd verstrekt.

Artikel 88

De Vlaamse regering bepaalt de voorwaarden en
de procedure tot de erkenning van de volledige ge-
lijkwaardigheid van diploma's of getuigschriften
die niet in een besluit zoals bedoeld in artikel 87
zijn opgenomen met de in dit decreet bepaalde
graden.

Artikel 89

Onverminderd het bepaalde in de artikelen 87 en
88, kunnen de hogescholen en de universiteiten
buitenlandse diploma's of getuigschriften gedeelte-
lijk gelijkwaardig erkennen met de door hen ver-
leende graden. Bij de erkenning van een gedeelte-
lijke gelijkwaardigheid bepaalt het instellingsbe-
stuur over welke opleidingsonderdelen nog exa-
men moet worden afgelegd om te voldoen aan de
voorwaarden van het verwerven van de desbe-
treffende graad.

AFDELING 9

Taalregeling

Artikel 90

De bestuurstaal in de hogescholen en universitei-
ten is het Nederlands.

Artikel 91

§ 1. De onderwijstaal in hogescholen en universi-
teiten is het Nederlands.

In de bachelors- en in de mastersopleidingen kan
evenwel een andere taal worden gebruikt voor de
volgende opleidingsonderdelen :

1° de opleidingsonderdelen die een vreemde taal
tot onderwerp hebben en die in die taal worden
gedoceerd ;

2° de opleidingsonderdelen die gedoceerd worden
door anderstalige gasthoogleraren of gastpro-
fessoren ;

3° de anderstalige opleidingsonderdelen die, met
instemming van het instellingsbestuur, worden
gevolgd aan een andere instelling voor hoger
onderwijs.

Het instellingsbestuur kan tevens beslissen dat in
beperkte mate voor opleidingsonderdelen een an-
dere taal dan het Nederlands wordt gebruikt wan-
neer de meerwaarde voor de studenten en de func-
tionaliteit voor de opleiding blijkt uit de expliciet
gemotiveerde beslissing daartoe en op voorwaarde
dat de hiervoor aangewezen docent de andere taal
op adequate wijze beheerst.

In geen geval kan éénzelfde opleidingsonderdeel,
behalve in de gevallen hierboven vermeld in het
tweede lid, 1° en 3° en in de gevallen waarin het
opleidingsonderdeel door een anderstalige gastdo-
cent wordt gedoceerd, volledig in een andere taal
aangeboden worden.

Voor de bachelorsopleidingen is het gebruik van
een andere taal dan het Nederlands beperkt tot ten
hoogste 10% van de omvang van het opleidings-
programma ; voor het bepalen van die grens wor-
den de opleidingsonderdelen bedoeld in het twee-
de lid, 1° en 3°, niet meegerekend.

In het hoger professioneel onderwijs geldt boven-
dien de beperking dat over de leerstof die in een
andere taal wordt aangeboden, behalve in de ge-
vallen vermeld in het tweede lid, 1° en 3°, nooit een
examen afgenomen kan worden, tenzij dezelfde
leerstof ook in het Nederlands werd aangebracht
of gedoceerd.

Met inachtneming van het voorgaande hebben de
studenten het recht over een opleidingsonderdeel
waarin een andere onderwijstaal dan het Neder-
lands werd gebruikt, examen in het Nederlands af
te leggen, met uitzondering van de opleidingsonde-
redelen bedoeld in het tweede lid, 1° en 3°.

§ 2. In afwijking van het bepaalde in § 1, kan het in-
stellingsbestuur bachelors- en mastersopleidingen
volledig in een andere taal dan het Nederlands
aanbieden indien het om opleidingsprogramma’s
gaat die specifiek ten behoeve van buitenlandse
studenten zijn ontworpen op voorwaarde dat er in
dezelfde instelling een equivalente opleiding in het
Nederlands wordt aangeboden.
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Desgevallend kan het aanbod van een anderstalige
opleiding en van de equivalente opleiding in het
Nederlands worden verwezenlijkt door samenwer-
king en taakverdeling tussen voor de betrokken
opleiding bevoegde instellingen binnen eenzelfde
provincie zonder dat afbreuk gedaan wordt aan het
recht van de student om een volledige opleiding in
het Nederlands te volgen overeenkomstig de voor-
schriften van § 1.

Voor de toepassing van deze paragraaf worden het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de provincie
Vlaams-Brabant als één geheel beschouwd.

Voorafgaand aan het indienen van de omvormings-
voorstellen zoals bedoeld in de artikelen 123 en
125 moet er een akkoord tussen de instellingen zijn
als de equivalente opleiding niet aan dezelfde in-
stelling wordt aangeboden. Dit akkoord wordt bij
het omvormingsdossier gevoegd.

§ 3. In afwijking van het bepaalde in §§ 1 en 2, kan
het instellingsbestuur mastersopleidingen in een
andere taal dan het Nederlands aanbieden indien
het gaat om opleidingsprogramma’s die specifiek in
het kader van het International Course Program-
me van ontwikkelingssamenwerking ten behoeve
van buitenlandse studenten zijn ontworpen.

§ 4. In afwijking van § 1, bepaalt het instellingsbe-
stuur de onderwijstaal in de bachelorsopleidingen
waarvoor de inschrijving alleen openstaat voor
personen die reeds in het bezit zijn van een graad
van bachelor, de mastersopleidingen waarvoor de
inschrijving alleen openstaat voor personen die
reeds in het bezit van een graad van master, en in
de onderwijs- en andere studieactiviteiten die als
nascholing of bijscholing worden georganiseerd be-
doeld in artikel 17.

§ 5. Het instellingsbestuur stelt terzake een ge-
dragscode op na raadpleging van de studenten en
legt deze vast in het onderwijs- en examenregle-
ment.

§ 6. Het instellingsbestuur geeft rekenschap over
zijn beleid inzake het gebruik van een andere on-
derwijstaal dan het Nederlands in een jaarlijks ver-
slag met een overzicht van de doelstellingen en re-
sultaten onderbouwd door kwantitatieve gegevens
en over de wijze waarop het de betreffende decre-
tale voorschriften heeft gehandhaafd. Dit verslag
wordt aan de Vlaamse regering en aan het Vlaams
Parlement bezorgd binnen de drie maanden na het
einde van het academiejaar.

De Vlaamse regering bepaalt de nadere regelen
betreffende de wijze van verantwoording.

HOOFDSTUK IV

Kwaliteitszorg

Artikel 92

De hogescholen en de universiteiten zorgen voor
de interne en de externe kwaliteitszorg van de on-
derzoeksactiviteiten :

– zij zien permanent en op eigen initiatief toe op
de kwaliteit van hun onderzoeksactiviteiten ;

– zij voorzien, zoveel mogelijk met andere bin-
nenlandse en buitenlandse instellingen, in een
regelmatige beoordeling, ten minste om de acht
jaar, van de kwaliteit van de onderzoeksactivi-
teiten van de instelling. Van de uitkomsten van
deze beoordeling wordt er een openbaar verslag
gemaakt ;

– zij geven gevolg aan de uitkomsten van de kwa-
liteitsbeoordeling in hun beleid.

Artikel 93

§ 1. De hogescholen en de universiteiten zorgen
voor de interne en externe kwaliteitszorg van de
onderwijsactiviteiten. Zij zien permanent en op
eigen initiatief toe op de kwaliteit van hun onder-
wijsactiviteiten. Zij betrekken de studenten, de
alumni en de externe deskundigen uit het beroeps-
veld bij de processen van interne en externe kwali-
teitsbewaking. Zij voorzien gezamenlijk in een re-
gelmatige externe beoordeling van de kwaliteit van
hun onderwijsactiviteiten, naar gelang van het
geval per opleiding of per cluster van opleidingen.
De externe beoordeling gebeurt ten minste om de
acht jaar voor de bachelors- en de mastersopleidin-
gen.

§ 2. De externe beoordeling van eenzelfde oplei-
ding of cluster van opleidingen, bedoeld in § 1, ge-
beurt voor alle instellingen die deze opleiding of
deze cluster van opleidingen organiseren, door een
visitatiecommissie die het geheel van haar werk-
zaamheden afrondt binnen een bestek van 24
maanden. Van de visitatiecommissies maakt ten
minste één student deel uit die ingeschreven is in
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één van de te beoordelen opleidingen op het mo-
ment van de samenstelling van de commissie.

§ 3. De Vlaamse Hogescholenraad coördineert de
gezamenlijke externe beoordelingen van de bache-
lorsopleidingen binnen het hoger professioneel on-
derwijs. De Vlaamse Interuniversitaire Raad
coördineert de gezamenlijke externe beoordelin-
gen van de academische opleidingen georganiseerd
door de universiteiten. Wanneer de gezamenlijke
externe beoordeling ook academische opleidingen
betreft georganiseerd door een hogeschool in het
kader van een associatie treden de Vlaamse Hoge-
scholenraad en de Vlaamse Interuniversitaire Raad
gezamenlijk als coördinator op en nemen zij de
voorschriften voor de externe beoordeling, ver-
meld in §§ 1 en 2, in acht. De coördinatie slaat in
ieder geval op de ontwikkeling en de vaststelling
van een protocol van kwaliteitszorg dat de visita-
tiecommissies bij hun beoordeling van de kwaliteit
hanteren. De Vlaamse Hogescholenraad c.q. de
Vlaamse Interuniversitaire Raad zorgen voor de
openbare bekendmaking van de protocols.

§ 4. De visitatiecommissies brengen de uitkomst
van hun beoordeling van elke opleiding, cluster van
opleidingen en van verwante opleidingen samen in
een openbaar verslag.

§ 5. De instellingen geven gevolg aan de uitkom-
sten van de kwaliteitsbeoordeling in het beleid van
de instelling.

HOOFDSTUK V

Samenwerkingsakkoorden

Artikel 94

§ 1. De hogescholen en universiteiten kunnen in
hun onderwijs- en examenregeling bepalen onder
welke voorwaarden hun studenten, met naleving
van de aldaar geldende onderwijs- en examenrege-
ling, aan een andere hogeschool of universiteit in
België, in een andere ambtshalve geregistreerde in-
stelling voor hoger onderwijs, in een geregistreerde
instelling voor hoger onderwijs, aan de Koninklijke
Militaire School in Brussel of een instelling voor
hoger onderwijs in het buitenland, voor zover deze
een opleidingsprogramma van ten minste drie jaar
aanbiedt, onderwijsactiviteiten kunnen volgen en
examens kunnen afleggen over onderdelen van een
opleidingsprogramma waarover in uitvoering van
dit decreet examen moet worden afgelegd voor het
behalen van een graad van bachelor of master.

§ 2. Een hogeschool of universiteit kan samen met
een partnerinstelling, het weze een hogeschool of
universiteit van de Franse Gemeenschap, het weze
een buitenlandse universiteit of instelling voor
hoger onderwijs, het weze met meerdere daarvan,
tegelijk een diploma van hoger onderwijs, zoals be-
paald in dit decreet, afleveren, en een diploma met
een andere benaming dat door de partnerinstelling
kan worden afgeleverd krachtens de voor haar gel-
dende regelgeving, wanneer is voldaan aan de vol-
gende voorwaarden :

1° tussen de hogeschool/universiteit en de partner-
instelling is een overeenkomst gesloten ; deze
overeenkomst bevestigt dat er voldoende over-
eenstemming is inzake doelstellingen en inhoud
van de betrokken opleidingen en bevat de pre-
ciseringen in de onderwijsregeling die toepasse-
lijk zullen zijn voor de betrokken studenten van
de hogeschool/universiteit en van de partnerin-
stelling ;

2° de betrokken studenten hebben ten minste één
derde van de omvang van de opleiding, uitge-
drukt in studiepunten, gevolgd en verworven in
de andere instelling of instellingen dan deze
waar zij bij de aanvang van de opleiding initieel
waren ingeschreven ;

3° de betrokken studenten zijn in het academiejaar
waarin de bedoelde diploma's samen worden
afgeleverd, ingeschreven in de hogeschool/uni-
versiteit, desgevallend enkel voor examens ;
deze eis geldt niet als het gaat om een uitwisse-
ling van studenten in het kader van een Euro-
pees onderwijsprogramma ;

4° in de overeenkomst tussen de hogeschool/uni-
versiteit en de partnerinstelling wordt gepreci-
seerd op welke wijze een eventuele dubbele
aanrekening van de betrokken studenten of di-
ploma's voor de subsidiëring van de betrokken
instellingen wordt vermeden. Het diploma van
het hoger onderwijs en het diploma met een an-
dere benaming worden op eenzelfde document
afgeleverd, tenzij de regelgeving geldend voor
de partnerinstelling dit niet toelaat.

§ 3. Een universiteit of een hogeschool kan binnen
de perken van haar onderwijsbevoegdheid met een
of meer buitenlandse instellingen voor hoger on-
derwijs een gezamenlijk diploma uitreiken en de
betreffende graad van bachelor of master verlenen
aan de student die met succes een door de betrok-
ken instellingen gezamenlijke opleiding heeft vol-
tooid. De organisatie van de gezamenlijke oplei-
ding vindt plaats in het kader van een internatio-
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naal of Europees onderwijsprogramma of in het
kader van een samenwerkingsovereenkomst tussen
de betrokken instellingen.

§ 4. Een universiteit kan samen met een andere
binnenlandse of buitenlandse universiteit een dub-
beldiploma of een gezamenlijk diploma van de
graad van doctor uitreiken na de openbare verde-
diging van een proefschrift ten overstaan van een
jury waarin ten minste professoren van de betrok-
ken instellingen zetelen en op voorwaarde dat de
promovendus ten minste zes maanden aan de part-
neruniversiteit onderzoek heeft gedaan in het
kader van zijn proefschrift.

Artikel 95

§ 1. Hogescholen en universiteiten kunnen met één
of meer instellingen van hoger onderwijs een over-
eenkomst sluiten omtrent de gezamenlijke organi-
satie van onderwijs- en studieactiviteiten, onder-
zoek, dienstverlening, kwaliteitszorg, en het ge-
bruik van infrastructuur. Omtrent sociale voorzie-
ningen kunnen zij een overeenkomst sluiten met
één of meer instellingen voor hoger onderwijs of
VZW’s voor sociale voorzieningen bedoeld in het
hogescholendecreet. Hogescholen en universiteiten
kunnen met derden samenwerkingsovereenkom-
sten sluiten inzake de gezamenlijke organisatie van
permanente vorming, het projectmatig weten-
schappelijk onderzoek, de maatschappelijke en de
wetenschappelijke dienstverlening met inachtne-
ming van het decreet van 22 februari 1995 be-
treffende de wetenschappelijke en maatschappelij-
ke dienstverlening door de universiteiten en hoge-
scholen en betreffende de relaties van de universi-
teiten en hogescholen met andere rechtspersonen.

§ 2. Hogescholen en universiteiten kunnen met één
of meer instellingen van hoger onderwijs of derden
een overeenkomst sluiten waarbij een personeels-
lid met zijn instemming belast wordt met een op-
dracht aan de andere onderwijsinstelling(en) of
derde(n). Het betrokken personeelslid blijft gedu-
rende de opdracht juridisch en administratief be-
horen tot zijn instelling van hoger onderwijs.

§ 3. De in §§ 1 en 2 bedoelde overeenkomst be-
paalt ten minste de aard en de vorm van de samen-
werking en desgevallend de termijn van de over-
eenkomst en de financiële en andere engagemen-
ten van de betrokken partijen. In geval de samen-
werking de gezamenlijke organisatie van onder-
wijs- en andere studieactiviteiten betreft, vermeldt
de overeenkomst ook de nadere regels inzake de

bekrachtiging van de studies met inachtneming van
de voorschriften inzake onderwijsbevoegdheid van
de instellingen van hoger onderwijs.

HOOFDSTUK VI

Associaties

AFDELING 1

Algemene bepaling

Artikel 96

De rechtspersonen verantwoordelijk voor een uni-
versiteit of een hogeschool kunnen slechts een be-
roep doen op de regelen inzake associaties indien
zij lid zijn van een associatie die voldoet aan de
voorwaarden die in dit hoofdstuk worden bepaald.

AFDELING 2

Structuur

Artikel 97

§ 1. Een associatie is een vereniging zonder winst-
oogmerk die bestaat uit volgende leden, verder
'partners' genoemd :

1° enerzijds één rechtspersoon verantwoordelijk
voor één universiteit die zowel bachelors- als
mastersopleidingen kan aanbieden, en 

2° anderzijds ten minste één rechtspersoon verant-
woordelijk voor een hogeschool.

In afwijking van de bepalingen van het eerste lid,
1° kunnen het Limburgs Universitair Centrum en
de transnationale Universiteit Limburg gezamen-
lijk lid worden van dezelfde associatie.

§ 2. De vereniging zonder winstoogmerk kan naast
de in § 1 bedoelde partners natuurlijke personen
omvatten met een engagement of verdienste op het
vlak van het hoger onderwijs of het wetenschappe-
lijk onderzoek.
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Artikel 98

Op het ogenblik dat de partners beslissen tot fusie
in de vereniging zonder winstoogmerk, blijft deze
een associatie in de zin van dit hoofdstuk.

Artikel 99

Een universiteit of hogeschool kan slechts onder
één associatie ressorteren.

AFDELING 3

Bevoegdheden

Artikel 100

De partners kunnen hun bevoegdheden ten aan-
zien van de betrokken universiteit of
hogescho(o)l(en) geheel of gedeeltelijk aan de as-
sociatie overdragen.

De associatie waaraan bevoegdheden inzake het
organiseren van opleidingen en het verlenen van
de overeenstemmende graden van bachelor en
master in of over de georganiseerde studiegebie-
den zijn overgedragen, oefent deze bevoegdheden
uit overeenkomstig de regelen die op de onder-
scheiden instellingen van toepassing zijn.

Artikel 101

De partners dragen aan de associatie ten minste
bevoegdheden over inzake volgende aangelegen-
heden :

1° de ordening van een rationeel onderwijsaanbod
binnen de onderwijsbevoegdheid van de instel-
lingen zoals bepaald in de artikelen 26 tot 53.
Inzonderheid worden in onderling overleg
meerjarenplannen terzake opgesteld ;

2° de afstemming van de opleidingsprofielen, het
structureren van de opleidingstrajecten en een
verbetering van de doorstromingsmogelijkhe-
den, met bijzondere aandacht voor deze tussen
bachelors- en mastersopleidingen ;

3° de organisatie van trajectbegeleiding voor stu-
denten ;

4° de afstemming van de interne reglementen in-
zake het personeelsbeleid ;

5° het opstellen en uitvoeren van een meerjaren-
plan voor onderwijsvernieuwing en onderwijs-
verbetering aansluitend bij een gezamenlijk op-
gezet systeem van interne kwaliteitszorg voor
het onderwijs ;

6° het opstellen van een meerjarenplan voor het
onderzoek en de maatschappelijke en weten-
schappelijke dienstverlening, aansluitend bij
een gezamenlijk opgezet systeem voor kwali-
teitszorg voor het onderzoek ;

7° de onderzoeksgebondenheid van de acade-
misch gerichte bachelorsopleidingen en van de
mastersopleidingen aangeboden door de hoge-
scholen van de associatie in het kader van het
meerjarenplan voor onderzoek ;

8° het opstellen van een meerjarenplan voor de
onderlinge afstemming van investeringen, in-
frastructuur, bibliotheek- en documentatie-
voorzieningen ;

9° het uitwerken van een procedure voor de aan-
wijzing van een adequaat aantal vertegenwoor-
digers van de hogescho(o)l(en) die academisch
gerichte bachelorsopleidingen en mastersoplei-
dingen aanbieden, in de onderzoeksraad van de
universiteit ;

10° het uitbrengen van een advies over het aanbie-
den van een nieuwe bachelors- of mastersoplei-
ding in een instelling, overeenkomstig de bepa-
lingen van artikel 61, § 1, tweede lid, 1°, a) ;

11° het uitbrengen van een advies over de omvor-
ming van een basisopleiding van twee cycli tot
een bachelors- en mastersopleiding in het aca-
demisch onderwijs, overeenkomstig de bepalin-
gen van artikel 123, § 3, 1° ;

12° het uitbrengen van een advies over het onder-
wijsontwikkelingsplan zoals bedoeld in artikel
183bis, § 3, tweede lid, van het hogescholende-
creet en over het onderwijsontwikkelingsplan
zoals bedoeld in artikel 130ter, § 2, laatste zin,
van het universiteitendecreet.

Artikel 102

De partners kunnen aan de associatie financiële
en/of personele middelen toekennen.
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AFDELING 4

Medezeggenschap

Artikel 103

De associatie bepaalt, na voorafgaandelijk overleg
met de bij de universiteit en de hogescho(o)l(en)
die onder de associatie ressorteren, vertegenwoor-
digde representatieve vakorganisaties, de structu-
ren en procedures van overleg en onderhandelin-
gen over de personeelsaangelegenheden die in toe-
passing van artikel 100, 101 of 102 aan de associatie
zijn overgedragen.

Artikel 104

De associatie richt een studentenraad op.

De studentenraad wordt door de associatie geraad-
pleegd over alle aangelegenheden die studenten
aanbelangen, inzonderheid het onderwijsbeleid,
het studentenbeleid en het internationaliseringsbe-
leid inzake onderwijs.

AFDELING 5

Rapportering

De statuten en de ledenlijst van de associatie, even-
als elke wijziging daarvan, worden onverwijld aan
de Vlaamse regering bezorgd.

Artikel 106

De associaties rapporteren jaarlijks aan de Vlaam-
se regering over de uitvoering van in artikel 100
bedoelde minimale bevoegdheden.

Deze rapportering omvat de begroting, de jaarre-
kening en een jaarverslag. De Vlaamse regering be-
paalt de nadere regelen inzake het jaarverslag.

Artikel 107

De associaties voeren betreffende alle voorzienin-
gen van de associatie een algemene boekhouding
door middel van een stelsel van boeken en reke-

ningen gevoerd met inachtneming van de gebrui-
kelijke regels van het dubbel boekhouden en een
aangepaste analytische boekhouding. Deze boek-
houding omvat alle verrichtingen, bezittingen, vor-
deringen, schulden en verplichtingen van welke
aard ook. De boekhouding wordt voorgelegd aan
een bedrijfsrevisor.

AFDELING 6

Toezicht

Artikel 108

De Vlaamse regering oefent toezicht uit op de as-
sociaties inzake :

1° de overeenstemming van de beslissingen van de
associatie met de regelgeving ;

2° de vrijwaring van het financieel evenwicht.

De Vlaamse regering belast een regeringscommis-
saris van de universiteiten of een commissaris van
de hogescholen met de uitoefening van het toe-
zicht, bedoeld in het eerste lid.

Artikel 109

Tegen elke beslissing van de associatie die hij strij-
dig acht met de regelgeving of met het financieel
evenwicht, dient de commissaris van de Vlaamse
regering beroep in bij de Vlaamse regering.

Indien daartoe aanleiding bestaat, stelt de Vlaamse
regering de associatie in kennis van de strijdigheid
met de regelgeving of met het financieel even-
wicht. De Vlaamse regering verzoekt de associatie
daarbij een nieuwe beslissing te treffen of de kwes-
tieuze beslissing in te trekken.

Indien op dit verzoek niet wordt ingegaan, kan de
Vlaamse regering op gemotiveerde wijze een fi-
nanciële sanctie opleggen. De financiële sanctie
wordt verhaald op de totaliteit van de werkingsuit-
keringen, bedoeld in hoofdstuk VIII, afdeling 1 van
het universiteitendecreet respectievelijk titel IV,
hoofdstuk I, afdeling 1 van het hogescholende-
creet, die toekomen aan de universiteit en de hoge-
scho(o)l(en) die onder de associatie ressorteren en
bedraagt ten hoogste tien procent daarvan. De
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partners kunnen solidair en in solidum worden
aangesproken.

Het eventueel jurisdictioneel beroep ingesteld
door de betrokken associatie tegen de beslissing
waarbij een financiële sanctie wordt opgelegd,
schorst de uitvoering van deze maatregel tot een in
kracht van gewijsde gegane rechterlijke beslissing
voorhanden is.

Artikel 110

De Vlaamse regering bepaalt de nadere regelen in-
zake het toezicht, inzonderheid de termijnen die bij
de toepassing van artikel 109 in acht dienen te wor-
den genomen. Zij houdt daarbij rekening met de
regelen inzake de hoorplicht.

AFDELING 7

Andere bepalingen

Artikel 111

Indien een partner bevoegd voor een hogeschool
het lidmaatschap van de associatie beëindigt of in-
dien de associatie wordt ontbonden, verliest de be-
trokken hogeschool de bevoegdheid tot het aan-
bieden van academische opleidingen met ingang
van het tweede daaropvolgende academiejaar, ten-
zij de hogeschool ondertussen is toegetreden tot
een andere associatie.

Artikel 112

Partners die het voornemen hebben uit de associa-
tie te treden, melden dit tijdig aan de associatie.
Deze melding is tijdig indien zij als volgt gebeurt :

– voor de hogescholen : ten minste twee jaar voor
de uittredingsdatum ;

– voor de universiteiten : ten minste drie jaar voor
de uittredingsdatum.

De uittreding van een universiteit of hogeschool
wordt gemeld aan de Vlaamse regering. Deze mel-
ding maakt gewag van de maatregelen die worden
getroffen om nadelige gevolgen voor personeel en
studenten te vermijden.

Artikel 113

Artikel 21 van het decreet van 22 februari 1995 be-
treffende de wetenschappelijke en maatschappelij-
ke dienstverlening door de universiteiten en hoge-
scholen en betreffende de relaties van de universi-
teiten en hogescholen met andere rechtspersonen,
is niet van toepassing op de relaties tussen associa-
ties en universiteiten en hogescholen.

HOOFDSTUK VII

Slotbepalingen

AFDELING 1

Wijzigingsbepalingen

Artikel 114

In artikel 34, zesde lid, van het decreet van 12 juni
1991 betreffende de universiteiten in de Vlaamse
Gemeenschap, ingevoegd bij het decreet van 24 juli
1996 en gewijzigd bij het decreet van 30 juni 2000,
worden de woorden “ten minste vierentwintig op
veertig” vervangen door “ten minste tweeëntwintig
op veertig”.

Artikel 115

In artikel 169quater van het hetzelfde decreet, in-
gevoegd bij het decreet van 20 april 2001 en gewij-
zigd bij de decreten van 7 december 2001, 5 juli
2002 en 14 februari 2003, worden de volgende wij-
zigingen aangbracht :

1° § 1 wordt vervangen door wat volgt :

“§ 1. In dit artikel wordt onder “postinitieel on-
derwijs” verstaan : de opleidingen die leiden tot
een graad van master en waarvoor de inschrij-
ving primair openstaat voor personen die reeds
in het bezit zijn van een graad van master. Per-
sonen die niet in het bezeit zijn van een graad
van master kunnen toegelaten worden na een
intakegesprek waarin de instelling peilt naar de
motivatie en de wetenschappelijke affiniteit van
de student en naar de aard van de beroepserva-
ring” ;

2° § 4 wordt vervangen door wat volgt :
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“§ 4. Het onderwijs, bedoeld in § 1, dat de Initië-
rende Universiteit binnen het instituut ver-
strekt, kan door het instellingsbestuur worden
bekrachtigd met een graad van master of een
getuigschrift na het succesvol voltooien van de
betrokken opleiding.

De opleidingen kunnen in de daartoe geëigende
taal worden verstrekt.” ;

3° in § 5 worden de woorden “zoals bepaald in
hoofdstuk VI van dit decreet” geschrapt.

Artikel 116

Artikel 2, 46°, van het decreet van 13 juli 1994 be-
treffende de hogescholen in de Vlaamse Gemeen-
schap, wordt vervangen door wat volgt :

“46° posthogeschoolvorming : de laureaatsvorming
zoals bedoeld in artikel 340sexies, § 2, eerste
lid ;”.

Artikel 117

Aan artikel 262 van hetzelfde decreet wordt een
16° toegevoegd, dat luidt als volgt :

“16° beslist over de toetreding tot en bevoegd-
heidsoverdracht aan een associatie. Deze be-
slissingen worden in afwijking van artikel 264
genomen bij bijzondere meerderheid van
twee derde van de geldig uitgebrachte stem-
men.”.

Artikel 118

In artikel 340ter van hetzelfde decreet, vervangen
bij het decreet van 14 juli 1998 en gewijzigd bij de
decreten van 22 december 1999 en 21 december
2001, wordt in paragraaf 2 het woord “posthoge-
schoolvorming” vervangen door de woorden “bij-
scholing en nascholing”.

Artikel 119

Aan artikel 3 van het decreet van 18 mei 1999 be-
treffende sommige instellingen van openbaar nut
voor postinitieel onderwijs, wetenschappelijk on-

derzoek en wetenschappelijke dienstverlening,
wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als
volgt :

“In dit decreet wordt er onder “postinitieel onder-
wijs” verstaan de opleidingen die leiden tot een di-
ploma van master en waarvoor de inschrijving pri-
mair openstaat voor personen die reeds in het bezit
zijn van een graad van master. Personen die niet in
het bezit zijn van een graad van master kunnen
toegelaten worden na een intakegesprek waarin de
instelling peilt naar de motivatie en de wetenschap-
pelijke affiniteit van de student en naar de aard
van de beroepservaring”.

Artikel 120

Artikel 11 van hetzelfde decreet wordt vervangen
door wat volgt :

“Artikel 11

Het postinitieel onderwijs dat verstrekt wordt door
de instellingen, kan worden bekrachtigd met een
diploma van master of een getuigschrift, dat uitge-
reikt wordt door de betrokken instelling na het
met goed gevolg beëindigen van de opleiding.

Het Accreditatieorgaan accrediteert de aangebo-
den opleiding wanneer het op basis van de gepubli-
ceerde externe beoordeling in redelijkheid meent
te kunnen besluiten dat voldoende generieke kwa-
liteitswaarborgen voorhanden zijn zoals bedoeld in
artikel 58 van het decreet van (betreffende de her-
structurering van het hoger onderwijs in Vlaande-
ren). De instelling legt haar accreditatiedossier pas
voor na positief advies van de in artikel 14, 2°, be-
doelde universiteiten.

In de samenwerkingsovereenkomst vermeld in ar-
tikel 14, 2°, worden nadere regels gespecificeerd
waaronder de interne en externe kwaliteitszorg
wordt georganiseerd en hoe de instelling gevolg
geeft aan de uitkomsten van deze kwaliteitsbeoor-
deling.

De universiteitsbesturen van de universiteiten
waarmee een samenwerkingsovereenkomst is ge-
sloten, stellen de samenstelling en de opdrachten
vast van de commissie die wordt belast met de ex-
terne kwaliteitsbeoordeling.”.
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Artikel 121

Artikel 12 van hetzelfde decreet wordt vervangen
door wat volgt :

“Artikel 12

Overeenkomstig de voorschriften van Titel I van
het decreet betreffende de herstructurering van het
hoger onderwijs in Vlaanderen, toetst het Accre-
ditatieorgaan de kwaliteit en het niveau van de op-
leiding op basis van de gepubliceerde externe be-
oordeling.”.

AFDELING 2

Opheffingsbepalingen 

Artikel 122

§ 1. Artikel 2, 8°, 11°, 12°, 17°, 18°, 19°, 20° en 53°,
en hoofdstuk 2 en titel II, met uitzondering van af-
deling 4, onderafdeling 4 en afdeling 16, van het de-
creet van 13 juli 1994 betreffende de hogescholen
in de Vlaamse Gemeenschap, worden opgeheven.

§ 2. De hoofdstukken II, III, VI en VII van het de-
creet van 12 juni 1991 betreffende de universiteiten
in de Vlaamse Gemeenschap, met uitzondering van
de artikelen 7bis, 15bis, 33, 40, 43 en 62 worden op-
geheven.

AFDELING 3

Overgangsbepalingen

ONDERAFDELING 1

Omvorming naar bachelor-masterstructuur

Artikel 123

§ 1. De universiteiten en hogescholen vormen hun
academische opleidingen c.q. hun basisopleidingen
die zij bij of krachtens het universiteitendecreet
c.q. het hogescholendecreet in het academiejaar
2001-2002 kunnen aanbieden om in bachelors- en
mastersopleidingen overeenkomstig de structuur
vervat in de artikelen 11 tot en met 19 van dit de-
creet en overeenkomstig hun onderwijsbevoegd-
heid vastgelegd in de artikelen 23 tot 53. De uni-
versiteiten kunnen voortgezette academische op-

leidingen die ze in het academiejaar 2001-2002 aan-
bieden, door samenvoeging met een academische
opleiding of met een afstudeerrichting van een aca-
demische opleiding omvormen tot een mastersop-
leiding die aansluit bij een bachelorsopleiding. De
hogescholen kunnen hun voortgezette opleidingen
door samenvoeging met een basisopleiding van
twee cycli of met een afstudeerrichting van zo’n ba-
sisopleiding omvormen tot een mastersopleiding
die aansluit bij een bachelorsopleiding.

§ 2. Ten laatste op 30 september 2003 delen de uni-
versiteiten en hogescholen hun voorstellen van
omvorming mede aan de Vlaamse regering. Deze
voorstellen tot omvorming bevatten per opleiding
de volgende gegevens :

1° de naam van de opleiding ;

2° de doelstellingen en de eindtermen van de op-
leidingen ;

3° de bevoegde instelling die de opleiding aan-
biedt en de associatie waarvan deze lid is ;

4° de studieomvang van de opleiding uitgedrukt
in studiepunten ;

5° de graad waartoe de opleiding leidt, de kwalifi-
catie van de graad en eventueel de specificatie
van de graad ;

6° eventueel de titel die houders van de graad van
deze opleiding kunnen voeren ;

7° de opleiding of opleidingen die door de voorge-
stelde bachelors- of mastersopleiding zal of zul-
len worden vervangen ;

8° het academiejaar waarin de omgevormde oplei-
ding voor het eerst zal aangeboden worden ;

9° eventueel de afstudeerrichting(en) ;

10° de onderwijstaal gebruikt in de opleiding.

De lijst vermeldt de gegevens bedoeld in artikel 64,
§ 2, 2°, a), b), c), d) of e), naar gelang van het geval.

§ 3. In het geval het gaat om de omvorming van
een basisopleiding van twee cycli tot een bache-
lors- en mastersopleiding in het academisch onder-
wijs dient het omvormingsdossier bovenop de hier-
voor genoemde elementen de volgende elementen
te bevatten :

1° het positief advies van de associatie waaronder
de hogeschool ressorteert ;
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2° een beschrijving van de inzet van personeel en
middelen voor deze opleidingen en van de kwa-
lificaties van het personeel ;

3° de wijze waarop deze opleidingen zullen wor-
den ondersteund door wetenschappelijk onder-
zoek en in het bijzonder de wijze waarop de
leden van het assisterend en onderwijzend per-
soneel die instaan voor deze opleidingen wor-
den ingeschakeld in het wetenschappelijk on-
derzoek in het betreffende wetenschapsdomein.
Deze onderzoekscapaciteit kan geheel of ge-
deeltelijk in de instellingen-leden van de asso-
ciatie aanwezig zijn. Indien zij slechts gedeelte-
lijk aanwezig is, dient zij te worden aangevuld
door middel van een samenwerkingsovereen-
komst met één of meerdere binnen- of buiten-
landse universiteiten. Deze samenwerkingsover-
eenkomsten vormen een onderdeel van het dos-
sier ;

4° het tijdspad met de fasering van de verwezenlij-
king van de ondersteuning van de opleidingen
in het academisch onderwijs aan de hogescho-
len door wetenschappelijk onderzoek ;

5° het engagement van de betrokken universiteit
om de bijdrage van de hogeschool tot het on-
derzoek in associatieverband mee gestalte te
geven en om de mijlpalen vastgelegd in het
tijdspad te verwezenlijken.

§ 4. Indien de studieomvang van de voorgestelde   

– bachelorsopleiding in het hoger professioneel
onderwijs meer bedraagt dan 180 studiepunten ;

– mastersopleiding vermeerderd met de studie-
omvang van de kortste bachelorsopleiding
waarop de mastersopleiding rechtstreeks aan-
sluit, meer of minder bedraagt dan het totaal
aantal studiepunten van de opleiding of oplei-
dingen die erdoor worden vervangen,

dan dient dit bijkomend te worden gemotiveerd.

Indien in de omvorming ook een voortgezette op-
leiding is betrokken, wordt het aantal studiepunten
van die voortgezette opleiding niet in rekening ge-
bracht voor de bepaling van het totaal aantal stu-
diepunten van de opleiding of opleidingen die ver-
vangen worden door de nieuwe opleiding of oplei-
dingen.

§ 5. De Vlaamse regering stelt vóór 15 februari
2004 de lijst op van de bachelorsopleidingen die de
universiteiten en hogescholen ten vroegste vanaf

het academiejaar 2004-2005 en ten laatste vanaf
het academiejaar 2005-2006 kunnen opstarten, en
van de mastersopleidingen die de universiteiten en
hogescholen ten vroegste vanaf het academiejaar
2007-2008 en ten laatste vanaf het academiejaar
2008-2009 kunnen organiseren. Deze lijst bevat de
gegevens vermeld in § 2. Deze lijst vormt de eerste
versie van het Hoger Onderwijsregister bedoeld in
artikel 64.

De Vlaamse regering wint voorafgaandelijk het ad-
vies in van de Erkenningscommissie over de voor-
stellen van de hogescholen en universiteiten be-
doeld in §§ 2 tot 4. De Erkenningscommissie be-
oordeelt of de door de universiteiten en hogescho-
len voorgestelde opleidingen en graden overeen-
stemmen met hun onderwijsbevoegdheid bepaald
in de artikelen 26 tot 53 en onderzoekt tevens de
samenhang van de voorgestelde graden en kwalifi-
caties en de eventuele titels in het geheel van de
lijst. De Erkenningscommissie deelt haar advies
ten laatste op 15 januari 2004 mede aan de Vlaam-
se regering. Een niet tijdig verstrekt advies wordt
geacht gegeven te zijn.

Voor de voorstellen van opleidingen die een ver-
meerdering of vermindering van het aantal studie-
punten impliceren, zoals bedoeld in § 4, wint de
Vlaamse regering bovendien het advies in van de
Vlaamse Interuniversitaire Raad en de Vlaamse
Hogescholenraad. Deze delen het advies ten laat-
ste op 1 november 2003 aan de Vlaamse regering
mede. Een niet tijdig verstrekt advies wordt geacht
gegeven te zijn.

Indien het gaat om de omvorming van een basisop-
leiding van twee cycli in bachelors- en mastersop-
leidingen in het academisch onderwijs toetst de Er-
kenningscommissie ook of de voorgestelde onder-
steuning door wetenschappelijk onderzoek door de
onderzoekscapaciteit in de instellingen-leden van
de associatie en via de samenwerkingsovereen-
komsten met andere universiteiten realistisch is en
inhoudelijk in voldoende mate is afgestemd op de
inhoud en het niveau van de academische opleidin-
gen.

De universiteiten en hogescholen kunnen voor de
opleidingen waarvan de Vlaamse regering het om-
vormingsdossier niet aanvaard heeft, één jaar later
nog één keer een nieuwe omvormingsaanvraag in-
dienen volgens dezelfde procedure : mededeling
van de voorstellen van omvorming ten laatste op
30 juni 2004, advies Erkenningscommissie ten laat-
ste op 1 november 2004 en vaststelling van de lijst
door de Vlaamse regering voor 1 januari 2005.
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§ 6. De ambtshalve geregistreerde instellingen, be-
doeld in de artikelen 54 en 55, vormen hun oplei-
dingen leidend tot de graad van licentiaat die zij
krachtens artikel 1, III, c), van de wet van 11 sep-
tember 1933 op de bescherming van de titels van
hoger onderwijs kunnen aanbieden, om in bache-
lors- en mastersopleidingen overeenkomstig de
structuur vervat in de artikelen 11 tot 19 van dit
decreet en overeenkomstig hun onderwijsbevoegd-
heid vastgelegd in de artikelen 54 en 55. Zij delen
hun voorstellen van omvorming mede aan de
Vlaamse regering ten laatste op 30 september
2003. Deze voorstellen tot omvorming bevatten per
opleiding de volgende gegevens :

1° de naam van de opleiding ;

2° de doelstellingen en de eindtermen van de op-
leidingen ;

3° de studieomvang van de opleiding uitgedrukt in
studiepunten ;

4° de graad waartoe de opleiding leidt, de kwalifi-
catie van de graad en eventueel de specificatie
van de graad ;

5° de opleiding of de opleidingen of de afstudeer-
richting die door de voorgestelde bachelors- en
mastersopleiding zal of zullen worden vervan-
gen ;

6° in voorkomend geval de afstudeerrichtingen ;

7° de nodige gegevens met betrekking tot de voor-
opleidingseisen en met betrekking tot de moge-
lijke vervolgopleidingen binnen de instellingen
zelf ;

8° de eventuele afstudeerrichtingen.

Voor het overige zijn de bepalingen van § 5, eerste,
tweede en vijfde alinea, van overeenkomstige toe-
passing.

§ 7. Naast de bachelors- en mastersopleidingen ver-
meld in de lijst van de omvormingsvoorstellen be-
doeld in § 2 kunnen de volgende instellingen vanaf
het academiejaar 2004-2005 de hieronder genoem-
de opleidingen aanbieden. Deze opleidingen wor-
den niet beschouwd als nieuwe opleidingen in de
zin van artikel 61. Ze moeten wel vermeld worden
in de lijst van de omvormingsvoorstellen met uit-
zondering van de gegevens bedoeld in § 2, 7° :

1° de Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende
kan in het studiegebied Industriële wetenschap-

pen de opleiding Kunststofverwerking aanbie-
den waarvoor binnen een associatie in het aca-
demisch onderwijs de graden van bachelor en
master kunnen verleend worden ;

2° de Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaande-
ren kan in het studiegebied Sociaal-agogisch
werk de opleiding Maatschappelijke veiligheid
aanbieden waarvoor in het hoger professioneel
onderwijs de graad van bachelor kan verleend
worden ;

3° de Hogeschool West-Vlaanderen kan in het stu-
diegebied Handelswetenschappen en bedrijfs-
kunde de opleiding Netwerkeconomie aanbie-
den waarvoor in het hoger professioneel onder-
wijs de graad van bachelor kan verleend wor-
den.

§ 8. De Katholieke Universiteit Leuven kan de
bachelorsopleiding in het studiegebied Onderwijs-
kunde op het grondgebied van de stad Kortrijk be-
doeld in artikel 27, § 2, 8°, aanbieden vanaf het aca-
demiejaar 2004-2005. Deze opleiding wordt niet als
een nieuwe opleiding beschouwd in de zin van arti-
kel 61. Ze moet wel vermeld worden in de lijst van
de omvormingsvoorstellen met uitzondering van
de gegevens bedoeld in § 2, 7°.

Artikel 124

§ 1. De oorspronkelijke opleidingen en de omge-
vormde opleidingen die vermeld zijn in de lijst be-
doeld in artikel 123, § 5, worden geacht geaccredi-
teerd te zijn tot en met het einde van het acade-
miejaar dat aanvangt in het jaar na het jaar waarin
het rapport van de externe beoordeling werd gepu-
bliceerd als de publicatie van het rapport valt na 1
januari 2005.

§ 2. De oorspronkelijke opleidingen en de omge-
vormde opleidingen die vermeld zijn in de lijst be-
doeld in artikel 123, § 5, worden geacht geaccredi-
teerd te zijn tot en met het einde van het acade-
miejaar dat aanvangt in het achtste kalenderjaar na
het jaar waarin het rapport van de externe beoor-
deling werd gepubliceerd, indien de datum van pu-
blicatie valt tussen 1 januari 1998 en 31 december
2004.

§ 3. Alle overgangsaccreditaties bedoeld in de
voorgaande paragrafen vervallen in ieder geval op
het einde van het academiejaar 2012-2013.
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§ 4. De oorspronkelijke opleidingen en de omge-
vormde opleidingen die vermeld zijn in de lijst be-
doeld in artikel 125, § 4, worden geacht geaccredi-
teerd te zijn tot en met het einde van het vierde
academiejaar te rekenen met ingang van het acade-
miejaar waarin de omgevormde opleidingen voor
het eerst worden georganiseerd.

§ 5. De oorspronkelijke opleidingen en de omge-
vormde opleidingen bedoeld in artikel 123, § 6,
worden geacht geaccrediteerd te zijn tot het einde
van het academiejaar 2007-2008.

§ 6. De opleidingen die de ambtshalve geregistreer-
de instellingen bedoeld in het decreet van 18 mei
1999 betreffende sommige instellingen van open-
baar nut voor postinitieel onderwijs, wetenschap-
pelijk onderzoek en wetenschappelijke dienstverle-
ning organiseren en die bekrachtigd worden met
de graad van master, worden geacht geaccrediteerd
te zijn tot het einde van het academiejaar 2007-
2008.

Artikel 125

§ 1. De universiteiten kunnen de voortgezette aca-
demische opleidingen die ze in het academiejaar
2001-2002 aanboden, omvormen in mastersoplei-
dingen die aansluiten of volgen op een bachelors-
opleiding of tot mastersopleidingen die volgen op
een ander mastersopleiding. De universiteiten kun-
nen na het academiejaar 2008-2009 geen voortge-
zette academische opleidingen meer organiseren.
De universiteiten melden elke voorgenomen om-
vorming aan bij de Vlaamse regering. Daarbij ver-
strekken zij de volgende gegevens :

1° de naam van de opleiding ;

2° de doelstellingen en de eindtermen van de op-
leidingen ;

3° de bevoegde instelling die de opleiding aanbiedt
en de associatie waarvan ze lid is ;

4° de studieomvang van de opleiding uitgedrukt in
studiepunten ;

5° de graad waartoe de opleiding leidt, de kwalifi-
catie van de graad en eventueel de specificatie
van de graad ;

6° eventueel de titel die houders van de graad van
deze opleiding kunnen voeren ;

7° de opleiding of opleidingen die door de voorge-
stelde mastersopleiding zal of zullen worden
vervangen ;

8° het academiejaar waarin de omgevormde oplei-
ding voor het eerst zal aangeboden worden ;

9° de gegevens bedoeld in artikel 64, § 2, 2°, c) of
d), naar gelang van het geval ;

10° eventueel de afstudeerrichting(en) ;

11° de onderwijstaal gebruikt in de opleiding.

§ 2. De hogescholen kunnen hun voortgezette op-
leidingen die ze in het academiejaar 2001-2002 aan-
bieden en die volgen op een basisopleiding van
twee cycli, omvormen in een mastersopleiding die
aansluit of volgt op een bachelorsopleiding of tot
een mastersopleiding die volgt op een andere mas-
tersopleiding op voorwaarde dat de hiervoor be-
doelde basisopleiding van twee cycli omgevormd
werd in een bachelors- en een mastersopleiding
volgens de voorschriften bepaald in artikel 123. De
hogescholen kunnen na het academiejaar 2008-
2009 geen voortgezette opleidingen meer organise-
ren. De hogescholen melden elke voorgenomen
omvorming aan bij de Vlaamse regering. Daarbij
verstrekken ze de volgende gegevens :

1° de naam van de opleiding ;

2° de doelstellingen en de eindtermen van de op-
leidingen ;

3° de bevoegde instelling die de opleiding aan-
biedt en de associatie waarvan deze lid is ;

4° de studieomvang van de opleiding uitgedrukt
in studiepunten ;

5° de graad waartoe de opleiding leidt, de kwalifi-
catie van de graad en eventueel de specificatie
van de graad ;

6° eventueel de titel die houders van de graad van
deze opleiding kunnen voeren ;

7° de opleiding of opleidingen die door de voorge-
stelde mastersopleiding zal of zullen worden
vervangen ;

8° het academiejaar waarin de omgevormde oplei-
ding voor het eerst zal aangeboden worden ;

9° de gegevens bedoeld in artikel 64, § 2, 2°, c) of
d), naar gelang van het geval ;

Stuk 1571 (2002-2003) – Nr. 8 50



10° eventueel de afstudeerrichting(en) ;

11° de onderwijstaal gebruikt in de opleiding.

§ 3. De hogescholen kunnen hun voortgezette op-
leidingen die ze in het academiejaar 2001-2002 aan-
bieden en die volgen op een basisopleiding van één
cyclus, omvormen in een bachelorsopleiding of in
een bachelorsopleiding die volgt op een andere
bachelorsopleiding. De hogescholen kunnen na het
academiejaar 2007-2008 geen voortgezette oplei-
dingen meer organiseren. De hogescholen melden
elke voorgenomen omvorming aan bij de Vlaamse
regering. Daarbij verstrekken ze de volgende gege-
vens :

1° de naam van de opleiding ;

2° de doelstellingen en de eindtermen van de op-
leidingen ;

3° de bevoegde instelling die de opleiding aan-
biedt en de associatie waarvan deze lid is ;

4° de studieomvang van de opleiding uitgedrukt
in studiepunten ;

5° de graad waartoe de opleiding leidt, de kwalifi-
catie van de graad en eventueel de specificatie
van de graad ;

6° eventueel de titel die houders van de graad van
deze opleiding kunnen voeren ;

7° de opleiding of opleidingen die door de voorge-
stelde bachelorsopleiding zal of zullen worden
vervangen ;

8° het academiejaar waarin de omgevormde oplei-
ding voor het eerst zal aangeboden worden ;

9° de gegevens bedoeld in artikel 64, § 2, 2°, a) of
e), naar gelang van het geval ;

10° eventueel de afstudeerrichting(en) ;

11° de onderwijstaal gebruikt in de opleiding.

§ 4. Ten laatste op 30 september 2003 delen de uni-
versiteiten en hogescholen hun voorstellen van
omvorming mee aan de Vlaamse regering. De
Vlaamse regering stelt voor 15 februari 2004 de
lijst van de bachelors- en mastersopleidingen die
de universiteiten e hogescholen na de omvorming
van de voortgezette opleidingen kunnen organise-
ren. De Vlaamse regering wint voorafgaandelijk

het advies in van de Erkenningscommissie zoals
omschreven in artikel 123, § 5, tweede lid.

§ 5. Voor de omvorming van de voortgezette oplei-
dingen die de instellingen voor de eerste keer aan-
bieden in het academiejaar 2002-2003 beoordeelt
daarenboven de Vlaamse regering de macrodoel-
matigheid zoals bedoeld in artikel 61, § 1, alvorens
de omvormingslijst vast te stellen.

§ 6. De universiteiten en hogescholen kunnen voor
de voortgezette opleidingen waarvan de Vlaamse
regering het omvormingsdossier niet aanvaard
heeft, één jaar later nog één keer een nieuwe om-
vormingsaanvraag indienen volgens dezelfde pro-
cedure : mededeling van de voorstellen van omvor-
ming ten laatste op 30 juni 2004, advies Erken-
ningscommissie ten laatste op 1 november 2004 en
vaststelling van de lijst door de Vlaamse regering
voor 1 januari 2005.

§ 7. In geval een universiteit mee wil participeren
in het aanbieden van een interuniversitair georga-
niseerde mastersopleiding die voortkomt uit de
omvorming van een interuniversitair georganiseer-
de voortgezette academische opleiding, samen met
de universiteiten die nu die gezamenlijke voortge-
zette academische opleidingen aanbieden, dan
wordt die mastersopleiding in hoofde van die uni-
versiteit niet als een nieuwe opleiding beschouwd
in de zin van artikel 61. Die universiteit moet die
mastersopleiding wel vermelden in de lijst van de
omvormingsvoorstellen met uitzondering van de
gegevens bedoeld in § 1, 7°. In geval dat een hoge-
school mee wil participeren in het aanbieden van
een gezamenlijk georganiseerde bachelorsoplei-
ding of mastersopleiding die voortkomt uit de om-
vorming van een gezamenlijk georganiseerde
voortgezette opleiding, samen met hogescholen die
nu die gezamenlijk georganiseerde voortgezette
opleiding aanbieden, dan wordt die bachelorsoplei-
ding of mastersopleiding in hoofde van die hoge-
school niet als een nieuwe opleiding beschouwd in
de zin van artikel 61. Die hogeschool moet die
bachelors- of mastersopleiding wel vermelden in
de lijst van de omvormingsvoorstellen met uitzon-
dering van de gegevens bedoeld in § 2, 7°, of § 3, 7°.

Artikel 126

§ 1. De universiteiten voeren de bachelorsopleidin-
gen geleidelijk jaar na jaar in vanaf het academie-
jaar 2004-2005 of vanaf het academiejaar 2005-
2006, op voorwaarde dat de opleidingen vermeld
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worden in de omvormingslijst bedoeld in artikel
123, § 5.

§ 2. De universiteiten voeren de mastersopleidin-
gen geleidelijk jaar na jaar in vanaf het academie-
jaar 2007-2008 of vanaf het academiejaar 2008-
2009, op voorwaarde dat de opleidingen vermeld
worden in de omvormingslijst bedoeld in artikel
123, § 5, of in artikel 125, § 4, behoudens de mas-
tersopleidingen die volgen op een andere masters-
opleiding bedoeld in artikel 125, §§ 1, 4 en 5, die
vanaf het academiejaar 2004-2005 kunnen ingericht
worden en behoudens de mastersopleidingen be-
doeld in artikel 61, § 1, laatste alinea.

§ 3. De ambtshalve geregistreerde instellingen be-
doeld in de artikelen 54 en 55 voeren hun bache-
lorsopleidingen geleidelijk jaar na jaar in vanaf het
academiejaar 2004-2005 of vanaf het academiejaar
2005-2006 op voorwaarde dat de opleidingen ver-
meld worden in de omvormingslijst bedoeld in arti-
kel 123, § 6. Zij voeren hun mastersopleidingen ge-
leidelijk jaar na jaar in vanaf het academiejaar
2007-2008 of vanaf het academiejaar 2008-2009 op
voorwaarde dat de opleidingen vermeld worden in
de omvormingslijst bedoeld in artikel 123, § 6.

Artikel 127

§ 1. De hogescholen voeren de bachelorsopleidin-
gen in het hoger professioneel onderwijs geleide-
lijk jaar na jaar in vanaf het academiejaar 2004-
2005 of vanaf het academiejaar 2005-2006, op voor-
waarde dat de opleidingen vermeld worden in de
omvormingslijst bedoeld in artikel 123, § 5, of in ar-
tikel 125, § 4, behoudens de bachelorsopleidingen
die volgen op een andere bachelorsopleiding be-
doeld in artikel 125, §§ 3, 4 en 5, die vanaf het aca-
demiejaar 2004-2005 kunnen ingericht worden.

§ 2. De hogescholen die lid zijn van een associatie
voeren de bachelorsopleidingen in het academi-
sche onderwijs geleidelijk jaar na jaar in vanaf het
academiejaar 2004-2005 of vanaf het academiejaar
2005-2006 op voorwaarde dat de opleidingen ver-
meld worden in de omvormingslijst bedoeld in arti-
kel 123, § 5.

§ 3. De hogescholen die lid zijn van een associatie
voeren de mastersopleidingen geleidelijk jaar na
jaar in vanaf het academiejaar 2007-2008 of vanaf
het academiejaar 2008-2009 op voorwaarde dat de
opleidingen vermeld worden in de omvormingslijst
bedoeld in artikel 123, § 5, of in artikel 125, § 4, be-
houdens de mastersopleidingen die volgen op een

andere mastersopleiding bedoeld in artikel 125, §§ 2,
4 en 5, die vanaf het academiejaar 2004-2005 kun-
nen ingericht worden en behoudens de mastersop-
leidingen bedoeld in artikel 61, § 1, laatste alinea.

ONDERAFDELING 2

Overgangsrecht verlening van de graden 
van bachelor en master

Artikel 128

§ 1. Vanaf het academiejaar 2004-2005 kunnen de
universiteiten de graad van master verlenen in ver-
vanging van of samen met de academische graden
van licentiaat, handelsingenieur, burgerlijk ingeni-
eur, burgerlijk ingenieur-architect, bio-ingenieur,
apotheker, arts, tandarts en dierenarts die zij bij of
krachtens het universiteitendecreet kunnen verle-
nen op voorwaarde dat de opleidingen vermeld
worden in de omvormingslijst bedoeld in artikel
123, § 5.

§ 2. Vanaf het academiejaar 2004-2005 kunnen de
universiteiten in vervanging van of samen met de
academische graden van gediplomeerde in de aan-
vullende studies en van gediplomeerde in de gespe-
cialiseerde studies die zij krachtens het universitei-
tendecreet mogen verlenen, de graad van master
verlenen op voorwaarde dat de opleidingen ver-
meld worden in de omvormingslijst bedoeld in arti-
kel 125, § 4.

§ 3. Vanaf het academiejaar 2004-2005 kunnen
ambtshalve geregistreerde instellingen bedoeld in
de artikelen 54 en 55 de graad van master verlenen
in vervanging van of samen met de graad van licen-
tiaat die zij krachtens artikel I, III, c) van de wet
van 11 september 1933 op de bescherming van de
titels van hoger onderwijs verlenen, op voorwaarde
dat de opleidingen vermeld worden in de omvor-
mingslijst bedoeld in artikel 123, § 6.

§ 4. De academische graden van licentiaat, handels-
ingenieur, burgerlijk ingenieur, burgerlijk ingeni-
eur-architect, bio-ingenieur, landbouwkundig inge-
nieur, ingenieur voor de scheikunde en de land-
bouwindustrieën, apotheker, arts, tandarts, dieren-
arts, van gediplomeerde in de aanvullende studiën,
van gediplomeerde in de gespecialiseerde studiën,
doctor in de rechten (verleend ten laatste in het
academiejaar 1972-1973), doctor in de diergenees-
kunde zonder proefschrift of doctor in de genees-,
heel-, en verloskunde zonder proefschrift die de
universiteiten, de erkende faculteiten voor pro-

Stuk 1571 (2002-2003) – Nr. 8 52



testantse godgeleerdheid, de Examencommissie
van de Vlaamse Gemeenschap of de Examencom-
missies van de Staat voor het universitair onderwijs
hebben verleend vóór het academiejaar 2004-2005
zijn gelijkgeschakeld met de graad van de master.
De houders van die academische graden zijn ge-
rechtigd tot het voeren van de titel van master. De
Vlaamse regering neemt de aanvullende maatrege-
len die nodig zijn voor de gelijkschakeling van an-
dere academische of universitaire graden op grond
waarvan de houder gerechtigd is tot het voeren van
een beschermde titel van hoger onderwijs, met de
graad van master.

Artikel 129

§ 1. Vanaf het academiejaar 2004-2005 kunnen de
hogescholen de graad van bachelor verlenen in
vervanging van of samen met de graden van gegra-
dueerde, maatschappelijk assistent, vroedvrouw,
kleuteronderwijzer(es), onderwijzer(es) of geag-
gregeerde voor het secundair onderwijs – groep 1
voor de basisopleidingen van één cyclus die zij
krachtens Bijlage 2 van het hogescholendecreet
mogen inrichten en op voorwaarde dat de opleidin-
gen vermeld worden in de omvormingslijst bedoeld
in artikel 123, § 5.

§ 2. Vanaf het academiejaar 2004-2005 kunnen de
hogescholen de graad van master verlenen in ver-
vanging van of samen met de graden van architect,
interieurarchitect, industrieel ingenieur, meester, li-
centiaat en handelsingenieur voor de basisopleidin-
gen van twee cycli die zij krachtens Bijlage 2 van
het hogescholendecreet mogen inrichten, op voor-
waarde dat de opleidingen vermeld worden in de
omvormingslijst bedoeld in artikel 123, § 5.

§ 3. Vanaf het academiejaar 2004-2005 kunnen de
hogescholen in vervanging van of samen met de
graden van gediplomeerde in de voortgezette stu-
diën die zij krachtens het hogescholendecreet
mogen verlenen, de graad van bachelor verlenen
indien het gaat om een voortgezette opleiding die
volgt op een basisopleiding van één cyclus die ver-
meld wordt in de omvormingslijst bedoeld in arti-
kel 123, § 5, en op voorwaarde dat de opleidingen
vermeld worden in de omvormingslijst bedoeld in
artikel 125, § 4.

§ 4. Vanaf het academiejaar 2004-2005 kunnen de
hogescholen in vervanging van of samen met de
graden van gediplomeerde in de voortgezette stu-
diën die zij krachtens het hogescholendecreet
mogen verlenen, de graad van master verlenen in-

dien het gaat om een voortgezette opleiding die
volgt op een basisopleiding van twee cycli en op
voorwaarde dat deze basisopleiding van twee cycli
omgevormd werd tot een bachelors- en mastersop-
leiding volgens de voorschriften bepaald in artikel
123 en op voorwaarde dat de opleidingen vermeld
worden in de omvormingslijst bedoeld in artikel
125, § 4.

§ 5. De graden gegradueerde, maatschappelijke as-
sistent, vroedvrouw, kleuterleid(st)er, kleuteron-
derwijzer(es), onderwijzer(es), assistent in de psy-
chologie, maatschappelijk adviseur, architect-assis-
tent, technisch ingenieur, van geaggregeerde voor
het secundair onderwijs groep 1 of van geaggre-
geerde  voor het lager secundair onderwijs die de
hoegescholen, de Examencommissie van de
Vlaamse Gemeenschap of de Examencommissie
van de Staat hebben verleend vóór het academie-
jaar 2004-2005 in het hogeschoolonderwijs van één
cyclus of in het hoger onderwijs van het korte type
met volledig leerplan, zijn gelijksgeschakeld met de
graad van bachelor. De houders van die graden zijn
gerechtigd tot het voeren van de titel van bachelor.

De graden van industrieel ingenieur, architect, inte-
rieurarchitect, meester, licentiaat of handelsingeni-
eur die de hogescholen, de Examencommissie van
de Vlaamse Gemeenschap of de Examencommissie
van de Staat hebben verleend vóór het academie-
jaar 2004-2005 in het hogeschoolonderwijs van
twee cycli of in het hoger onderwijs van het lange
type met volledig leerplan, zijn gelijkgeschakeld
met de graad van master. De houders van die gra-
den zijn gerechtigd tot het voeren van de titel van
master.

De Vlaamse regering neemt de aanvullende maat-
regelen die nodig zijn voor de gelijkschakeling van
de andere graden die in het hoger onderwijs wer-
den verleend overeenkomstig de voorschriften
zoals die op het ogenblik van de uitreiking luidden,
met de graad van bachelor of master.

Artikel 130

De graden van bachelor of master met of zonder
nadere kwalificatie of specificatie, en van doctor of
philosophy (met afkorting PhD) die de universitei-
ten of hogescholen of andere instellingen voor
hoger onderwijs in de Vlaamse Gemeenschap heb-
ben verleend of verlenen voor 31 december 2005
worden geacht op een rechtmatige wijze te zijn
verleend. De personen die op grond van die ver-
leende graden de titel van bachelor of master met
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of zonder nadere kwalificatie of specificatie voeren
of de titel van doctor of philosophy (afgekort PhD)
voeren, worden geacht die titel op een rechtmatige
wijze te voeren in de Vlaamse Gemeenschap.

ONDERAFDELING 3

Afbouw van de bestaande opleidingen

Artikel 131

§ 1. De universiteiten kunnen de academische op-
leidingen die leiden tot de graad van kandidaat ge-
leidelijk jaar na jaar afbouwen vanaf het academie-
jaar 2004-2005.

§ 2. De universiteiten kunnen de academische op-
leidingen die leiden tot de graad van licentiaat,
handelsingenieur, bio-ingenieur, burgerlijk ingeni-
eur, burgerlijk ingenieur-architect, apotheker en
tandarts geleidelijk jaar na jaar afbouwen vanaf het
academiejaar 2006-2007 en de academische oplei-
dingen die leiden tot de graad van arts en dieren-
arts vanaf 2007-2008.

§ 3. De universiteiten kunnen de voortgezette aca-
demische opleidingen die worden bekrachtigd met
de graad van ‘Gediplomeerde in de aanvullende
studies van …’ of ‘Gediplomeerde in de gespeciali-
seerde studies van …’ afbouwen, indien van toe-
passing geleidelijk jaar na jaar, vanaf het academie-
jaar 2004-2005.

§ 4. De ambtshalve geregistreerde instellingen be-
doeld in de artikelen 54 en 55 kunnen hun oplei-
dingen die leiden tot de graad van licentiaat gelei-
delijk jaar na jaar afbouwen vanaf het academie-
jaar 2004-2005 of vanaf het academiejaar 2005-
2006.

Artikel 132

§ 1. De hogescholen kunnen de basisopleidingen
van één cyclus geleidelijk jaar na jaar afbouwen
vanaf het academiejaar 2004-2005.

§ 2. De hogescholen kunnen de basisopleidingen
van twee cycli die leiden tot de graad van kandi-
daat geleidelijk jaar na jaar afbouwen vanaf het
academiejaar 2004-2005.

§ 3. De hogescholen kunnen de basisopleidingen
van twee cycli die leiden tot de graad van licenti-

aat, architect, interieurarchitect, meester, indu-
strieel ingenieur en handelsingenieur geleidelijk
jaar na jaar afbouwen vanaf het academiejaar
2006-2007.

Artikel 133

§ 1. De afbouw van opleidingen zoals bedoeld in de
artikelen 131 en 132 gebeurt parallel met de op-
bouw van de bachelors- en mastersopleidingen
zoals bedoeld in de artikelen 126 en 127 die hen
volgens de lijsten bedoeld in artikel 123, § 5, ver-
vangen, met dien verstande dat de instellingen ge-
durende maximaal twee academiejaren de vervan-
gen en de vervangende opleidingen tegelijk mogen
aanbieden en de overeenstemmende graden verle-
nen.

§ 2. De universiteiten en hogescholen voorzien in
aangepaste overgangs- en begeleidingsmaatregelen
voor studenten bij de opbouw van de bachelors- en
mastersopleidingen en de afbouw van de opleidin-
gen die erdoor vervangen worden.

§ 3. De transnationale Universiteit Limburg kan in
of over de studiegebieden of delen van studiege-
bieden heen zoals bepaald in het verdrag tussen de
Vlaamse Gemeenschap en het Koninkrijk der Ne-
derlanden inzake de transnationale Universiteit
Limburg, tot het einde van het academiejaar 2006-
2007 naast de graden van bachelor en master de
graad van kandidaat uitreiken na het met goed ge-
volg voltooien van de eerste twee studiejaren van
de betreffende bachelorsopleidingen.

§ 4. De Universiteit Antwerpen kan de bijkomende
opleidingen die ze krachtens het decreet van [...]
houdende oprichting van een Universiteit Antwer-
pen en tot wijziging van het decreet van 22 decem-
ber 1995 houdende wijziging van diverse decreten
met betrekking tot de Universiteit Antwerpen,
vanaf het academiejaar 2003-2004 kan aanbieden,
omvormen tot bachelors- en mastersopleidingen.
In het geval dat de Universiteit Antwerpen de bij-
komende opleidingen pas vanaf het academiejaar
2004-2005 aanbiedt, worden die opleidingen niet
beschouwd als nieuwe opleidingen in de zin van ar-
tikel 61.

§ 5. Het Limburgs Universitair Centrum kan na het
met goed gevolg voltooien van de eerste cyclus van
de opleiding in de verkeerskunde de graad van
kandidaat in de verkeerskunde verlenen en kan na
het met goed gevolg voltooien van de tweede cy-
clus van de opleiding in de verkeerskunde de graad
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van licentiaat verlenen voorzover het eerste jaar
van de eerste cyclus wordt ingericht vanaf het aca-
demiejaar 2003-2004. Deze opleidingen worden
vervolgens conform de voorschriften van artikel
123 omgevormd en conform de voorschriften van
artikel 131, § 2, afgebouwd. Indien het eerste jaar
van de hiervoor bedoelde opleiding pas voor het
eerst wordt ingericht vanaf het academiejaar 2004-
2005 wordt ze niet als nieuwe opleiding beschouwd
in de zin van artikel 61.

§ 6. De opleidingen bedoeld in §§ 4 en 5 die pas
voor het eerst in het academiejaar 2004-2005 wor-
den ingericht, moeten ook deel uit maken van de
omvormingsvoorstellen bedoeld in artikel 123, § 2,
met uitzondering van de gegevens bedoeld in arti-
kel 123, § 2, 7°.

Artikel 134

Vanaf het academiejaar 2010-2011 kunnen univer-
siteiten en hogescholen nog slechts opleidingen
overeenkomstig de structuur vervat in de artikelen
11 tot 19 aanbieden met uitzondering van de oplei-
dingen in het studiegebied diergeneeskunde waar-
van de afbouw eindigt in het academiejaar 2010-
2011 en van de opleidingen in het studiegebied ge-
neeskunde waarvan de afbouw eindigt in het aca-
demiejaar 2011-2012.

Artikel 135

De Vlaamse regering kan onder opgave van de re-
denen de data vermeld in dit hoofdstuk wijzigen na
advies van de Erkenningscommissie bedoeld in ar-
tikel 63.

Artikel 136

De hogescholen en universiteiten kunnen overeen-
komstig de op het ogenblik van inwerkingtreding
van titel I van dit decreet, geldende voorschriften
vervat in het hogescholendecreet en in het univer-
siteitendecreet en krachtens die decretale voor-
schriften bepaalde reglementaire voorschriften de
bestaande initiële academische lerarenopleidingen
van academisch niveau, de bestaande initiële lera-
renopleiding leidend tot het diploma van leraar
dans en de bestaande voortgezette lerarenopleidin-
gen c.q. de bestaande initiële academische leraren-
opleidingen verder blijven aanbieden. Voor de toe-

passing van die voorschriften wordt vanaf het aca-
demiejaar 2004-2005 ook verstaan onder :

1° ‘tweede cyclus’ : het laatste jaar van een bache-
lorsopleiding en de studiejaren van een daarop
aansluitende mastersopleiding ;

2° ‘diploma van de eerste cyclus’ : het getuigschrift
van succesvolle voltooiing van ten minste twee
studiejaren van een bachelorsopleiding in het
academisch onderwijs ;

3° ‘diploma van de tweede cyclus’ : het diploma
van een mastersopleiding ;

4° ‘basisopleiding dans’ : bachelorsopleiding dans.

Artikel 137

§ 1. Voor de toepassing van artikel 43 van het uni-
versiteitendecreet wordt vanaf het academiejaar
2004-2005 ook verstaan onder :

1° ‘academische opleidingen’ : de bachelorsoplei-
dingen en de mastersopleidingen die aansluiten
op een bachelorsopleiding ;

2° ‘voortgezette academische opleidingen’ : de
mastersopleidingen die volgen op andere mas-
tersopleidingen.

§ 2. Voor de toepassing van artikel 32 van het hoge-
scholendecreet wordt vanaf het academiejaar 2004-
2005 ook verstaan onder ‘basisopleidingen’ de
bachelorsopleidingen en de mastersopleidingen
met uitzondering van de bachelorsopleidingen die
volgen op een andere bachelorsopleiding en de
mastersopleidingen die volgen op een andere mas-
tersopleiding.

Artikel 138

§ 1. De voorschriften vervat in hoofdstuk III van
het universiteitendecreet en de voorschriften vast-
gesteld krachtens dit hoofdstuk blijven van toepas-
sing op de organisatie van de academische oplei-
dingen en op de voortgezette academische oplei-
dingen in afbouw overeenkomstig deze afdeling.

§ 2. De voorschriften vervat in titel II van het hoge-
scholendecreet en de voorschriften vastgesteld
krachtens dit hoofdstuk blijven van toepassing op
de organisatie van de basisopleidingen van één cy-
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clus en op de basisopleidingen van twee cycli in af-
bouw overeenkomstig deze afdeling.

AFDELING 4

Inwerkingtredingsbepalingen

Artikel 139

De artikelen van titel I treden in werking met in-
gang van het academiejaar 2004-2005 met uitzon-
dering van hoofdstuk 3, afdelingen 1 en 2, hoofd-
stuk 6 en hoofdstuk 7, afdeling 1, artikel 114 en af-
deling 3, onderafdeling 1 en 3 die uitwerking heb-
ben met ingang van 1 januari 2003 en met uitzon-
dering van hoofdstuk 7, afdeling 3, onderafdeling 2,
artikel 128, § 4 en artikel 129, § 5 die in werking
treden op 1 juli 2005.

TITEL II

Financiering Hogescholen

HOOFDSTUK I

Financierbaarheid opleidingen

Artikel 140

Aan artikel 173, § 2, van het decreet van 13 juli
1994 betreffende de hogescholen in de Vlaamse
Gemeenschap worden de volgende wijzigingen
aangebracht :

1° na het woord “samenwerkingsakkoorden” wor-
den de woorden “en associaties” ingevoegd ;

2° de woorden “61, 62 en 63” worden vervangen
door de woorden “artikel 94 en hoofdstuk VI
van titel I” en de woorden “dit decreet” worden
vervangen door de woorden “het decreet van
[…] betreffende de herstructurering van het
hoger onderwijs in Vlaanderen”.

Artikel 141

Aan artikel 175 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij
de decreten van 16 april 1996, 8 juli 1996 en 14 juli

1998, worden de volgende wijzigingen
aangebracht :

1° in § 1 worden na het woord “basisopleiding” de
woorden “tot het academiejaar 2003-2004” inge-
voegd ;

2° aan § 1 wordt een tweede lid toegevoegd, dat
luidt als volgt :

“Met ingang van het academiejaar 2004-2005
zijn enkel de volgende opleidingen financier-
baar :

1° de bachelors- en mastersopleidingen die
voorkomen in het hoger onderwijsregister ;

2° de basisopleidingen die in afbouw zijn.” ;

3° met ingang van het academiejaar 2004-2005
worden §§ 2 en 3 geschrapt :

4° § 4 wordt vervangen door wat volgt :

“§ 4. De berekening van het aantal studenten
bedoeld in § 1 gebeurt in 2003 op basis van het
gemiddeld aantal studenten op 1 februari 2000,
1 februari 2001 en 1 februari 2002 en met ingang
van 2004 op basis van het gemiddeld aantal stu-
denten op 1 februari 2001, 1 februari 2002 en 1
februari 2003.”.

Artikel 142

Artikel 176 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de-
creet van 16 april 1996, wordt vervangen door wat
volgt :

“Artikel 176

Om voor de financiering, vermeld in artikel 179,
13°, in aanmerking te komen moet een voortgezet-
te lerarenopleiding voldoen aan volgende voor-
waarden :

1° voorkomen op de lijst bedoeld in bijlage I van
dit decreet ;

2° slechts eenmaal georganiseerd worden in de-
zelfde hogeschool.”.
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HOOFDSTUK II

Berekening financiering

Artikel 143

Aan artikel 179 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij
de decreten van 19 april 1995, 16 april 1996, 8 juli
1996, 15 juli 1997, 18 mei 1999, 22 december 2000,
20 april 2001 en bij het besluit van de Vlaamse re-
gering van 14 december 2001, worden de volgende
wijzigingen aangebracht :

1° in de explicitering van W wordt “-SVO” ge-
schrapt en wordt “-ELEKTRON” toegevoegd ;

2° 4° en 7° worden opgeheven ;

3° er wordt een 14° ingevoegd, dat luidt als volgt :

“14° ELEKTRON gelijk is aan de middelen be-
stemd voor de aankoop van bibliografische
gegevensbestanden en tijdschriften in elektro-
nische vorm, zoals bepaald in artikel 183ter.”.

Artikel 144

In artikel 180, 4°, van hetzelfde decreet, worden de
woorden “1997, 1998, 1999, 2000, 2001” en “90 pro-
cent, 80 procent, 70 procent, 60 procent, 50 pro-
cent,” geschrapt.

Artikel 145

In artikel 181 van hetzelfde decreet worden de
woorden “1997, 1998, 1999, 2000, 2001” en “90 pro-
cent, 80 procent, 70 procent, 60 procent, 50 pro-
cent,” geschrapt.

Artikel 146

In artikel 181bis, § 1, van hetzelfde decreet, inge-
voegd bij decreet van 15 juli 1997 wordt het woord
“LTBS+55” vervangen door de woorden “bestemd
voor de financiering van de personeelsleden van de
hogescholen, ter beschikking gesteld wegens per-
soonlijke aangelegenheden voorafgaand aan het
rustpensioen, ”.

Artikel 147

In artikel 182, § 2, van hetzelfde decreet, gewijzigd
bij de decreten van 19 april 1995 en 15 juli 1997,
worden de woorden “10 procent in het begrotings-
jaar 1998, 20 procent in het begrotingsjaar 1999, 30
procent in het begrotingsjaar 2000, 40 procent in
het begrotingsjaar 2001,” geschrapt.

Artikel 148

In hetzelfde decreet wordt een artikel 183bis inge-
voegd, dat luidt als volgt :

“Artikel 183bis

§ 1. Aanvullende middelen worden aan de hoge-
scholen toegekend voor :

1° de omvorming van de hogeschoolopleidingen
naar de bachelor-masterstructuur ;

2° de wijze waarop zij bij die omvorming de inno-
vatie en de flexibilisering van het onderwijs en
leren gestalte geven.

Onder innovatie wordt verstaan het herontwerpen
van de curricula naar inhoud, onderwijs- en leer-
vormen, vormen van toetsen en examens en bege-
leiding van studenten.

Onder flexibilisering van het onderwijs en leren
wordt verstaan de ontwikkeling van verschillende
wijzen van aanbieden van het onderwijs en van
verschillende vormen van begeleiding afgestemd
op de beoogde doelgroep, de ontwikkeling van
elektronisch studie- en leermateriaal geschikt voor
afstandsonderwijs c.q. geschikt voor beroepsactieve
mensen en het beschikbaar stellen van verschillen-
de kennisbronnen.

§ 2. De aanvullende middelen, bedoeld in § 1, be-
staan uit :

1° de bedragen die vrijkomen door de daling van
het globale bedrag van de voorafnames t.o.v. het
referentiejaar 2002. Deze bedragen worden in
de maand december van het desbetreffende be-
grotingsjaar in mindering gebracht op de wer-
kingsmiddelen, zoals bedoeld in artikel 178 en
in betaling gesteld in de maand januari van het
volgende begrotingsjaar ;
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2° en verhoogd met de volgende bedragen uitge-
drukt in duizend euro :

a) in 2003 : 1.909 ;

b) in 2004 : 3.818 ;

c) in 2005 : 5.602 ;

d) in 2006 : 7.362.

§ 3. De aanvullende middelen worden toegekend
op voorwaarde dat de hogescholen een onderwijs-
ontwikkelingsplan voorleggen aan de Vlaamse re-
gering. Het onderwijsontwikkelingsplan bevat ten
minste :

1° een gedetailleerde beschrijving hoe de hoge-
scholen de doelstellingen, zoals vermeld in § 1,
gaan realiseren ;

2° het tijdspad waarop de belangrijkste mijlpalen
zijn aangegeven.

Het onderwijsontwikkelingsplan dient in voorko-
mend geval door de instellingen behorende tot de
associatie waarvan de hogeschool deel uitmaakt,
positief te worden geadviseerd.

§ 4. Het bedrag bedoeld in § 2 wordt verdeeld op
basis van het mechanisme van de onderwijsbelas-
tingseenheden, zoals omschreven in de artikelen
188 tot 193. In afwijking van artikel 190, § 6, wordt
de berekening gemaakt op basis van het gemiddeld
aantal financierbare studenten op 1 februari 2001,
1 februari 2002 en 1 februari 2003. In de begro-
tingsjaren 2003, 2004 en 2005 komen alle hogescho-
len in aanmerking die voldoen aan de voorwaarden
van § 3. Vanaf het begrotingsjaar 2006 komen de
hogescholen in aanmerking wiens onderwijsont-
wikkelingsplan voor de jaren 2003, 2004 en 2005
gerealiseerd is.

§ 5. De hogescholen bezorgen hun onderwijsont-
wikkelingsplan aan de Vlaamse regering uiterlijk
op 30 september 2003.

De hogescholen bezorgen een gedetailleerd rap-
port over de realisatie van het onderwijsontwikke-
lingsplan aan de Vlaamse regering uiterlijk op 31
december 2005.

§ 6. De Vlaamse regering wint het advies in van on-
afhankelijke deskundigen die de onderwijsontwik-
kelingsplannen toetsen op hun deugdelijkheid en
die de realisatie ervan eind 2005 evalueren.”.

Artikel 149

In hetzelfde decreet wordt een artikel 183ter inge-
voegd, dat luidt als volgt :

“Artikel 183ter

§ 1. De Vlaamse regering draagt in de vorm van
een jaarlijkse toelage bij aan de aankoop van bi-
bliografische gegevens en tijdschriften in elektroni-
sche vorm. Het totale bedrag van de toelage is
vastgesteld op 549.298 euro. Dit bedrag wordt
vanaf 2004 jaarlijks geïndexeerd volgens het me-
chanisme bepaald in artikel 184, § 1.

§ 2. De middelen bedoeld in § 1 worden jaarlijks
onder de hogescholen verdeeld op basis van het
gemiddelde van het procentueel aandeel van elke
hogeschool in het totaal aantal financierbare stu-
denten op 1 februari 2000, 1 februari 2001 en 1 fe-
bruari 2002 enerzijds en van het procentueel aan-
deel van elke hogeschool in het totaal aantal perso-
neelsleden – onderwijzend en administratief en
technisch personeel – uitgedrukt in voltijdse een-
heden op 1 februari 2000, 1 februari 2001 en 1 fe-
bruari 2002 anderzijds.”.

Artikel 150

Artikel 186 van hetzelfde decreet wordt opgehe-
ven.

Artikel 151

Artikel 187 van hetzelfde decreet wordt opgehe-
ven.

Artikel 152

Aan artikel 190 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij
decreet van 14 juli 1998, worden de volgende wijzi-
gingen aangebracht :

1° § 3 wordt vervangen door wat volgt :

“§ 3. De Vlaamse regering draagt tijdens de pe-
riode 2002-2006 in de vorm van een jaarlijkse
toelage bij in de financiering van de academise-
ring van de tweecycli-opleidingen aan de hoge-
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scholen. Het totale bedrag van de toelage wordt
als volgt vastgelegd :

in 2002 : 0,75 miljoen euro ;

in 2003 : 5,0 miljoen euro ;

in 2004 : 8,0 miljoen euro ;

in 2005 : 10,9 miljoen euro ;

in 2006 : 12,90 miljoen euro.

Dit bedrag wordt verdeeld onder de vorm van
academiseringseenheden overeenkomstig het
volgend schema :

– Groep A : 0,3 punten ;

– Groep B : 0,1 punten ;

– Groep C : 0,2 punten ;

– Groep D : 0,05 punten.

Elke hogeschool ontvangt een aantal academi-
seringseenheden, gelijk aan de som van de pro-
ducten van de financierbare studenten per fi-
nancieringsgroep in de tweecycli-opleidingen en
het bovenstaand puntengewicht.

Het bedrag per academiseringseenheid is gelijk
aan het totaal beschikbare bedrag gedeeld door
de som van de academiseringseenheden van alle
hogescholen.

Het bedrag per hogeschool is gelijk aan het pro-
duct van het bedrag per academiseringseenheid
en de academiseringseenheden van de hoge-
school.” ;

2° Er wordt een § 4 toegevoegd, die luidt als volgt :

“§ 4. Om voor de in § 3 bedoelde subsidiëring in
aanmerking te komen, sluiten de hogescholen
met de Vlaamse regering een overeenkomst.
Deze overeenkomst omvat ten minste :

a) een gedetailleerde planning tot 2006 omtrent
de realisatie van de volgende opdrachten :

– het garanderen dat alle academische op-
leidingen aangeboden binnen de associa-
ties gestoeld zijn op wetenschappelijk on-
derzoek ;

– de inschakeling van de leden van het on-
derwijzend personeel van de hogescholen
in het wetenschappelijk onderzoek ;

b) de wijze waarop de realisatie van deze op-
drachten geëvalueerd wordt ;

c) de rapportering over de besteding van deze
subsidiëring.” ;

3° een § 5 wordt toegevoegd, die luidt als volgt :

“§ 5.De besteding van deze middelen valt inte-
graal onder het toepassingsgebied van artikel
173.” ;

4° er wordt een § 6 toegevoegd, die luidt als volgt :

“§ 6.Voor de berekening van het aantal studen-
ten, zoals bedoeld in §§ 1 tot 3, wordt het ge-
middelde aantal financierbare studenten op 1
februari 2001, op 1 februari 2002 en op 1 febru-
ari 2003 in aanmerking genomen. Met ingang
van het begrotingsjaar 2003 worden de bedra-
gen bedoeld in § 3 jaarlijks geïndexeerd volgens
het mechanisme bepaald in artikel 184, § 1.”.

Artikel 153

In hetzelfde decreet wordt een artikel 190bis inge-
voegd, dat luidt als volgt :

“Artikel 190bis

§ 1. De Vlaamse regering draagt jaarlijks bij in de
financiering van projecten van hogescholen, die
een versterking inhouden van het projectmatig we-
tenschappelijk onderzoek van het hoger professio-
neel onderwijs.

Daartoe wordt met ingang van 2003 jaarlijks aan
de hogescholen voor de opleidingen bedoeld in ar-
tikel 14, § 1, van het decreet van [...] betreffende de
herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaan-
deren een bedrag toegekend van 3,0 miljoen euro.

Voor de middelen van het begrotingsjaar 2003 ge-
beurt de verdeling volgens het aantal financierbare
studenten in de opleidingen van het hoger profes-
sioneel onderwijs op 1 februari 2001, 1 februari
2002 en 1 februari 2003.
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§ 2. Daarenboven ontvangen deze hogescholen
voor deze opleidingen bedoeld in § 1 een bijdrage,
waarvan het totale bedrag wordt vastgesteld op in
duizend euro :

– 4.000 in 2004 ;

– 4.500 in 2005 ;

– 6.000 vanaf 2006.

Om in aanmerking jte komen voor subsidiëring
wordt voor elk project bij de aanvraag een concre-
te omschrijving van de doelstellingen en een con-
crete realisatieplanning ingediend.

Een commissie samengesteld uit vertegenwoordi-
gers van de overheid en deskundigen inzake pro-
jectmatig wetenschappelijk onderzoek, adviseert
de Vlaamse regering omtrent de financiering op
basis van de ingediende dossiers. De Vlaamse rege-
ring stelt de leden van de commissie aan en bepaalt
de nadere regelen inzake haar werking en haar
toetsingbevoegdheid, rekening houdend met wat
volgt.

Bij de beoordeling van de aanvragen hanteert de
beoordelingscommissie volgende criteria :

1° de potenties van het project inzake wetenschap-
pelijke kwaliteit en de maatschappelijke en/of
economische relevantie van het project ;

2° de aflijning van het onderzoeksdoel ;

3° de doelmatigheid van het project, in functie van
de concrete afstemming van het project op het
onderzoeksdoel ;

4° de potenties van het project inzake de uitbouw
van synergieën tussen onderscheiden onder-
zoeksdomeinen ;

5° de relevantie van het project voor wat betreft
het onderwijs verstrekt in de betrokken instel-
ling.

Op basis van de criteria bedoeld in het vierde lid
adviseert de commissie de Vlaamse regering schrif-
telijk met betrekking tot :

1° de selectie van de projecten ;

2° de toekenning van de middelen per project.”.

Artikel 154

In artikel 193 van hetzelfde decreet worden de
woorden “voor het betrokken begrotingsjaar” ver-
vangen door de woorden”, berekend op basis van
het gemiddeld studentenaantal op 1 februari 2001,
op 1 februari 2002 en op 1 februari 2003 ;”.

Artikel 155

Artikel 194 van hetzelfde decreet wordt vervangen
door wat volgt :

“Artikel 194

Het historisch forfait (HF) van een hogeschool is
gelijk aan

0.20XW95.

Het HF wordt jaarlijks aangepast volgens de for-
mule bedoeld in artikel 184.”.

Artikel 156

Artikel 195 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de-
creet van 8 juli 1996, wordt vervangen door wat
volgt :

“Artikel 195

Het deel van de werkingsuitkering van een hoge-
school dat varieert met de studentenpopulatie, uit-
gedrukt in aantal financierbare studenten, is gelijk
aan :

S x BFS 

waarbij : S voor de berekening van de werkingsuit-
keringen van de begrotingsjaren 2002 tot en met
2006 gelijk is aan het gemiddeld aantal financierba-
re studenten op 1 februari 1996, 1 februari 1997, 1
februari 1998, 1 februari 1999 en 1 februari 2000.

BFS beantwoordt aan het bedrag per financierbare
student en wordt als volgt berekend :

BFS=(SW-SHF)x0,2/SS
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waarbij :

SS voor de berekening van de werkingsuitkeringen
van de begrotingsjaren 2002 tot en met 2006 gelijk
is aan de som van het gemiddeld aantal financier-
bare studenten op 1 februari 1996, 1 februari 1997,
1 februari 1998, 1 februari 1999 en 1 februari 2000
per hogeschool.”.

HOOFDSTUK III

Financiering van de investeringen

Artikel 157

Aan artikel 198 van hetzelfde decreet worden de
volgende wijzigingen aangebracht :

1° de huidige tekst van het artikel wordt § 1 ;

2° er wordt een § 2 toegevoegd, die luidt als volgt :

“§ 2. In de schoot van de associatie wordt een
advies gegeven over de meerjarenplanning en
over de besteding van de investeringsmiddelen.
Dit advies is gebaseerd op het in artikel 101, § 2,
8°, van het decreet van […] betreffende de her-
structurering van het hoger onderwijs in Vlaan-
deren bedoelde meerjarenplan voor de onder-
linge afstemming van investeringen, infrastruc-
tuur, bibliotheek- en documentatievoorzienin-
gen.” ;

3° er wordt een § 3 toegevoegd, die luidt als volgt :

“§ 3. Voor de hogescholen die geen deel uitma-
ken van een associatie wordt de in § 1 vermelde
norm verhoogd tot 4.000 financierbare studen-
ten.”.

HOOFDSTUK IV

Hogere Zeevaartschool

Artikel 158

In het decreet van 9 juni 1998 betreffende de Ho-
gere Zeevaartschool wordt een artikel 34bis inge-
voegd, dat luidt als volgt :

“Artikel 34bis

De artikelen 183bis, 183ter, 190, §§ 3, 4 en 6, 190bis
en 198, § 2, van het hogescholendecreet zijn van
overeenkomstige toepassing op de Hogere Zee-

vaartschool.

De besteding van de in artikel 190, § 4, bedoelde
middelen valt integraal onder het toepassingsge-
bied van artikel 32.”.

TITEL III

Financiering universiteiten

Artikel 159

Aan artikel 128 van het decreet van 12 juni 1991
betreffende de universiteiten in de Vlaamse Ge-
meenschap, gewijzigd bij de decreten van 8 juli
1996, 14 juli 1998, 18 mei 1999, 20 april 2001 en 7
december 2001, wordt een tweede lid toegevoegd,
dat luidt als volgt :

“De universiteiten kunnen de kosten voortsprui-
tend uit de samenwerkingsakkoorden bedoeld in
de artikelen 94 en 95 van het decreet betreffende
de herstructurering van het hoger onderwijs in
Vlaanderen of uit de deelneming aan de associaties
bedoeld in hoofdstuk VI van Titel I van hetzelfde
decreet aanrekenen op de jaarlijkse werkingsuitke-
ring.”.
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Artikel 160

In artikel 130 van hetzelfde decreet, vervangen bij
het decreet van 7 december 2001 en gewijzigd bij
de decreten van 21 december 2001, 5 juli 2002, 14
februari 2003 en worden de volgende wijzigingen
aangebracht :

1° in § 1 worden de woorden “2001, 2002, 2003 en
2004” vervangen door de woorden “2001 tot en
met 2006” en wordt 4° vervangen door wat
volgt : “4° aanvullende middelen waarvan de
hoogte en de wijze van toekenning zijn bepaald
in § 5.” ;

2° in § 2 wordt 2° vervangen door wat volgt :

“2° Voor de jaren 2002, 2003, 2004, 2005 en
2006 is het forfaitair bedrag, uitgedrukt in
duizend euro, voor elke universiteit vastge-
steld als volgt :

2002 2003 2004 2005 2006

1. Katholieke Universiteit Leuven 189.265 193.508 192.442 192.442 192.442

2. Vrije Universiteit Brussel 66.128 68.358 68.080 68.080 68.080

3. Universiteit Antwerpen 71.096 72.336 72.061 72.061 72.061

4. Limburgs Universitair Centrum 13.472 13.839 13.812 13.812 13.812

5. transnationale Universiteit Limburg 4.518 4.503 4.487 4.487 4.487

6. Katholieke Universiteit Brussel 4.420 4.780 4.777 4.777 4.777

7. Universiteit Gent 148.694 150.630 150.114 150.114 150.114

” ;

3° in § 3 wordt 2° vervangen door wat volgt :

“2° De Vlaamse universiteiten ontvangen voor
de jaren, 2002, 2003, 2004, 2005 en 2006
extra bijdragen aan werkingsuitkeringen,
uitgedrukt in duizend euro :

2002 2003 2004 2005 2006

1. Katholieke Universiteit Leuven 3.939 5.588 7.122 7.122 7.122

2. Vrije Universiteit Brussel 1.319 1.924 2.375 2.375 2.375

3. Universiteit Antwerpen 1.998 2.945 3.765 3.765 3.765

4. Limburgs Universitair Centrum 319 476 634 634 634

5. transnationale Universiteit Limburg 105 156 209 209 209

6. Katholieke Universiteit Brussel 112 161 196 196 196

7. Universiteit Gent 8.780 11.847 14.616 14.616 14.616

” ;
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4° in § 4, 2°, eerste lid, worden de woorden “Voor
de jaren 2002, 2003 en 2004” vervangen door de
woorden “In 2002” ;

5° aan § 4, 2°, wordt een derde lid toegevoegd, dat
luidt als volgt :

“Met ingang van 1 januari 2003 worden de eer-
ste en tweede alinea opgeheven.” ;

6° in § 5 wordt 2° vervangen door wat volgt :

“2° De volgende aanvullende middelen, uitge-
drukt in duizend euro, worden onder de
universiteiten verdeeld overeenkomstig het
bepaalde in artikel 130ter :

2003 2004 2005 2006

9.381 14.096 14.096 15.055
”.

Artikel 161

In artikel 130bis van hetzelfde decreet, ingevoegd
bij het decreet van 27 januari 1993 en vervangen bij
het decreet van 7 december 2001 en gewijzigd bij
het decreet van 14 februari 2003, worden de vol-
gende wijzigingen aangebracht :

1° in § 1 worden de woorden “2002, 2003 en 2004”
vervangen door de woorden “2002, 2003, 2004,
2005 en 2006” en worden tussen de woorden
“wetenschappen” en “jaarlijks” de woorden “en
in 2006 voor de inrichting van de tweede cyclus
van de opleidingen wijsbegeerte, geschiedenis
en toegepaste biologische wetenschappen geor-
ganiseerd conform de voorschriften vervat in
artikel 29 van het decreet van betreffende de
herstructurering van het hoger onderwijs in
Vlaanderen” ingevoegd ;

2° in § 2, 1°, worden de woorden “2002, 2003 en
2004” vervangen door de woorden “2002, 2003,
2004, 2005 en 2006” ;

3° er wordt een § 4 toegevoegd, die luidt als volgt :

“§ 4. Vanaf 2007 stelt de Vlaamse Gemeenschap
werkingsmiddelen beschikbaar van de universi-
teiten voor het dekken van de kosten van de or-
ganisatie van het derde studiejaar van de bache-
lorsopleidingen in die studiegebieden of delen
van studiegebieden waarin de universiteiten al-
leen de graad van bachelor kunnen verlenen

overeenkomstig de bepalingen inzake de onder-
wijsbevoegdheid. Vanaf 2007 stelt de Vlaamse
Gemeenschap werkingsmiddelen beschikbaar
van de Universiteit Antwerpen om de extra kos-
ten te dekken van de organisatie van de nieuwe
opleidingen die de Universiteit Antwerpen kan
aanbieden in toepassing van van het decreet van
[…] betreffende de herstructurering van het
hoger onderwijs in Vlaanderen.”.

Artikel 162

Artikel 130ter van hetzelfde decreet, ingevoegd bij
het decreet van 21 december 1994 en gewijzigd bij
het decreet 7 december 2001, wordt vervangen
door wat volgt :

“Artikel 130ter

§ 1. De aanvullende middelen, bepaald in artikel
130, § 5, verminderd met de bedragen vermeld in
artikel 130bis, § 3, voor de begrotingsjaren 2003,
2004 en 2005 worden onder de universiteiten ver-
deeld op basis van het gemiddeld aantal onderwijs-
belastingseenheden per 1 februari 2000 en 2001 be-
paald conform de voorschriften van deze afdeling.
De aldus berekende aantallen onderwijsbelastings-
eenheden worden voor elke universiteit vermenig-
vuldigd met een correctiefactor die gelijk is aan de
verhouding van het gemiddelde bedrag van de wer-
kingsuitkering per onderwijsbelastingseenheid van
het jaar 2000 voor alle universiteiten samen tot het
bedrag van de werkingsuitkering per onderwijsbe-
lastingseenheid van het jaar 2000 voor de be-
treffende universiteit. De correctiefactor wordt be-
perkt tot 0,85 of 1,15 naar gelang het geval. Er
wordt bij de berekening geen rekening gehouden
met de werkingsmiddelen toegekend voor de orga-
nisatie van de voortgezette academische opleidin-
gen.

§ 2. De middelen bedoeld in § 1 worden toegekend
op voorwaarde dat de universiteiten een onder-
wijsontwikkelingsplan voor de periode 2003-2006
voorleggen aan de Vlaamse regering en na een
voorafgaande toetsing van de deugdelijkheid
ervan. In dat onderwijsontwikkelingsplan beschrij-
ven de universiteiten de wijze waarop zij voorne-
mens zijn de omvorming van de bestaande oplei-
dingen in bachelors- en mastersopleidingen te re-
aliseren en de wijze waarop zij bij die omvorming
de innovatie en de flexibilisering van het onderwijs
en leren gestalte geven. Onder innovatie wordt
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onder meer verstaan het herontwerpen van de cur-
ricula naar inhoud, onderwijs- en leervormen, vor-
men van toetsen en examens, begeleiding van stu-
denten. Onder flexibilisering van het onderwijs en
leren wordt onder meer verstaan de ontwikkeling
van verschillende wijzen van aanbieden van het on-
derwijs en van verschillende vormen van begelei-
ding afgestemd op de beoogde doelgroep, de ont-
wikkeling van elektronisch studie- en leermateriaal
geschikt voor afstandsonderwijs c.q. geschikt voor
beroepsactieve mensen, en het beschikbaar stellen
van verschillende kennisbronnen. Het onderwijs-
ontwikkelingsplan bevat een tijdspad waarop de
belangrijkste mijlpalen zijn aangegeven. Het on-
derwijsontwikkelingsplan dient in voorkomend
geval door de instellingen behorende tot de asso-
ciatie waarvan de universiteit deel uitmaakt, posi-
tief te worden geadviseerd.

§ 3. De aanvullende middelen bedoeld in § 1 voor
het begrotingsjaar 2006 worden toegekend na een
positieve evaluatie van de uitvoering per 31 decem-
ber 2005 van het onderwijsontwikkelingsplan.
Daarbij wordt er nagegaan in welke mate en op
welke wijze de universiteiten hun doelstellingen
eind 2005 al hebben gerealiseerd.

§ 4. De aanvullende middelen worden aan de uni-
versiteiten betaald in maandelijkse schijven.

§ 5. De universiteiten bezorgen hun onderwijsont-
wikkelingsplan aan de Vlaamse regering ten laatste
op 30 september 2003.

§ 6. De universiteiten bezorgen een uitvoerig rap-
port over de realisatie van het onderwijsontwikke-
lingsplan aan de Vlaamse regering ten laatste op 31
december 2005.

§ 7. De Vlaamse regering wint het advies in van on-
afhankelijke deskundigen die de onderwijsontwik-
kelingsplannen toetsen op hun deugdelijkheid en
die de realisatie ervan eind 2005 evalueren.

§ 8. In de jaarverslagen over de jaren 2003 en 2004
rapporteren de universiteiten over de voortgang
van de uitvoering van het onderwijsontwikkelings-
plan en over de realisaties in het betreffende jaar.
In een toelichting bij de begroting voor de jaren
2003, 2004, 2005 en 2006 geven de universiteiten
aan hoeveel middelen zij zullen vrijmaken voor de
uitvoering van het onderwijsontwikkelingsplan in
dat jaar.”.

Artikel 163

In artikel 136 van hetzelfde decreet, vervangen bij
het decreet van 7 december 2001, worden de vol-
gende wijzigingen aangebracht :

1° in § 1, 2°, worden de woorden “2002, 2003 en
2004” vervangen door de woorden “2002, 2003,
2004, 2005 en 2006” ;

2° in § 2 wordt 2° vervangen door wat volgt :
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“
2002 2003 2004 2005 2006

1. Katholieke Universiteit Leuven 1.768 2.596 5.303 5.303 5.303

2. Vrije Universiteit Brussel 536 764 1.606 1.606 1.606

3. Universiteit Antwerpen 134 185 397 397 397

4. Limburgs Universitair Centrum 10 20 25 25 25

5. Katholieke Universiteit Brussel 35 58 104 104 104

”.

In artikel 140, § 1, 2°, van hetzelfde decreet, vervan-
gen bij het decreet van 7 december 2001, worden
de woorden “2002, 2003 en 2004” vervangen door
de woorden “2002, 2003, 2004, 2005 en 2006”.

Artikel 164

In artikel 169quater, § 7, van hetzelfde decreet, in-
gevoegd bij het decreet van 20 april 2001 en gewij-
zigd bij de decreten van 7 december 2001, 5 juli
2002 en 14 februari 2003 worden de volgende wijzi-
gingen aangebracht :

1° in het eerste lid worden de woorden “2002, 2003
en 2004” vervangen door de woorden “2002,
2003, 2004, 2005 en 2006” ;

2° de tabel met de bedragen in het eerste lid wordt
vervangen door wat volgt :

“
2002 2003 2004 2005 2006

270 394 518 518 518

” ;

3° aan het eerste lid wordt de volgende zin toege-
voegd :

“Vanaf 2007 bedraagt de basissubisidie 1.827
duizend euro.” ;

4° in het tweede lid worden de woorden “2002,
2003 en 2004” vervangen door de woorden
“2002, 2003, 2004, 2005 en 2006” ;

5° de tabel met de bedragen in het tweede lid
wordt vervangen door wat volgt :

“
2002 2003 2004 2005 2006

997 1.245 1.369 1.369 1.369

” ;
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6° aan het tweede lid wordt de volgende zin toege-
voegd :

“Vanaf 2007 bedraagt de subsidie 1.369 duizend
euro.”.

Artikel 165

In artikel 154 van hetzelfde decreet, vervangen bij
het decreet van 21 december 2001, worden de vol-
gende wijzigingen aangebracht :

1° de woorden “en dient in evenwicht te zijn” wor-
den geschrapt ;

2° na het derde lid wordt een nieuw lid ingevoegd,
dat luidt als volgt :

“Op jaarbasis mogen de geraamde uitgaven de
geraamde inkomsten niet overschrijden, onver-
minderd de mogelijkheid van het gebruik van
de geraamde gecumuleerde saldi van het jaar
t-1. Het gebruik van de geraamde gecumuleerde
saldi van het jaar t-1 dient te worden verant-
woord.”.

Artikel 166

In artikel 15 van het decreet van 18 mei 1999 be-
treffende sommige instellingen van openbaar nut
voor postinitieel onderwijs, wetenschappelijk on-
derzoek en wetenschappelijke dienstverlening, ge-
wijzigd bij de decreten van 20 april 2001, 14 decem-
ber 2001 en 14 februari 2003, worden de volgende
wijzigingen aangebracht :

1° § 2 wordt vervangen door wat volgt :

“§ 2. De basissubsidie van de Vlaamse Gemeen-
schap aan het Instituut voor Tropische Genees-
kunde wordt voor het begrotingsjaar 2003 vast-
gesteld op 8.332.000 euro.” ;

2° in § 3 worden de woorden “Voor het begrotings-
jaar 2002” vervangen door de woorden “Vanaf
het begrotingsjaar 2002” ;

3° in § 4 worden de woorden “Voor het begrotings-
jaar 2002” vervangen door de woorden “Vanaf
het begrotingsjaar 2002”.

Artikel 167

De artikelen van titel III treden in werking op 1
januari 2003.

TITEL IV

Financiële verantwoording universiteiten

Artikel 168

Artikel 153 van het universiteitendecreet wordt
vervangen door wat volgt :

“Artikel 153

Het universiteitsbestuur stelt voor 15 november
een beleidsbegroting op voor het volgend begro-
tingsjaar en legt deze binnen de veertien dagen ter
goedkeuring voor aan de Vlaamse regering. Het
begrotingsjaar valt samen met het kalenderjaar.

Onder de begroting wordt verstaan de jaarbegro-
ting enerzijds en de meerjarenbegroting anderzijds.

De Vlaamse regering bepaalt de nadere regelen
omtrent de inrichting van een beleidsbegroting.”.

Artikel 169

Artikel 161 van het universiteitendecreet wordt
vervangen door wat volgt :

“Artikel 161

De universiteiten voeren betreffende alle voorzie-
ningen van de instelling een algemene boekhou-
ding door middel van een stelsel van boeken en re-
keningen gevoerd met inachtneming van de ge-
bruikelijke regels van het dubbel boekhouden en
een aangepaste analytische boekhouding. De boek-
houding omvat alle verrichtingen, bezittingen, vor-
deringen, schulden en verplichtingen van welke
aard ook. De boekhouding wordt voorgelegd aan
een bedrijfsrevisor.”.
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Artikel 170

Aan het eerste lid van artikel 162 van het universi-
teitendecreet wordt de volgende zin toegevoegd :

“De jaarrekening wordt voorgelegd aan een be-
drijfsrevisor, wiens bevindingen aan het document
worden toegevoegd.”.

Artikel 171

De artikelen van titel IV treden in werking op 1 ja-
nuari 2005.

TITEL V

Rechtspositie hogescholenpersoneel

Artikel 172

Aan artikel 136 van het decreet van 13 juli 1994 be-
treffende de hogescholen in de Vlaamse Gemeen-
schap wordt een § 3 toegevoegd, die luidt als volgt :

“§ 3. Na een mandaatsperiode van tien jaar wordt
de salarisschaal zoals bedoeld in § 1 definitief en
behoudt het personeelslid deze salarisschaal wan-
neer het zijn betrekking op de personeelsformatie
weer opneemt.”.

Artikel 173

Aan artikel 137 van hetzelfde decreet wordt een
§ 3 toegevoegd, die luidt als volgt :

“§ 3. In afwijking van § 2 wordt de salarisschaal van
gewoon hoogleraar na een mandaatsperiode van
tien jaar definitief en behoudt het personeelslid
deze salarisschaal wanneer het zijn betrekking op
de personeelsformatie weer opneemt.”.

Artikel 174

De artikelen van titel V treden in werking 10 dagen
na publicatie van dit decreet in het Belgisch Staats-
blad.
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