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Er zijn onnoemelijk veel termen die rondgaan als het gaat om
de kwaliteit van het onderwijs binnen de instellingen hoger
onderwijs. Kwaliteitszorg, al dan niet intern, kwaliteitsstelsels,
kwaliteitsbewaking, kwaliteitscontrole…
Het is niet vanzelfsprekend door deze bomen nog ergens een
bos te kunnen zien. Daarom schreven we dit boekje. Het moet
dienen als een houvast in de gesprekken over de
instellingsreview. Om doorheen alle bomen tenminste dat bos
nog te kunnen zien.
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1. Kwaliteitszorg: een inleiding
In kwaliteitszorg, zonder te verglijden in een conceptuele
oorlog,
onderscheiden
we
interne
en
externe
kwaliteitsstelsels. Interne kwaliteitsstelsels en –systemen
worden gewaarborgd door instellingen zelf, terwijl externe
kwaliteitsstelsels en –systemen (in principe) door externe
organisaties worden georganiseerd.
Sinds 1991 is er in de Vlaamse universiteiten (en sinds 1995
ook in de hogescholen) een systeem van externe
kwaliteitszorg. Tot 2005 hadden dit systeem vooral een
verbeteringsideaal. De opleidingen werden gevisiteerd door
de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) en/of de Vlaamse
Hogescholenraad (VLHORA), later zouden deze visitaties
georganiseerd worden door de Vlaamse Universiteiten en
Hogescholenraad (Vluhr). Deze periode, van 1991 tot en met
2004, noemt men wel eens de eerste generatie van externe
kwaliteitszorgstelsels.
Naar aanleiding van de Bolognaverklaring, ondertekend door
de verschillende Europese ministers van onderwijs op 19 juni
1999, kondigde zich een nieuwe, tweede generatie externe
kwaliteitszorgstelsels aan. Vanuit de Europese tendens naar
harmonisering van het hoger onderwijs, groeide een nood aan
gelijkwaardigheid,
en
dus:
vergelijkbaarheid
en
verantwoording. Verschillende, nu nog bestaande,
instrumenten zagen daarin dan ook hun ontstaan. De ECTSfiches, European Qualifications Framework, maar evenzeer de
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accreditaties. In deze tweede generatie externe
kwaliteitszorgstelsels werden opleidingen niet enkel
beoordeeld, maar kregen zij eveneens (al dan niet) een
kwaliteitsstempel: de accreditatie. Een accreditatie wordt
verleend aan een opleiding als deze kwaliteitsvol bevonden is.
Deze accreditatie is noodzakelijk voor opleidingen om
diploma’s te mogen uitreiken, maar ook om recht te hebben
op financiering vanuit de overheid. Vlaanderen en Nederland
sloegen de handen in elkaar en hebben samen de NVAO
opgericht, de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie.
Sinds haar ontstaan in 2003 is het NVAO de organisatie die
accreditatie-aanvragen goed- of afkeurt en dus ook de
accreditaties verleent.
In 2012 keurde het Vlaams Parlement het NAS-decreet goed.
NAS staat voor: nieuw accreditatiestelsel. In dit decreet werd
voor het eerst de instellingsreview verankerd. Zoals
beschreven in het decreet zullen instellingen een
(instellings)accreditatie kunnen krijgen en op basis van deze
instellingsaccreditatie opleidingsaccreditaties kunnen krijgen,
zonder dat deze opleidingen gevisiteerd dienen te worden.
Sommigen spreken hiermee van een derde generatie in de
externe kwaliteitszorg. Dit vooral omdat van het idee omtrent
‘verantwoording’ uit de tweede generatie fundamenteel
afstand wordt gedaan. De instellingsreview en alles wat ermee
gepaard gaat kadert in een filosofie die verantwoordelijkheid
en autonomie wil verlenen aan de instellingen hoger
onderwijs.
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Vanaf 2015 zal iedere geregistreerde instelling hoger onderwijs
verplicht zijn deel te nemen aan de instellingsreview. De eerste
hogescholen in de rij zijn Thomas More en de Hogere
Zeevaartschool. De Universiteit Antwerpen komt als eerste
universiteit aan bod. Hun instellingsreview start in september
2015. De KU Leuven start met haar instellingsreview in
december 2015. VIVES, LUCA School of Arts en Universiteit
Hasselt beginnen eraan in februari 2016. Voor alle instellingen
die in deze ronde (2015-2017) aan bod komen, zal het besluit
van de NVAO geformuleerd worden in juli 2017.
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2. Het nieuw accreditatiestelsel (NAS-decreet)
Het NAS-decreet van 2012 is het fundament waarop de
instellingsreview, zoals we deze vandaag kennen, gebouwd is.
Het is daarom goed de contouren van het decreet te
bespreken. De instellingsreview, zoals we hem bespreken
doorheen de rest van deze brochure wijkt echter af van de
contouren van het NAS-decreet. Het is dus nuttig het decreet
eens onder de loep te nemen, maar het is eerder
achtergrondinformatie.
Het NAS-decreet spreekt van zowel interne als externe
kwaliteitszorg. Zo stelt het decreet dat interne kwaliteitszorg
het blijvende fundament is van kwaliteitsvol hoger onderwijs,
maar voorziet het ook twee niveaus van externe
kwaliteitszorg. Enerzijds is er de instellingsreview als
periodieke toetsing van het beleid dat een instelling voert om
te garanderen dat ze haar kerntaken, alsook onderwijs,
kwaliteitsvol
uitvoert.
Anderzijds
blijven
er
opleidingbeoordelingen zijn die zullen focussen op de drie
‘generieke kwaliteitswaarborgen’, namelijk (1) het beoogde
eindniveau van een opleiding, (2) het onderwijsproces en (3)
het gerealiseerde eindniveau van de opleiding. Het decreet
voorziet dat de instellingsreview uitgevoerd zal worden door
de NVAO, en deze opleidingsbeoordelingen door de Vluhr. Het
zal dan ook de NVAO zijn die (al dan niet) een
instellingsaccreditatie aflevert.
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3. De instellingsreview
1. Definitie en focus
Het NAS-decreet formuleerde in 2012 en definitie van de
instellingsreview:
“De instellingsreview is een periodieke toetsing van de
kwaliteit van het onderwijsbeleid van een hoger
onderwijsinstelling in Vlaanderen. De review biedt de
instelling vanaf 2015 de kant te laten zien vanuit welke
visie ze opereert, welk beleid is gevoerd, welke
verbeteracties zijn genomen en welk beleid is ontwikkeld.”
De focus van de instellingsreview is hiermee duidelijk. Vier
idealen staan centraal in de instellingsreview: visie & beleid,
beleidsuitvoering, evaluatie & monitoring, en verbeterbeleid.
De toetsing naar deze vier idealen gebeurt aan de hand van
vier samenhangende vragen:
(1) Wat is de visie van de instelling op de kwaliteit van
haar onderwijs?
(2) Hoe wil de instelling deze visie op kwaliteit
realiseren?
(3) Hoe weet de instelling in hoeverre de visie op
kwaliteit wordt gerealiseerd?
(4) Hoe werkt de instelling aan verbetering?
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Dit zijn de vier uitgangspunten van
het (beoordelings)kader van NVAO.
Voorts
worden
deze
uitgangspunten
benoemd
als
‘standaarden’. Deze standaarden
sluiten aan bij de geformuleerde
onderwerpen in de Codex Hoger Onderwijs (zowat de
decretale bijbel voor instellingen hoger onderwijs) en vormen
een PDCA-cyclus (zie figuur). De rode draad doorheen de vier
standaarden is telkens de kwaliteitscultuur van de instelling.
2. Beoordelingskader
Het volledige beoordelingskader van de NVAO is online te
raadplegen (zie bronnen), waarbij ook per standaard ingegaan
wordt op de verschillende criteria. We geven wel graag een
kort overzicht wat er juist verstaan wordt onder de vier
standaarden: bij standaard (1) visie en beleid tracht men te
achterhalen welke visie de instelling heeft op hoger onderwijs
en de kwaliteit ervan, maar evenzeer over het beleid qua
onderzoek en maatschappelijke en wetenschappelijke
dienstverlening en hun respectievelijke relatie tot de
onderwijskwaliteit. Bij (2) beleidsuitvoering wordt gepeild naar
de mate waarmee de instelling haar beleid op een effectieve
manier inzet. (3) Evaluatie en monitoring zal peilen of de
instelling de effectiviteit van haar beleidsacties garandeert
door feedback- en opvolgsystemen en systemen van interne
kwaliteitsbewaking te voorzien. In standaard (4) verbeterbeleid
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zal men beoordelen of de instelling acties onderneemt om de
realisatie van haar beleid te verbeteren en/of te versterken.
De
verschillende
standaarden
worden
door
de
reviewcommissie (waarover later meer) beoordeeld. Het
oordeel is per standaard, steeds:
- ‘voldoet’,
‘voldoet ten dele’, of
- ‘voldoet niet’.
Het eindoordeel van de commissie wordt gegeven op een
driepuntsschaal:
- ‘positief’,
‘positief onder voorwaarden’, of
- ‘negatief’.
Een instelling krijgt een negatief oordeel wanneer zij aan drie
of vier standaarden niet voldoet. Bij een positief oordeel
voldoet ze aan alle standaarden.
3. Reviewcommissie
We spraken eerder al van de reviewcommissie die een oordeel
uitspreekt over de instellingen. We leggen dus graag uit hoe
deze commissie samengesteld wordt.
Deze reviewcommissie zal bestaan uit 5 leden, waarvan 1
student. De student, alsook de 4 andere leden zullen
samengesteld en benoemd worden door de NVAO. De leden
zullen geselecteerd worden op hun bestuurs-, onderwijs- en
evaluatiedeskundigheid,
hun
onafhankelijkheid,
hun
11

buitenlandse ervaring en hun kennis van het Vlaamse hoger
onderwijs. Alle leden van de reviewcommissie zullen op
voorhand een training krijgen, aangeboden door de NVAO. De
commissie zal tijdens haar werkzaamheden begeleid worden
door een procescoördinator en ondersteund worden door een
gecertificeerd secretaris. Beiden worden aangeduid door de
NVAO, zijn uitdrukkelijk geen lid van de commissie en zijn
onafhankelijk van de te beoordelen instelling.
4. Proces
Het reviewproces verloopt in zes stappen. In de eerste stap zal
er een bestuurlijk overleg plaatsvinden tussen de instelling en
de NVAO. In dit gesprek zullen o.a. de samenstelling van de
reviewcommissie, het tijdspad en de organisatiestructuur
besproken worden. De NVAO ziet dit gesprek als een
mogelijkheid om maatwerk af te leveren en op die manier
tegemoet komen aan de verscheidenheid tussen de
verschillende instellingen.
In stap 2 zal de NVAO een accreditatieportret opstellen van de
instelling. Hierin zal ze een overzicht maken van alle
voorgaande accreditatiebesluiten van de instelling en haar
opleidingen.
In stap 3 wordt aan de instellingen gevraagd een kritische
zelfreflectie te maken, op basis van de standaarden uit het
beoordelingskader. Iedere standaard sluit af met een sterktezwakteanalyse, inclusief voorziene verbetermaatregelen. Het
12

decreet waarin de nieuwe kwaliteitszorgmethode uitgelegd
wordt, voorziet in haar memorie van toelichting ook in de
mogelijkheid van studentenraden om input te geven op deze
kritische zelfreflectie. Op uitdrukkelijke vraag van de instelling
zal deze zelfreflectie beperkt worden in volume (maximum 50
pagina’s) en er zal vermeden worden dat in deze zelfreflectie
informatie gevraagd wordt die reeds uit vorige stappen
duidelijk zou moeten zijn.
In stap 4 zal er een locatiebezoek plaatsvinden. Dit
locatiebezoek gebeurt in twee delen, een eerste verkennend
locatiebezoek en een tweede verdiepend locatiebezoek. Het
eerste locatiebezoek dient om de reviewcommissie een
algemeen beeld te krijgen van de instelling. Aan het einde van
dit eerste locatiebezoek geeft de voorzitter van de commissie
een beknopte terugkoppeling aan de instelling. Er zal dan ook
aangegeven worden welke review trails uitgevoerd zullen
worden.
Tijdens het tweede locatiebezoek voert de reviewcommissie
de gekozen review trails uit. Dit kan zowel een horizontale, als
een verticale trail zijn. Bij een verticale trail worden bij twee
(of meer) opleidingen bekeken in welke mate een onderdeel
van de eerste standaard (je weet wel: visie en beleid)
daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Bij een horizontale trail wordt
een onderwerp thema of accent van het onderwijsbeleid
onderzocht.
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Tijdens stap 5 verloopt de echte beoordelingsprocedure
binnen de commissie. Ze drukt een oordeel uit over alle
standaarden en formuleert haar eindoordeel, aan de hand van
de eerder vernoemde beoordelingsschalen.
Stap 6 zal uiteindelijk het samenstellen van een
evaluatierapport zijn, voornamelijk een verantwoordelijkheid
van de gecertificeerd secretaris. Eens dit rapport vervolledigt
is, gaat het naar de NVAO. De NVAO neemt dan een finaal
besluit, waarvan het evaluatierapport integraal deel uitmaakt.
5. De instellingreview+
De bovenstaande procedure beschrijft de instellingsreview
zoals ze voor iedere instelling verplicht zal worden. Instellingen
kunnen ervoor kiezen een derde review trail op poten te
zetten. Tijdens deze extra trail (naast de horizontale en de
verticale) wordt extern beoordeeld op welke manier de
instellingen de regie voert van de borging van haar
onderwijskwaliteit. Instellingen die kiezen voor deze
uitgebreide instellingreview, of ook wel instellingsreview+
worden voorlopig vrijgesteld van opleidingsvisitaties met het
oog op accreditatie. Instellingen die deze keuze niet maken,
blijven
voorlopig
onderhevig
aan
de
externe
opleidingsvisitaties en –accreditaties tot ze slagen voor de
instellingsreview.
De beoordeling van deze review trail zal niet gebeuren aan de
hand van standaarden, wel aan de hand van een kwaliteitscode
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die gebaseerd is op drie elementen, namelijk (1) aansluiting
met de Europese eisen ten aanzien van kwaliteitszorg, (2) de
actieve betrokkenheid van interne en externe stakeholders, en
(3) de link met de Vlaamse Kwalificatiestructuur en het
European Qualifications Framework.
De reviewcommissie zal de derde review trail dus ‘beoordelen’
aan de hand van deze kwaliteitscode. Deze kwaliteitscode is
gebaseerd op de kwaliteitskenmerken uit het ESG (Standards
and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher
Education Area). Onderstaande criteria worden geformuleerd,
niet als standaarden, maar als leidraad voor de instellingen en
de reviewcommissie. Het is dus ook niet geheel duidelijk op
welke manier deze kwaliteitskenmerken juist gebruikt zullen
worden bij de beoordeling.
-

-

-

-

De leerresultaten van de opleiding vormen een heldere en
opleidingsspecifieke invulling van de internationale eisen
met betrekking tot niveau, inhoud en oriëntatie.
Het curriculum van de opleiding sluit aan bij de meest
recente ontwikkelingen in het vakgebied, houdt rekening
met de ontwikkelingen in het werkveld en is
maatschappelijk relevant.
De voor de opleiding ingezette docenten bieden de
studenten optimaal de mogelijkheid om de leerresultaten
te behalen.
De opleiding biedt studenten adequate en gemakkelijk
toegankelijke voorzieningen en studiebegeleiding.
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-

-

De onderwijs-leeromgeving stimuleert de studenten om
een actieve rol te spelen in het leerproces en draagt bij tot
een vlotte studievoortgang.
De beoordeling van studenten weerspiegelt het leerproces
en concretiseert de beoogde leerresultaten.
De opleiding verstrekt volledige en gemakkelijk leesbare
informatie over alle fasen van de studieloopbaan.
Informatie over de kwaliteit van de opleiding is publiek
toegankelijk.

Omdat de eerste ronde van de instellingsreview er met rasse
schreden zit aan te komen, dienen de instellingen pilots op te
zetten om de regie van kwaliteitsborging te ontwikkelen. Deze
pilots kunnen zowel instellingsbreed zijn, als kleinschalig.
6. Timing & gevolgen
Er is beslist dat de eerste ronde van de instellingsreview zal
plaatsvinden in de periode 2015-2017. Zoals ook voorzien in
het NAS-decreet zal deze instellingsreview dienst doen als een
soort van ‘nulmeting’, dat wil zeggen dat aan deze
instellingsreview geen rechtsgevolgen verbonden zijn. Wel zal
deze eerste ronde enkele verbetersuggesties opleveren, die
wel meegenomen zullen worden naar de volgende
beoordeling (2019-2021).
Het decreet waarin deze instellingsreview verankerd wordt,
voorziet ook een grondige evaluatie van het systeem in 2019.
Het zou dus kunnen dat, nog voordat er een instellingsreview

16

met rechtsgevolgen plaatsvindt, het ganse systeem veranderd
wordt.
De tweede ronde van de instellingsreview zal normaliter
plaatsvinden in de periode 2019-2021 en zal wél
rechtsgevolgen dragen. Indien deze instellingsreview negatief
uitdraait zijn de gevolgen niet min. De instelling loopt dan het
risico niet langer gefinancierd te worden en verliest het recht
om academische graden te verlenen. Omdat deze gevolgen
bijzonder stevig zijn, kunnen instellingen na een negatieve
instellingsreview ook terugvallen op het systeem zoals we het
vandaag kennen, met inbegrip van de instellingsreview.
Hiervoor is er een buffertijd voorzien, instellingen die een
negatieve beoordeling krijgen tijdens deze tweede ronde
vervallen zodoende in een ‘drie academiejaren-regel’. Dit
betekent dat ze in het derde academiejaar na de negatieve
beoordeling opnieuw in het systeem van externe
opleidingsvisitaties en –accreditaties terechtkomt, maar ook
instellingsreviews zal moeten doorgaan. De twee jaren die
resten tussen de negatieve beoordeling en de start van een
nieuwe cyclus met externe opleidingsvisitaties en –
accreditaties zijn bedoeld om enerzijds een uitgebreide
zelfevaluatie te maken en een sterk zelfevaluatierapport (ZER)
op te stellen, en anderzijds om de eerste externe
opleidingsvisitaties
te
krijgen
om
een
nieuwe
accreditatieaanvraag te kunnen doen. Ook in het geval van een
negatieve beoordeling bij de instellingsreview en de start van
een nieuwe opleidingsvisitatie en –accreditatiecyclus zullen
instelling nog steeds onderworpen zijn aan de volgende rondes
van de instellingsreview.
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Draait deze tweede ronde echter positief uit voor de instelling,
dan krijgt zij haar instellingsaccreditatie voor een duurtijd van
6 jaar – ter vergelijking: opleidingsaccreditaties zoals we deze
vandaag kennen zijn 8 jaar geldig. Als een instelling een
instellingsaccreditatie krijgt, vervallen ook alle einddata van de
opleidingsaccreditaties die zij reeds heeft. Dit betekent dat de
instelling tot aan de volgende instellingsreview (vermoedelijk
periode 2025-2027) geen opleidingen moet laten visiteren en
zeker is van zowel financiering als het recht op het verlenen
van academische graden. Instellingen verworden op die
manier tot self-accrediting institutions. Enigszins tegenintuïtief betekent dit niet dat instellingen zelf hun opleidingen
kunnen accrediteren. Het zal nog steeds de NVAO zijn die
accreditaties aan opleidingen verleent, enkel zal de
accreditatie toegekend worden op basis van een dossier,
geschreven door de instelling zelf en niet meer op basis van
een externe visitatie.
Het kan echter ook zijn dat een instelling, na afloop van de
eerste ronde, de keuze maakt om niet te streven naar een
positieve
instellingsreview
en
de
bijhorende
instellingsaccreditatie. Ten laatste juni 2018 moeten de
instellingen hun keuze hieromtrent duidelijk maken. Kiest de
instelling ervoor om toch niet mee te dingen naar een
instellingsaccreditatie, komt ze automatisch ook in de ‘drie
academiejaren-regel’ terecht, zoals eerder beschreven en zal
ze dus zowel een instellingsreview als externe
opleidingsvisitaties moeten doormaken.
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4. De instellingsreview & de KU Leuven
Maar hoe zit het nu aan onze alma mater? De eerste ronde van
de instellingsreview aan de KU Leuven zal starten in december
2015. Omdat de KU Leuven hier geen mal figuur wil slaan en
het streven voor de instellingsreview bijzonder serieus acht,
heeft ze reeds een interne audit uitgevoerd ter voorbereiding.
Deze interne audit, noemen we ook de ‘nulmeting’.
Let op! Ook de eerste ronde van de instellingsreview wordt wel
eens een nulmeting genoemd, omdat ze geen rechtsgevolgen
met zich meedraagt. Wij zullen echter altijd de interne audit
bedoelen als we spreken over de nulmeting.
De bedoeling van deze nulmeting was om vast te stellen in
welke mate de KU Leuven klaar is voor de instellingsreview. De
interne audit heeft een kleinschalige instellingsreview
uitgevoerd onder leiding van een expert uit Nederland,
Alexander Babeliowsky.
Concreet is deze nulmeting eigenlijk een soort van miniinstellingsreview. Deze interne audit hanteerde ook het
beoordelingskader van de NVAO. Dit beoordelingskader werd
uitgezet voor (1) instellingsbreed, (2) per faculteit en (3) per
opleiding. Per faculteit zijn twee opleidingen geselecteerd.
De nulmeting resulteerde in een rapport waarvan de algemene
conclusie luidde dat de KU Leuven op dit moment nog niet
volledig voldoet aan de eisen van de instellingsreview. Op alle
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vier standaarden uit het beoordelingskader zijn nog
verbeterpunten, al wordt het niet onmogelijk geacht deze
verbeterpunten te realiseren in de tijd die nog rest tot de start
van de instellingsreview.
Naar aanleiding van dit rapport is de KU Leuven gestart met de
denkoefening hoe ze in een systeem van instellingsaccreditatie
toch de interne kwaliteitszorg op punt zou kunnen houden en
de opleidingskwaliteit kan garanderen. Het Cobra-model, een
geesteskind van vicerector onderwijsbeleid Pollefeyt, moet
hieraan tegemoet komen en tevens de grootste bemerking uit
het rapport van de interne audit counteren. Het Cobra-model
moet, door haar integrale karakter, er immers voor zorgen dat
de visie op onderwijs en studenten universiteitsbreed beter
gekend en geïmplementeerd wordt.
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5. Samenvatting
In de periode 2015-2017 zullen alle instellingen hoger
onderwijs onderworpen worden aan de eerste ronde van de
instellingsreview. Deze ronde geldt als een nulmeting, en
draagt dus geen rechtsgevolgen met zich mee. De tweede
ronde staat gepland voor 2019-2021 en zal wel rechtsgevolgen
met zich meedragen.
Tot een instelling slaagt voor de instellingsreview, blijven ze
onderhevig aan de externe opleidingsvisitaties en –
accreditaties. Het is echter zo dat instellingen ervoor kunnen
kiezen, door middel van een review trail – een extra onderdeel
in het onderzoek van de (instellings)reviewcommissie – hun
kwaliteitsborging te laten onderzoeken. Instellingen die deze
keuze maken, worden voorlopig vrijgesteld van
opleidingsvisitaties en de accreditaties worden tot aan de
instellingsreview automatisch verlengd.
Als een instelling slaagt voor de instellingsreview, krijgt ze een
instellingsaccreditatie. Dit betekent dat ze geacht worden
voldoende in staat te zijn zelf de kwaliteit van hun opleidingen
te garanderen. Vanaf dat moment zijn ze niet langer
onderhevig aan externe visitaties, maar moeten ze voor een
opleidingsaccreditatie een dossier opstellen. Op basis van dat
dossier beslist NVAO om de opleiding al dan niet te
accrediteren.
Slaagt een instelling echter niet voor de instellingsreview, valt
ze terug op de externe opleidingsvisitaties en –accreditaties.
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Ze blijft echter wel nog steeds verplicht de volgende rondes
van de instellingsreview te doorgaan.
De instellingsreview zelf wordt uitgevoerd door een
reviewcommissie, bestaande uit 5 leden waarvan 1 student. Zij
voeren een onderzoek uit op basis van horizontale en verticale
trails, en de review trail indien van toepassing. Ze beoordeelt
aan de hand van de trails vier standaarden: (1) visie en beleid,
(2) beleidsuitvoering, (3) evaluatie en monitoring, en (4)
verbeteracties. Als de instelling op alle standaarden voldoende
scoort, geeft de reviewcommissie aan de NVAO het positieve
advies om een instellingsaccreditatie te verlenen.
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6. Bronnen
KU Leuven
www.kuleuven.be
NVAO
www.nvao.net
http://www.nvao.net/instellingsreview_vl
Vluhr
www.vluhr.be
VLIR
www.vlir.be
www.vlir.be/NAS
Vlaams Parlement
www.vlaamsparlement.be
http://bit.ly/1Ge9RV9
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7. Glossarium
Accreditatie

Het begrip 'accreditatie' duidt op het verlenen
van een 'keurmerk' dat aangeeft dat aan
bepaalde kwalitatieve maatstaven wordt
voldaan. Accreditatie is in Vlaanderen een
voorwaarde voor bekostiging of financiering
van een bachelor- of masteropleiding en voor
het recht om erkende diploma's af te leveren.

Bolognaverklaring

Europese verklaring, ondertekend door de
verschillende ministers van onderwijs van
Europa (1999). Deze verklaring had als
bedoeling
een
Europese
hoger
onderwijsruimte (EAHE) te creëren door in
Europa meer eenheid te brengen op
onderwijsvlak, bijvoorbeeld door de invoering
van het ECTS.

Instellingsreview

De instellingsreview is een periodieke toetsing
van de kwaliteit van het onderwijsbeleid van
een hoger onderwijsinstelling in Vlaanderen.

Interne audit

Zie 'nulmeting'
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NAS-decreet

Het NAS-decreet van 2012 (naar 'Nieuw
Accreditatie Stelsel') wijzigt de bepalingen uit
de voorgaande decreten die het huidige
stelsel van visitaties en de accreditaties
vormgeven. Het decreet voorziet daarbij in
een verdieping van de opleidingsvisitaties en
introduceert het begrip 'instellingsreview'.

Nulmeting

De KU Leuven organiseert in de aanloop naar
de eerste ronde van de instellingsreview een
nulmeting (of: interne audit) om te
beoordelen in hoeverre ze klaar is voor de
instellingsreview.

NVAO

De
Nederlands-Vlaamse
Accreditatieorganisatie (NVAO) is de
organisatie verantwoordelijk voor het
waarborgen van de kwaliteit van de
Nederlandse
en
Vlaamse
hoger
onderwijsopleidingen. Zij beoordeeld of
opleidingen (of instellingen) voldoen aan
bepaalde voorwaarden om al dan niet een
accreditatie te kunnen verlenen.
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Pilot

Pilot(s) zijn een soort van proefprojecten
(pilootprojecten)
waarmee
instellingen
bepaalde
aandachtspunten
kunnen
onderzoeken of testen waarmee ze de regie
zullen verzorgen van de kwaliteit van hun
opleidingen. Deze zijn opgezet om de
overgang naar het systeem van de
instellingsreview makkelijker te maken.

Review trail

De 'review trial' is een soort van globale pilot
die instellingen extern kunnen laten
beoordelen. Tijdens deze review trial zal
beoordeeld worden op welke manier de
instellingen aan de hand van de verschillende
pilots de regie voert van de borging van de
kwaliteit van de eigen opleidingen.

Visitatie

Voordat een opleiding een accreditatie krijgt,
wordt deze uitgebreid gecontroleerd. Een
element hiervan is de opleidingsvisitatie. Bij
deze visitatie bezoekt een commissie van
externe deskundigen de desbetreffende
opleiding en onderzoekt de kwaliteit van de
opleiding.

VLHORA

De Vlaamse Hogenscholenraad (VLHORA)
organiseert Vlaams overleg tussen de
verschillende hogescholen en fungeert als
adviesorgaan voor de Vlaamse Regering als
het gaat over zaken die de hogescholen
aanbelangen.
26

VLIR

De Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR)
bestaat uit leden die de Vlaamse
universiteiten vertegenwoordigen en geeft
advies aan de Vlaamse Regering over
aangelegenheden die van belang zijn voor de
universiteiten.

Vluhr

De
Vlaamse
Universiteiten
en
Hogescholenraad (Vluhr) verenigt de Vlaamse
universiteiten, de hogescholen en de
associaties.

Vluhr-kz

Vluhr-kz is de cel 'kwaliteitszorg' van de Vluhr.

Zelfevaluatierapport Het zelfevaluatierapport (ZER) is het resultaat
van de eerste fase op weg naar een
accreditatie(aanvraag). Het is de bundeling
van de kritische zelfevaluatie, die ongeveer
een volledig academiejaar in beslag neemt en
waarbij academisch, administratief en
technisch
personeel,
studenten,
afgestudeerden en vertegenwoordigers van
het beroepenveld worden betrokken.

ZER

Zie 'zelfevaluatierapport'
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