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Onderwijs in België

3 gemeenschappen 
autonoom 

onderwijsopleidingen kunnen verschillen

maar, er is een maar
structuur

minimumduur

pensioen van onderwijzend personeel

leerplichtperiode 

gemengde internationale verdragen 
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www.hogeronderwijsregister.be
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België en Vlaams
Onderwijssysteem

Erkenningen
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Erkenningen

Academische erkenning
Convention Recognition of Qualifications concerning 
Higher Education in European Region 1997

Professionele erkenning
Europese Richtlijn 2005/36 betreffende de erkenning 
van beroepskwalificaties

• Bologna Process � EHEA

• EQF for LLL

14

Academische 
erkenning

Convention Recognition of Qualifications
concerning Higher Education in European Region

Lissabon 11 april 1997 (LRC)

Raad van Europa en UNESCO

van kracht op 1 februari 1999

belangrijkste randvoorwaarde Bolognaproces
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Principe

De erkenningsautoriteit erkent 

elk buitenlands studiebewijs als 
volledig gelijkwaardig met een 
Vlaams hogeronderwijsdiploma 
tenzij er een substantieel verschil is. 

16

Lisbon Recognition Convention
https://www.coe.int/en/web/conventions/fullhttps://www.coe.int/en/web/conventions/fullhttps://www.coe.int/en/web/conventions/fullhttps://www.coe.int/en/web/conventions/full----list/list/list/list/----/conventions/treaty/165/conventions/treaty/165/conventions/treaty/165/conventions/treaty/165
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België: Gemengd Verdrag
Overlegvergaderingen in 1996 en 1997

3 gemeenschappen + federale overheid: Gemengd Verdrag

beroepsuitoefeningmogelijkheden

Federale overheid was/is bevoegd voor de toegang tot 
gereglementeerde beroepen (vb: ER 2005/36 )

7 maart 2005:  ondertekening door België

15 dec  2006:  ratificatie Vlaanderen

19 juli    2007:  ratificatie Franse Gemeenschap

10 juli    2008:  ratificatie federale overheid

25 mei  2009:  ratificatie Duitse Gemeenschap

22 juli    2009: ratificatie België

17171717

Nederland
14 mei 2002 ondertekening door Nederland

01 mei 2008 ratificatie

18

Academische erkenningen
in Vlaanderen

Decretaal verankerd op 1 juli 2011

Inwerkingtreding 1 september 2011

2 BVRs 14 juni 2013 LRC
BVR 14 juni 2013 betreffende de voorwaarden en de 
procedure tot de erkenning van buitenlandse 
studiebewijzen uitgereikt in het hoger onderwijs

BVR 14 juni 2013 betreffende de voorwaarden en procedure 
tot de erkenning van de gelijkwaardigheid van buitenlandse 
studiebewijzen met Vlaamse studiebewijzen uitgereikt in 
het basisonderwijs en secundair onderwijs, en sommige 
Vlaamse studiebewijzen uitgereikt in het 
volwassenenonderwijs
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BVR: LRC toepassing in Vlaanderen 
alle buitenlandse diploma’s

Landen die het Verdrag LRC ook hebben geratificeerd

Landen die het Verdrag LRC (nog) niet hebben/kunnen 
geratificeerd/ratificeren

Recommendation on Procedures and Criteria for the
Assessment of Foreign Qualifications

dezelfde bepalingen en principes van het erkennen worden 
gehanteerd voor diploma’s van landen die het Verdrag LRC 
niet hebben geratificeerd

20

Rondvraag
2012
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Criteria Substantieel verschil 
���� uitsluitend 4 elementen

Niveau 

kwalificatieniveau studiebewijs 

in kwalificatiestructuur of opleidingsstructuur HO

Leerresultaten

leerresultaten opleiding

Bij ontstentenis: inhoud opleidingsprogramma of essentiële 
opleidingsonderdelen

Studieomvang

studieduur opleiding

eventueel uitgedrukt in studiepunten (ECTS)

Kwaliteit

kwaliteit opleidingsprogramma

of kwaliteit van de uitreikende hogeronderwijsinstelling

gewaarborgd door een onafhankelijke 
kwaliteitswaarborginstantie

22

Ervaring

Bij de vaststelling van een 
substantieel verschil kan de 
erkenningsautoriteit relevante 
beroepservaring en andere relevante 
onderwijservaring van de houder van 
het buitenlands studiebewijs als 
compensatiemaatregel aanvaarden en 
het buitenlands studiebewijs erkennen.
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Niveaugelijkwaardigheid

De erkenningsautoriteit stelt vast op welk 
kwalificatieniveau het buitenlands 
studiebewijs zich bevindt, namelijk op

het niveau gegradueerde

het niveau bachelor

het niveau master

het niveau doctor

24

Doorlooptijd

Beslissing volledige gelijkwaardigheid
binnen de 4 maanden

na ontvangen van alle informatie en documenten

Niveaugelijkwaardigheidsbeslissing
binnen de 2 maanden

na het ontvangen van al de informatie en 
documenten

Erkenningsautoriteit kan de afhandelingstermijn uitzonderlijk 
verlengen omwille van een authenticiteitscontrole
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Tegenstelbaarheid

erkenningsbeslissing is tegenstelbaar aan derden

erkenning van de volledige gelijkwaardigheid

een formele beslissing van gelijkschakeling door de bevoegde 
overheidsdienst in Vlaanderen van een buitenlands studiebewijs 
met het overeenstemmende Vlaams hogeronderwijsdiploma, de 
kwalificatie van de graad en in voorkomend geval de specificatie

niveaugelijkwaardigheid

een formele beslissing van niveaugelijkschakeling door de 
bevoegde overheidsdienst in Vlaanderen van het niveau van een 
buitenlands studiebewijs met het overeenstemmende Vlaams 
niveau, namelijk het niveau van een diploma van gegradueerde of 
het niveau van een graad van bachelor of het niveau van een 
graad van master of het niveau van een graad van doctor op basis 
van de niveaudescriptoren

26

Kostprijs

Financiële bijdrage
300 euro voor doctor

180 euro voor HO diploma

90 euro voor niveaugelijkwaardigheid

Voor asielzoekers, vluchtelingen en 
subsidiair beschermden is de behandeling 
van de erkenningsaanvraag gratis

De Vlaamse Regering kan het bedrag 
verminderen voor specifieke doelgroepen

BVR 31 januari 2014
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Beroepsinstantie

Raad voor betwistingen inzake 
studievoortgangbeslissingen

Gratis

Geen advocaat nodig

Binnen 30 kalenderdagen

http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/beroep-tegen-een-

beslissing-over-je-buitenlands-diploma

28

Diploma en Diplomasupplement

Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de vorm van het 
hogeronderwijsdiploma en de inhoud van het bijbehorend 
diplomasupplement 12 december 2014

http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=14770

Art. 3. Het diploma en het bijbehorende diplomasupplement zijn 
onlosmakelijk met elkaar verbonden en vormen één geheel.

Art. 4. […] het diploma en het bijhorend diplomasupplement uitgereikt 
door een instelling (wordt) kosteloos verstrekt in het Nederlands. Het 
bijbehorende diplomasupplement wordt kosteloos verstrekt in het Engels. 
Voor een opleiding die volledig in een andere taal dan het Nederlands of 
Engels wordt aangeboden, wordt het diplomasupplement ook in die taal 
kosteloos verstrekt.
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Automatische
erkenningen
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Nederland en Vlaanderen

NVAO Verdrag 2002-2003
toegang tot Master en Doctoraat

BVR 17 September 2010
Ba, Ma & Dr automatisch niveaugelijkwaardig

Ook vóór invoering Ba-Ma structuur
op voorwaarde dat dergelijke studiebewijzen in Nederland 
gelijkgeschakeld zijn met bachelor respectievelijk master

NVAO-Verdrag update 2014
automatische onderlinge erkenning van 

Ba en Ma in Vlaanderen én in Nederland

inwerkingtreding: 1 april 2014

34

Benelux Beschikking
18 mei 2015

Automatische wederzijdse generieke 
niveauerkenning van HO-diploma’s

Bachelor = Bachelor en Master = Master

Automatisch : zonder formaliteiten

Garantie minimum-kwaliteit

Uitgereikt door erkende instelling en na erkende opleiding

Ook van toepassing op “oude” HO-diploma’s

vóór de invoering van de bachelor-masterstructuur

op voorwaarde wettelijk gelijkgeschakeld met bachelor of master

25 januari 2018
“aanvullende” Benelux Beschikking

toevoeging “Associate Degree” en “Doctor” 
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http://startpuntgrensarbeid.benelux.int/nl/

36

Academische erkenning

Professionele erkenning
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Dé Europese Richtlijn

ER 2005/36/EG erkenning beroepskwalificaties

= verzameling = tot één tekst samengevoegd
alle 7 specifieke

1. Verpleger

2. Tandarts

3. Dierenarts

4. Vroedvrouw

5. Architect

6. Apotheker

7. Arts

+ de 2 algemene
De Richtlijnen 89/48/EEG en 92/51/EEG van de Raad, alsmede 

Richtlijn 1999/42/EG van het Europees Parlement en de Raad, 

betreffende het algemeen stelsel van erkenning van beroepskwalificaties

Richtlijnen 77/452/EEG, 77/453/EEG, 

78/686/EEG, 78/687/EEG, 78/1026/EEG, 

78/1027/EEG, 80/154/EEG, 80/155/EEG, 

85/384/EEG, 85/432/EEG, 85/433/EEG en 

93/16/EEG van de Raad betreffende de 

beroepen van verantwoordelijk algemeen 

ziekenverpleger, beoefenaar der 

tandheelkunde, dierenarts, verloskundige, 

architect, apotheker en arts

38

Laatste grondige aanpassing

ER 2013/55/EU
Aanpassingen

vooropleiding

studieomvang

vrijstellingen

competenties

relevante beroepservaring

Nieuw
Alert Mechanism (AM)

European Professional Card (EPC)

Internal Information Market System (IMI)

deadline omzetting 18 januari 2016
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De 7 specifiek vermelde beroepen

Automatische toegang (erkenning)

Hetzelfde specifiek gereglementeerd beroep

coördinatie van minimumopleidingseisen

Binnen de EER
EU-lidstaten plus IJsland, Noorwegen en Denemarken

(+/- Zwitserland) 

Individuele voorwaarden
EER onderdaan

huwelijk

al 3 jaar erkenning/uitoefening in een (andere) lidstaat

“long term residents” (na 5 jaar)

vluchtelingen

EER opleiding en diploma

40

Algemeen stelsel van erkenning van 
beroepskwalificaties

Principe: JA
Toegang tot hetzelfde (gereglementeerd) beroep

Onder dezelfde voorwaarden 

als die voor eigen onderdanen van ontvangende lidstaat

JA, MAAR
Wezenlijke significante verschillen

Compenserende maatregelen

keuze laten tussen 

aanpassingsstage 

proeve van bekwaamheid

Rekening houden met (relevante) beroepservaring

Deadline = 3 maanden
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http://http://http://http://ec.europa.eu/growth/toolsec.europa.eu/growth/toolsec.europa.eu/growth/toolsec.europa.eu/growth/tools----databases/regprof/index.cfm?action=homepagedatabases/regprof/index.cfm?action=homepagedatabases/regprof/index.cfm?action=homepagedatabases/regprof/index.cfm?action=homepage

Regulated professions database

42

SOLVIT 

Klachten 
door personen en bedrijven 

over nationale autoriteiten

i.v.m. oneerlijke regels/besluiten en discriminatie

als EU-onderdaan in ander EU-land wilt wonen, 
werken of zakendoen

EU-rechten

Samenwerking om probleem op te lossen

SOLVIT kan niet helpen als: 
bedrijf problemen heeft met een ander bedrijf

consument een probleem hebt

schadevergoeding

naar de rechtbank
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http://ec.europa.eu/solvit/index_nl.htmhttp://ec.europa.eu/solvit/index_nl.htmhttp://ec.europa.eu/solvit/index_nl.htmhttp://ec.europa.eu/solvit/index_nl.htm

44

Alert Mechanism

Waarschuwingsmechanisme

beroepsbeoefenaar die van een nationale 
overheid of rechtbank een beperking of 
verbod, ook tijdelijk, gekregen heeft op het 
(gedeeltelijk) uitoefenen van

alle medische sectorale beroepen

beroepen met patiëntveiligheid

onderwijsberoepen voor minderjarigen 
plus kleuteropvang

Documenten/diploma-fraude
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European Professional Card

Europese beroepskaart

elektronische procedure

erkennen beroepskwalificatie
makkelijker, sneller en transparanter 

aanvraag online volgen

eerder geüploade docs opnieuw gebruiken andere landen

Momenteel alleen voor:
verplegers; apothekers; fysiotherapeuten/kinesisten; 
berggidsen en onroerendgoedmakelaars

ander beroep: standaardprocedure

Toekomst uitbreiding naar andere beroepen

46

Internal Information
Market system

Overheidsinstanties

Informatie-uitwisseling door 

voorvertaalde vragen en antwoorden 
("vragenreeksen")

binnen de 14 dagen

website:
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Academische erkenning

Professionele erkenning
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erwin.malfroy@ond.vlaanderen.be


