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De Universitaire Regelgeving  Y. Janssens & J. De Groof

Coördinatie en Annotatie

Zowat een kwart eeuw na een voormalige codificatie van het universitair 
onderwijs, verscheen deze uitgave. Deze omvattende publicatie is niet enkel een 
samenhangende indeling van de geldende normering inzake de universiteiten 
binnen de Vlaamse Gemeenschap en het wetenschappelijk onderzoek 
(coördinatie). Het boekwerk beoogt ook een artikelsgewijze en volledige 
historische analyse van de basiswetgeving (annotatie).
Meteen wordt een zo nauwkeurig mogelijk beeld geboden van de evolutie in 
de gedifferentieerde regelgeving van toepassing op de universiteiten na de 
grondwetsherziening van 1988. 

Beknopte inhoudsopgave:
Deel 1: Universiteitendecreet
Deel 2: Decreten 2003-2004  
Deel 3: Inrichting en organisatie van de universiteiten in Vlaanderen  

De Hogeschool Regelgeving  Y. Janssens & J. De Groof

Coördinatie en Annotatie 

Deze publicatie is, naar analogie met de Universitaire Regelgeving, niet 
enkel een samenhangende indeling van de geldende normering inzake de 
hogescholen binnen de Vlaamse Gemeenschap (coördinatie). Waar mogelijk 
werd tevens beoogd een artikelsgewijze en volledige historische analyse van de 
basiswetgeving samen te stellen (annotatie). Meteen wordt een zo nauwkeurig als 
mogelijk beeld geboden van de evolutie in de gedifferentieerde regelgeving van 
toepassing op de hogescholen.

Beknopte inhoudsopgave:
Deel 1: Decreten 
Deel 2: Bijzondere decreten
Deel 3: Inrichting en organisatie van de hogescholen in Vlaanderen 

Addendum 
Universitaire Regelgeving 
Hogeschool Regelgeving

Sinds het verschijnen van de bovenstaande publicaties hebben er in wet- en 
regelgeving de nodige ontwikkelingen plaatsgevonden. Om beide boeken 
aan te vullen verschijnt er nu een addendum met daarin de meest recente 
ontwikkelingen (tot en met zomer 2008).
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De Universitaire Regelgeving

Coördinatie en Annotatie

Y. Janssens    &    J. De Groof

Zowat een kwart eeuw na een voormalige 
codifi catie van het universitair onderwijs, 
verschijnt deze ‘Universitaire regelgeving. 
Coördinatie en Annotatie’.

Deze omvattende publicatie is niet enkel 
een samenhangende indeling van de 
geldende normering inzake de universiteiten 
binnen de Vlaamse Gemeenschap en het 
wetenschappelijk onderzoek (coördinatie). 
Het boekwerk beoogt ook een artikelsgewijze 
en volledige historische analyse van de 
basiswetgeving (annotatie).

Meteen wordt een zo nauwkeurig mogelijk beeld geboden van de evolutie 
in de gedifferentieerde regelgeving van toepassing op de universiteiten na 
de grondwetsherziening van 1988.

De auteurs staan, mede omwille van hun jarenlange betrokkenheid bij de 
universitaire wetgeving, borg voor de degelijkheid bij de opzet van een 
dergelijk project.

Beknopte inhoudsopgave:
Deel 1: Universiteitendecreet
Deel 2: Decreten 2003-2004
  Structuurdecreet
  Participatiedecreet
  Flexibiliseringsdecreet
  Bijzonder decreet associaties
Deel 3: Inrichting en organisatie van de universiteiten in Vlaanderen
  I Academisch Onderwijs
  II Onderzoek en dienstverlening
  III Studentenvoorzieningen en Studiefi nanciering
  IV Academisch, Administratief en Technisch Personeel
  V Financiering, Beheer en Controle
  VI Organieke Reglementen en Instellingen

€ 39,00
ISBN: 90 5850 136 1
1170 p.
Hardcover
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Coördinatie en Annotatie

Y. Janssens    &    J. De Groof

Zowat een kwart eeuw na een voormalige 
codifi catie van het universitair onderwijs, 
verschijnt deze ‘Universitaire regelgeving. 
Coördinatie en Annotatie’.

Deze omvattende publicatie is niet enkel 
een samenhangende indeling van de 
geldende normering inzake de universiteiten 
binnen de Vlaamse Gemeenschap en het 
wetenschappelijk onderzoek (coördinatie). 
Het boekwerk beoogt ook een artikelsgewijze 
en volledige historische analyse van de 
basiswetgeving (annotatie).

Meteen wordt een zo nauwkeurig mogelijk beeld geboden van de evolutie 
in de gedifferentieerde regelgeving van toepassing op de universiteiten na 
de grondwetsherziening van 1988.

De auteurs staan, mede omwille van hun jarenlange betrokkenheid bij de 
universitaire wetgeving, borg voor de degelijkheid bij de opzet van een 
dergelijk project.

Beknopte inhoudsopgave:
Deel 1: Universiteitendecreet
Deel 2: Decreten 2003-2004
  Structuurdecreet
  Participatiedecreet
  Flexibiliseringsdecreet
  Bijzonder decreet associaties
Deel 3: Inrichting en organisatie van de universiteiten in Vlaanderen
  I Academisch Onderwijs
  II Onderzoek en dienstverlening
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  VI Organieke Reglementen en Instellingen
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De Hogeschool Regelgeving

Coördinatie en Annotatie

Y. Janssens    &    J. De Groof

Beknopte inhoudsopgave:
Deel 1: Decreten
  Hogescholendecreet
  Structuurdecreet
  Participatiedecreet
  Flexibiliseringsdecreet
Deel 2: Bijzondere decreten
Deel 3: Inrichting en organisatie van de hogescholen in Vlaanderen
 Onderzoek en Dienstverlening
 Studentenvoorzieningen en Studenten nanciering
 Stagiairs
 Personeel
 Financiering, Beheer, Controle
 Organieke Regelingen en Instellingen

€ 69,00
ISBN: 978 90 5850 296 4
1019 p.
Hardcover

a

Ruime tijd na een voormalige codi catie van de 
wetgeving op het hoger onderwijs en twee jaar na het 
boekdeel ‘De Universitaire Regelgeving. Coördinatie 
en Annotatie’ verschijnt deze ‘De Hogeschool-
regelgeving. Coördinatie en Annotatie’.

Deze publicatie is, naar analogie met de vorige, 
niet enkel een samenhangende indeling van de 
geldende normering inzake de hogescholen binnen 
de Vlaamse Gemeenschap (coördinatie). Waar 
mogelijk werd tevens beoogd een artikelsgewijze en 
volledige historische analyse van de basiswetgeving 
samen te stellen (annotatie). Meteen wordt een 
zo nauwkeurig als mogelijk beeld geboden van 
de evolutie in de gedifferentieerde regelgeving 
van toepassing op de hogescholen.

De auteurs staan, omwille van hun jarenlange betrokkenheid bij de wetgeving 
betreffende het hoger onderwijs, borg voor de degelijkheid bij het opzet van dergelijke 
projecten.
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De Hogeschool Regelgeving

Coördinatie en Annotatie

Y. Janssens    &    J. De Groof

Beknopte inhoudsopgave:
Deel 1: Decreten
  Hogescholendecreet
  Structuurdecreet
  Participatiedecreet
  Flexibiliseringsdecreet
Deel 2: Bijzondere decreten
Deel 3: Inrichting en organisatie van de hogescholen in Vlaanderen
 Onderzoek en Dienstverlening
 Studentenvoorzieningen en Studenten nanciering
 Stagiairs
 Personeel
 Financiering, Beheer, Controle
 Organieke Regelingen en Instellingen

€ 69,00
ISBN: 978 90 5850 296 4
1019 p.
Hardcover

a

Ruime tijd na een voormalige codi catie van de 
wetgeving op het hoger onderwijs en twee jaar na het 
boekdeel ‘De Universitaire Regelgeving. Coördinatie 
en Annotatie’ verschijnt deze ‘De Hogeschool-
regelgeving. Coördinatie en Annotatie’.

Deze publicatie is, naar analogie met de vorige, 
niet enkel een samenhangende indeling van de 
geldende normering inzake de hogescholen binnen 
de Vlaamse Gemeenschap (coördinatie). Waar 
mogelijk werd tevens beoogd een artikelsgewijze en 
volledige historische analyse van de basiswetgeving 
samen te stellen (annotatie). Meteen wordt een 
zo nauwkeurig als mogelijk beeld geboden van 
de evolutie in de gedifferentieerde regelgeving 
van toepassing op de hogescholen.

De auteurs staan, omwille van hun jarenlange betrokkenheid bij de wetgeving 
betreffende het hoger onderwijs, borg voor de degelijkheid bij het opzet van dergelijke 
projecten.

€ 69,00   ISBN: 978-90-5850-136-3 1170 p. Hardcover

€ 69,00  ISBN: 978-90-5850-296-4  1019 p.Hardcover

NIEUW
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verschenen

€ 20,00  ISBN: 978-90-5850-401-2  Universitaire Regelgeving
€ 20,00  ISBN: 978-90-5850-402-9  Hogeschool Regelgeving
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Speciale zomerkorting
Bestel nu via dit formulier uw uitgaven en u ontvangt de publicaties met een 
flinke korting!

Vul dit bestelformulier in en fax, mail of stuur het naar Wolf Legal Publishers. 

U kunt ook bestellen door te bellen met de verkoopafdeling van Wolf Legal 
Publishers, +31 (0)13-5821366, door te mailen met sales@wolfpublishers.nl of 
door te surfen naar www.wolfpublishers.nl. 
Gelieve te vermelden dat u gebruik wilt maken van de speciale zomerkorting (deze 
korting is geldig voor bestellingen geplaatst vóór 1 oktober 2008).

Titel                     Aantal    Prijs site Prijs NU!!

1. De Universitaire Regelgeving             .............    € 69,00  € 55,00*

2. De Hogeschool Regelgeving             .............    € 69,00  € 55,00*

3. Addendum Universitaire Regelgeving     .............    € 20,00  € 15,00*

4. Addendum Hogeschool Regelgeving       .............    € 20,00  € 15,00*

1+2+3+4 (bestel alle publicaties)         .............    € 140,00  € 125,00* 

* Indien u meer dan 10 exemplaren afneemt krijgt u 10% korting
   Indien u meer dan 20 exemplaren afneemt krijgt u 20% korting

* Prijzen zijn exclusief verzend- en administratiekosten

Gegevens voor verzending

Organisatie:  

Afdeling:  

Naam en voorletters: 

Adres:   

Postcode en plaats: 

Land:   

Telefoon:  

E-mail:   
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De Universitaire Regelgeving

Coördinatie en Annotatie

Y. Janssens    &    J. De Groof

Zowat een kwart eeuw na een voormalige 
codifi catie van het universitair onderwijs, 
verschijnt deze ‘Universitaire regelgeving. 
Coördinatie en Annotatie’.

Deze omvattende publicatie is niet enkel 
een samenhangende indeling van de 
geldende normering inzake de universiteiten 
binnen de Vlaamse Gemeenschap en het 
wetenschappelijk onderzoek (coördinatie). 
Het boekwerk beoogt ook een artikelsgewijze 
en volledige historische analyse van de 
basiswetgeving (annotatie).

Meteen wordt een zo nauwkeurig mogelijk beeld geboden van de evolutie 
in de gedifferentieerde regelgeving van toepassing op de universiteiten na 
de grondwetsherziening van 1988.

De auteurs staan, mede omwille van hun jarenlange betrokkenheid bij de 
universitaire wetgeving, borg voor de degelijkheid bij de opzet van een 
dergelijk project.

Beknopte inhoudsopgave:
Deel 1: Universiteitendecreet
Deel 2: Decreten 2003-2004
  Structuurdecreet
  Participatiedecreet
  Flexibiliseringsdecreet
  Bijzonder decreet associaties
Deel 3: Inrichting en organisatie van de universiteiten in Vlaanderen
  I Academisch Onderwijs
  II Onderzoek en dienstverlening
  III Studentenvoorzieningen en Studiefi nanciering
  IV Academisch, Administratief en Technisch Personeel
  V Financiering, Beheer en Controle
  VI Organieke Reglementen en Instellingen

€ 39,00
ISBN: 90 5850 136 1
1170 p.
Hardcover
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Zowat een kwart eeuw na een voormalige 
codifi catie van het universitair onderwijs, 
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Het boekwerk beoogt ook een artikelsgewijze 
en volledige historische analyse van de 
basiswetgeving (annotatie).

Meteen wordt een zo nauwkeurig mogelijk beeld geboden van de evolutie 
in de gedifferentieerde regelgeving van toepassing op de universiteiten na 
de grondwetsherziening van 1988.

De auteurs staan, mede omwille van hun jarenlange betrokkenheid bij de 
universitaire wetgeving, borg voor de degelijkheid bij de opzet van een 
dergelijk project.
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De Hogeschool Regelgeving

Coördinatie en Annotatie

Y. Janssens    &    J. De Groof

Beknopte inhoudsopgave:
Deel 1: Decreten
  Hogescholendecreet
  Structuurdecreet
  Participatiedecreet
  Flexibiliseringsdecreet
Deel 2: Bijzondere decreten
Deel 3: Inrichting en organisatie van de hogescholen in Vlaanderen
 Onderzoek en Dienstverlening
 Studentenvoorzieningen en Studenten nanciering
 Stagiairs
 Personeel
 Financiering, Beheer, Controle
 Organieke Regelingen en Instellingen

€ 69,00
ISBN: 978 90 5850 296 4
1019 p.
Hardcover

a
Ruime tijd na een voormalige codi catie van de 
wetgeving op het hoger onderwijs en twee jaar na het 
boekdeel ‘De Universitaire Regelgeving. Coördinatie 
en Annotatie’ verschijnt deze ‘De Hogeschool-
regelgeving. Coördinatie en Annotatie’.

Deze publicatie is, naar analogie met de vorige, 
niet enkel een samenhangende indeling van de 
geldende normering inzake de hogescholen binnen 
de Vlaamse Gemeenschap (coördinatie). Waar 
mogelijk werd tevens beoogd een artikelsgewijze en 
volledige historische analyse van de basiswetgeving 
samen te stellen (annotatie). Meteen wordt een 
zo nauwkeurig als mogelijk beeld geboden van 
de evolutie in de gedifferentieerde regelgeving 
van toepassing op de hogescholen.

De auteurs staan, omwille van hun jarenlange betrokkenheid bij de wetgeving 
betreffende het hoger onderwijs, borg voor de degelijkheid bij het opzet van dergelijke 
projecten.
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Ruime tijd na een voormalige codi catie van de 
wetgeving op het hoger onderwijs en twee jaar na het 
boekdeel ‘De Universitaire Regelgeving. Coördinatie 
en Annotatie’ verschijnt deze ‘De Hogeschool-
regelgeving. Coördinatie en Annotatie’.

Deze publicatie is, naar analogie met de vorige, 
niet enkel een samenhangende indeling van de 
geldende normering inzake de hogescholen binnen 
de Vlaamse Gemeenschap (coördinatie). Waar 
mogelijk werd tevens beoogd een artikelsgewijze en 
volledige historische analyse van de basiswetgeving 
samen te stellen (annotatie). Meteen wordt een 
zo nauwkeurig als mogelijk beeld geboden van 
de evolutie in de gedifferentieerde regelgeving 
van toepassing op de hogescholen.

De auteurs staan, omwille van hun jarenlange betrokkenheid bij de wetgeving 
betreffende het hoger onderwijs, borg voor de degelijkheid bij het opzet van dergelijke 
projecten.


