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Integratiedecreet – taalregeling  
 
De nota van de Vlaamse Regering van 16 juli 2010 stelt over de taalregeling het 
volgende:  
 

“De Vlaamse Regering zal voorstellen om aan de hogescholen en 
universiteiten meer ruimte te laten voor het gebruik van een andere 
onderwijstaal dan het Nederlands om zo de internationalisering van de 
opleidingen te versterken en de mobiliteit van studenten te verhogen.  
Voor de bacheloropleidingen zullen de instellingen de ruimte krijgen om 30 
studiepunten aan te bieden in een andere taal dan het Nederlands. 
Masteropleidingen kunnen in een andere taal worden aangeboden mits er op 
het niveau van de Vlaamse Gemeenschap een equivalente opleiding in het 
Nederlands gevolgd kan worden; van deze voorwaarde kan op advies van de 
Erkenningscommissie worden afgeweken door de Vlaamse Regering.  
De toepassing van de nieuwe taalregeling moet in de kwaliteitsbewaking van 
het onderwijs aan bod komen en mag de verdere democratisering niet in het 
gedrang brengen; daarom zal de nieuwe taalregeling gebonden zijn aan 
voorwaarden. De gebruikte instructietaal in een opleiding is een element van 
een betere afstemming tussen opleiding en werkveld in het bijzonder en de 
samenleving in het algemeen.” 
 

 
Contouren van de taalregeling 
 
Context 
 
De parlementaire ad hoc Commissie Hoger Onderwijs onderschrijft in haar 
beleidsnota de noodzaak aan verdere internationalisering en aan een sterke positie 
van ons hoger onderwijs op internationaal vlak. De Commissie stelt ondermeer het 
volgende: 
 

“het Vlaams hoger onderwijs zodanig verder op de rails zetten dat het elk 
talent maximaal ondersteunt, optimale mogelijkheden schept voor de 
overdracht naar het bedrijfsleven en zich internationaal kan meten met de 
beste leerlingen uit de Europese klas.  
Vlaamse studenten en docenten moeten enerzijds voldoende kunnen 
communiceren en uitwisselen met de internationale gemeenschap, en ons 
hoger onderwijs moet anderzijds voldoende openstaan voor studenten en 
docenten uit het buitenland. Dat kan slechts indien er voldoende uitwisseling 
kan plaatsvinden in een internationale context en er in voldoende mate 
gebruik kan worden gemaakt van een gemeenschappelijke taal, een lingua 
franca.” 
 

Deze commissie baseert zich op de volgende argumenten:  
- Wetenschappelijke performantie heeft een duidelijke invloed op economische 

welvaart.  
- Bij gebrek aan grondstoffen moeten onze West-Europese economieën het 

hebben van de ontwikkeling van talent en het vermogen om competitief te zijn 
in hoogtechnologische industrieën en researchcentra.  

- Wetenschap, de drijvende motor achter innovatie, is ingebed in een 
internationaal veld. Er is nood aan een hoger onderwijs dat op deze 
uitdagingen kan inspelen.  



2 
 

 
Er is dus nood aan een hoger onderwijs dat op deze uitdagingen kan inspelen.  
 
Vertrekkende van deze uitgangspunten en argumenten worden in de motie van 
aanbeveling van het Vlaams Parlement van 8 juli 2010 het volgende punten 
opgenomen over de (versoepeling van de) taalregeling:  
 

10° uitgaande van het principe dat het Nederlands de bestuurs- en 
onderwijstaal is in het hoger onderwijs, er aan de instellingen meer ruimte 
wordt gelaten om andere talen te hanteren als onderwijstaal, met dien 
verstande (1) dat dit op bachelorniveau tot 30 studiepunten wordt beperkt in 
de niet-taalopleidingen en (2) dat wat betreft de masteropleidingen de 
equivalentieregel principieel wordt behouden op het niveau van de Vlaamse 
Gemeenschap, maar dat de Vlaamse Regering kan afwijken op advies van de 
Erkenningscommissie; 
11° om de taalregeling in haar geheel in te passen in de verdere 
kwaliteitsbewaking en democratisering van het hoger onderwijs en de optimale 
afstemming ervan op het werkgelegenheidsveld en op de samenleving in haar 
geheel; 

 
Door de huidige taalregeling, zoals opgenomen in het Structuurdecreet, is het al 
mogelijk om binnen bepaalde grenzen 1) anderstalige opleidingsonderdelen aan te 
bieden in Nederlandstalige opleidingen en 2) anderstalige opleidingen in te richten, 
dit op voorwaarde dat er minstens één Nederlandstalig equivalent bestaat binnen 
dezelfde provincie.  
 
Vertrekpunten en randvoorwaarden van de aangepaste taalregeling 
 
Bij het uitwerken van een aangepaste regeling wordt er vertrokken van de tekst en 
de geest van de motie van aanbeveling van het Vlaams Parlement die de basis 
vormde van de beslissing van de Vlaamse Regering van 16 juli 2010. De VR heeft 
geoordeeld dat de versoepeling uit de motie 10° gekoppeld is aan  voorwaarden die 
hun uitgangspunten vinden in de motie 11°. 
 
De versoepeling moet: 

◦ de studenten toelaten te functioneren in een internationale context, zowel 
professioneel als academisch/wetenschappelijk; 

◦ een bijkomende stimulans geven aan de 20% in 2020-doelstelling 
(internationalisering); 

◦ het hoger onderwijs in Vlaanderen openstellen voor buitenlandse 
studenten. 

 
Aan deze versoepeling zijn de volgende randvoorwaarden gekoppeld: 

 democratisering van het hoger onderwijs mag niet in het gedrang komen. 
Studenten met taalmoeilijkheden in het Nederlands en studenten uit minder 
gepriviligeerde milieus moeten ook de kans krijgen om opleidingen in andere 
talen te kunnen volgen.kwaliteitsbewaking: de instelling stelt uitdrukkelijk een 
taalregeling t.a.v. studenten en docenten op waarin minimaal aantal 
elementen zijn opgenomen.  

 meerwaarde: Het aanbieden van anderstalige opleidingsonderdelen of 
opleidingen moet een meerwaarde bieden aan studenten, het 
tewerkstellingsveld en de maatschappij in het algemeen. 

 
Concreet: uitgewerkte regeling 
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De aangepaste regeling moet een evenwicht vormen: 

 enerzijds mag er geen achteruitgang zijn t.a.v. de huidige situatie zoals 
decretaal vastgelegd in de artikelen 90 en 91 van het Structuurdecreet (taal 
van examen, aanbieden van taalvakken, ... ); 

 anderzijds moet het Nederlands als onderzoekstaal en als taal in het hoger 
onderwijs gewaarborgd blijven. 
 

Verder bouwend op de bestaande taalregeling zoals vastgelegd in het 
Structuurdecreet, worden de volgende aanpassingen doorgevoerd: 
 
In de bacheloropleidingen wordt de mogelijkheid voorzien om maximum 33 
studiepunten in de andere taal te doceren (het Structuurdecreet legt momenteel nog 
de grens op 18 studiepunten). 
 
Om te voldoen aan de hiervoor vermelde randvoorwaarden wordt voor de 
masteropleidingen die méér dan 50% aan opleidingsonderdelen in een andere taal 
aan willen bieden een procedure voorzien bij de Erkenningscommissie (met 
injunctierecht en beroepsprocedure bij de Vlaamse Regering). Concreet betekent dit 
dat er voor elke masteropleiding die meer dan de helft van de studiepunten in een 
andere taal wil aanbieden, een dossier moet ingediend worden bij de 
Erkenningscommissie.  

 
De volgende procedure wordt uitgewerkt voor deze anderstalige masteropleidingen:  

 het instellingsbestuur dient een aanvraag in bij de 
Erkenningscommissie die volgende zaken nagaat: 
1. (democratisering) de waarborgen die de instelling biedt om 

studenten te begeleiden zoals: 
a. opname van taalbegeleidingsvakken in het verplicht 

curriculum; 
b. voorzien van taaltesten en aangepaste voorzieningen voor 

studenten wiens studievoortgang mogelijks bedreigd wordt 
door een minder goede kennis van het Nederlands of van de 
onderwijstaal die wordt aangeboden; 

2. (afstemming) verantwoording van het aanbieden van 
opleidingsonderdelen in een andere taal: de afstemming van de 
opleiding op het werkveld en de samenleving: 

a. naleving van het maximumpercentage op anderstalige 
masteropleidingen van 35% voor Vlaanderen; 

b. nagaan in welke mate het aanbieden van een andere taal 
een meerwaarde is voor de opleiding; 

3. (kwaliteit) de waarborgen die de instelling kan geven opdat de 
opleiding niet aan kwaliteit inboet t.a.v. de Nederlandstalige 
opleiding, zoals: 

a. expliciete taalregeling t.a.v. studenten en docenten op een 
wijze waarin minimaal een aantal elementen zijn opgenomen; 

b. taalkennis van docenten: doceertaal van Nederlandstalige 
docent niveau C1 op ERK-niveau 

c. taalkennis Nederland bij benoeming van anderstalige docent  
i. C1 ERK-niveau indien doceertaal het Nederlands is  
ii. B2 ERK-niveau voor de anderen 
iii. Aanbod “Nederlands” voorzien voor anderstalige 

docenten  
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4. Equivalentieregel 1 
 
Bij een positief oordeel van de Erkenningscommissie krijgt de instelling de toelating 
van rechtswege om deze anderstalige opleiding te organiseren tenzij de Vlaamse 
regering binnen de 45 dagen alsnog negatief oordeelt. 
Bij een negatief oordeel van de Erkenningscommissie verkrijgt de instellingen geen 
toelating tenzij de Vlaamse regering binnen de 45 dagen alsnog positief oordeelt.   
 
Masteropleidingen die niet langs de Erkenningscommissie passeren moeten wel 
voldoen aan de gestelde criteria inzake democratisering, afstemming en kwaliteit. 
Jaarlijks wordt een overzicht van deze opleidingen bezorgd aan de Vlaamse regering 
en gaat de regeringscommissaris de naleving van de criteria na. De controle hierop 
gebeurt ook via de kwaliteitszorgprocedure.  
 
Voor de bacheloropleidingen die tot maximum 33 studiepunten in een andere taal 
willen aanbieden wordt er geen procedure via de Erkenningscommissie voorzien. De 
controle op de gestelde criteria inzake democratisering, afstemming en kwaliteit 
gebeurt via de regeringscommissarissen en door middel van de 
kwaliteitszorgprocedure. 
 
Voor de bacheloropleidingen komt er een maximumpercentage op anderstalige 
bacheloropleidingen van 6% voor Vlaanderen.  
 
Voor het berekenen van de maximumpercentages anderstalige opleidingen – zowel 
voor de bachelor- als de masteropleidingen - zal de overheid een onderzoek 
uitvoeren naar de actuele cijfers inzake anderstalige opleidingen, zowel voor diegene 
die volledig anderstalig zijn als diegene die gedeeltelijk anderstalig zijn en waarbij het 
% studiepunten anderstaligheid wordt nagegaan.. De huidige opleidingen die volgens 
het door de Vlaamse Regering vastgestelde percentage anderstalige studiepunten in 
aanmerking komen voor de procedure via de Erkenningscommissie, worden 
meegeteld. 
 

 
De samenstelling en werking van de Erkenningscommissie wordt in functie van deze 
nieuwe taak eventueel herbekeken. 
 
De overheid werkt tevens een ICT-instrument uit om de evolutie van anderstalige 
opleidingsonderdelen in het HO te monitoren. 
 
Er dient een overgangsregeling uitgewerkt te worden voor de huidige opleidingen 
met een taalequivalent.  
 
Deze aanpassingen hebben enkel betrekking op de initiële bachelor- en 
masteropleidingen. Voor de bachelor-na-baceloropleidingen en de master-na-
masteropleidingen en de nascholing of bijscholing behoudt het instellingsbestuur de 
vrijheid om de onderwijstaal te bepalen. Ook aan de volgende elementen in de 
bestaande regeling wordt niet geraakt: 

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

                                                 
1 Masteropleidingen kunnen in een andere taal worden aangeboden mits er op het niveau van de Vlaamse 

Gemeenschap een equivalente opleiding in het Nederlands gevolgd kan worden; van deze voorwaarde kan op 
advies van de Erkenningscommissie worden afgeweken door de Vlaamse Regering. 
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- de opleidingsonderdelen die gedoceerd worden door anderstalige 
gasthoogleraren of gastprofessoren;  

- de anderstalige opleidingsonderdelen die, met instemming van het 
instellingsbestuur, worden gevolgd aan een andere instelling voor hoger 
onderwijs; 

- de opleidingsprogramma's die specifiek in het kader van het International 
Course Programme van ontwikkelingssamenwerking ten behoeve van 
buitenlandse studenten zijn ontworpen; 

- de masteropleidingen die werden geselecteerd overeenkomstig de bepalingen 
van een Europees financieringsprogramma ter bevordering van de 
internationale samenwerking in het hoger onderwijs en waarbinnen multi- of 
gezamenlijke diplomering wordt vooropgesteld.  

 
 

 
Samenvatting nieuwe regeling:  
 

 Bacheloropleidingen tot 33 studiepunten: controle via 
regeringscommissarissen en kwaliteitszorgprocedure, geen procedure via de 
Erkenningscommissie 

 Masteropleidingen 
o tot ½ van de studiepunten in een andere taal: controle via 

regeringscommissarissen en kwaliteitszorgprocedure 
 vanaf ½ +1 van de studiepunten in een andere taal: procedure via de 

Erkenningscommissie 
- maximumpercentages:  

 max 6% van alle bacheloropleidingen in andere taal 
 max 35% van alle mastersopleidingen in andere taal - Voor het bepalen 

van de teller van de breuk in voorgaande punt wordt meegeteld : 
 de opleidingen die een anderstalige variant aanbieden van 

50% of meer in de masters en 
 de huidige opleidingen die volledig anderstalig zijn en  
 de huidige opleidingen die tussen de 1/2 en de 2/3e van hun 

studiepunten aanbieden in een andere taal  
o Wat betreft deze groep opleidingen, zal de Vlaamse 

Regering het exacte percentage bepalen van de 
studiepunten van een opleiding, gelegen tussen 50% en 
66%, van de opleidingen die partieel anderstalig zijn en 
welke mee zullen genomen worden in de teller van de 
breuk. 

 
 
 
 
 






































































































































