REGLEMENT
AFWIJKENDE TOELATINGSVOORWAARDEN TOT EEN GRADUAATSOPLEIDING
Goedgekeurd door het uitvoerend college van de associatie op 10/6/2020.
Dit reglement is van toepassing voor de toelatingsproeven tot het graduaat zoals georganiseerd vanaf 1 mei 2020.

Wat zegt de Vlaamse
regelgeving?

Naar welke inhoud
verwijst het
toelatingsonderzoek?

Voldaan hebben
aan de leerplicht

Decretaal kader
Artikel 1
Dit reglement kadert binnen artikel II.177 Artikel II.232-240 van de Codex Hoger Onderwijs:
“In afwijking van artikel II.176 neemt het instellingsbestuur in zijn onderwijsreglement
afwijkende toelatingsvoorwaarden op. De afwijkende toelatingsvoorwaarden kunnen
enkel rekening houden met de volgende elementen:
1° humanitaire redenen;
2° medische, psychische of sociale redenen;
3° het algemene niveau van de student, getoetst met een door het instellingsbestuur
georganiseerde toelatingsproef.
De toelatingsproef, vermeld in het eerste lid, punt 3°, wordt uiterlijk de vijfde dag na het
einde van de inschrijvingsperiode georganiseerd en gaat na of de student over de kennis en vaardigheden beschikt die vereist zijn om de opleiding in kwestie aan te vangen.
Het instellingsbestuur kan de organisatie van een toelatingsproef op verzoek van de
student niet weigeren.
Het instellingsbestuur maakt op basis van de resultaten van de toelatingsproef, vermeld in het eerste lid, punt 3°, een beoordeling op in de vorm van een schriftelijk verslag, dat opgenomen wordt in het dossier van de student.
De voorwaarden om een toelatingsproef als vermeld in het eerste lid, punt 3°, te organiseren worden opgenomen in het onderwijsreglement.”

Inhoud van het toelatingsonderzoek
Artikel 2
Het toelatingsonderzoek toetst in een toelatingsproef kennis en vaardigheden die deel uitmaken van de opleidingen die leiden tot de volgende studiebewijzen zoals vermeld in artikel
II.176 1° tot 10° van de Codex Hoger Onderwijs:
1° een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair
onderwijs, dat minstens 3 jaar behaald is;
2° een diploma van het secundair onderwijs;
3° een certificaat van een opleiding van het secundair onderwijs voor sociale promotie
van minimaal 900 lestijden;
4° een certificaat van een opleiding van het secundair volwassenenonderwijs van minimaal 900 lestijden;
5° een diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie;
6° een certificaat van het hoger beroepsonderwijs;
7° een diploma van het hoger beroepsonderwijs;
8° een diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan;
9° een diploma van bachelor of master;
10° een studiebewijs dat krachtens een wettelijke norm, een Europese richtlijn of een internationale overeenkomst wordt erkend als gelijkwaardig met 1 van de diploma’s vermeld in punt 1° tot en met 9°. Bij ontstentenis van een dergelijke erkenning kan het instellingsbestuur personen die in een land buiten de Europese Unie een diploma of een
getuigschrift hebben behaald dat toelating geeft tot het hoger onderwijs in dat land,
toelaten tot de inschrijving voor een opleiding hoger beroepsonderwijs.

Bijkomend criterium om te kunnen deelnemen aan het toelatingsonderzoek
Artikel 3
Kandidaten kunnen zich slechts aanmelden voor het toelatingsonderzoek als zij voldaan
hebben aan de leerplicht (eerste lid artikel II.176 1° tot 10° van de Codex Hoger Onderwijs).
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Artikel 4
Het toelatingsonderzoek betreft een algemene toelating tot de graduaatsopleidingen en is
niet opleidingsspecifiek.
Artikel 5
De toelatingsproef toetst of de kandidaat voldoende kennis en vaardigheden heeft om te
starten in een graduaatsopleiding. Het toelatingsonderzoek toetst niet de eindtermen van het
secundair onderwijs.

Organisatie van het toelatingsonderzoek
Artikel 6
Het toelatingsonderzoek wordt Vlaanderenbreed georganiseerd. De voorwaarden om een
toelatingsonderzoek te organiseren worden opgenomen in het onderwijsreglement.
Artikel 7
De periode waarin het toelatingsonderzoek kan afgelegd worden, vangt aan op 15 mei en
eindigt op 15 februari, gekoppeld aan de inschrijvingsperiodes. Het toelatingsonderzoek
wordt uiterlijk de vijfde dag na het einde van de inschrijvingsperiode georganiseerd.
Artikel 8
Het toelatingsonderzoek is gekoppeld aan de inschrijvingsperiodes voor een specifiek academiejaar. Kandidaten kunnen één maal deelnemen aan het toelatingsonderzoek voor de
graduaatsopleidingen voor inschrijving in dat bepaald academiejaar. Indien de kandidaat niet
slaagt voor het toelatingsonderzoek voor dat academiejaar, kan hij/zij pas herkansen voor
het toelatingsonderzoek met het oog op een volgend academiejaar. Indien vastgesteld wordt
dat de toelatingsproef toch een tweede keer voor eenzelfde academiejaar werd afgelegd is
de tweede deelname ongeldig.
Artikel 9
Het instellingsbestuur kan de organisatie van een toelatingsonderzoek op verzoek van de
kandidaat niet weigeren wanneer deze voldoet aan alle criteria voor deelname aan het toelatingsonderzoek.
Artikel 10
Deelname aan het toelatingsonderzoek is gratis. Er kunnen geen kosten aangerekend worden.
Artikel 11
De kandidaat-student die wenst deel te nemen aan de toelatingsproef, schrijft zich hiervoor
tijdig in via www.toelatingsonderzoek.be

Verloop van het toelatingsonderzoek
Artikel 12
Het instellingsbestuur bewaakt de kwaliteit bij het vaststellen van de definitieve resultaten
van het toelatingsonderzoek.
Artikel 13
Het instellingsbestuur maakt op basis van de definitieve resultaten van de toelatingsproef
een beoordeling op in de vorm van een schriftelijk verslag, dat opgenomen wordt in het dossier van de kandidaat.
Artikel 14
De gemotiveerde beslissing op basis van deze beoordeling wordt schriftelijk aan de kandidaat-student meegedeeld uiterlijk zeven werkdagen na de dag waarop de kandidaat-student
deelnam aan het toelatingsonderzoek.
Artikel 15
Kandidaten die slagen voor het toelatingsonderzoek krijgen een officieel bewijs van toelating
tot de graduaatsopleidingen.
Artikel 16
Indien er onregelmatigheden worden vastgesteld tijdens het toelatingsonderzoek, wordt dit
steeds gemeld aan de bevoegde instantie van de associatie. Dit kan resulteren in het niet
slagen op de toelatingsproef.

Geldigheid van het toelatingsbewijs
Artikel 17
Het toelatingsbewijs voor de graduaatsopleidingen is geldig bij alle instellingen voor hoger
onderwijs in Vlaanderen.
Artikel 18
Het resultaat van het toelatingsonderzoek is onbeperkt geldig. Na vijf jaar kan er een actualiseringsproef worden opgelegd.
Artikel 19
De toelatingsbewijzen tot de graduaatsopleidingen – uitgereikt vanaf academiejaar 2018-2019
– zijn Vlaanderen breed geldig. De bewijzen van toelating tot de bacheloropleidingen – uitgereikt vanaf academiejaar 2015-2016 – geven ook toelating tot de graduaatsopleidingen.
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