REGLEMENT PROCEDURE AFWIJKENDE TOELATINGSVOORWAARDEN
Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van de Associatie Universiteit & Hogescholen
Antwerpen vzw op 22 november 2017

Rechtsgrond Artikel II.179 van de Codex Hoger Onderwijs.
Begrippen Artikel 1
Voor de toepassing van dit reglement betreffende de afwijkende toelatingsvoorwaarden
tot het hoger onderwijs wordt verstaan onder:
- Beoordelaar: lid van de beoordelingscommissie belast met het toelatingsonderzoek.
- Beoordeling algemeen niveau: een evaluatie van de generieke competenties in
functie van het potentieel voor hoger onderwijs. Elementen daarin zijn o.m. informatiegaring, informatieverwerking, analyseren, diagnosticeren en formuleren.
- Beoordeling studieoriënteringsdossier: contextuele evaluatie van het potentieel van
een kandidaat in functie van een specifieke studiekeuze.
- Bewijs van toelating: het door de validerende instantie uitgereikt attest dat een kandidaat de procedure afwijkende toelating met succes heeft voltooid en wordt toegelaten tot het hoger onderwijs.
- Instelling: de partnerinstelling in de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen (AUHA) die kan optreden als gemachtigde van de validerende instantie.
- Instellingscoördinator: door de partnerinstelling aangestelde persoon verantwoordelijk voor de coördinatie van de procedure afwijkende toelatingsvoorwaarden binnen
die instelling.
- Opleiding: een structurerende eenheid van het onderwijsaanbod van een instelling.
- Studieoriënteringsdossier: gestructureerde rapportering over de (studie)loopbaan
en het studiekeuzeproces van de kandidaat.
- Toelatingsonderzoek: het onderzoek naar het potentieel van een kandidaat voorafgaand aan de toelating tot het hoger onderwijs.
- Validerende instantie: de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen vzw.
Toepassingsgebied Artikel 2
De procedure afwijkende toelatingsvoorwaarden regelt de wijze om binnen de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen op decretaal bepaalde gronden zonder diploma secundair onderwijs tot een bacheloropleiding in het hoger onderwijs toegelaten
te worden. Vanuit humanitaire, psychische, medische of sociale redenen kan een kandidaat tot de procedure toegelaten worden. Dit reglement is van toepassing op alle partijen betrokken bij de procedure afwijkende toelatingsvoorwaarden van de Associatie
Universiteit & Hogescholen Antwerpen.
Toelatingsvoorwaarde Artikel 3
Wie komt in aanmerking Deze procedure richt zich tot kandidaat-studenten die niet in het bezit zijn van een divoor deze procedure? ploma of getuigschrift dat toelating verleent tot het hoger onderwijs, zoals decretaal bepaald. Om in aanmerking te komen voor deze toelatingsprocedure moet de kandidaat
voldoen aan de voorwaarden zoals opgesomd in de paragrafen 1 en 2 van dit artikel.
§1 De kandidaat behoort tot één van onderstaande categorieën:
- De kandidaat heeft de nationaliteit van een EER-land (Europese Economische
Ruimte) of Zwitserland.
- De kandidaat heeft een verblijfsrecht van onbepaalde duur in België.
- De kandidaat is een erkend slachtoffer van mensenhandel.
- De kandidaat heeft een verblijfsrecht als student voor bepaalde duur (subsidiaire bescherming).
- De kandidaat verblijft al een onafgebroken periode van 12 maanden wettig in
België (werd niet verleend om Hoger Onderwijs te volgen of te werken, noch in
afwachting van uitspraak asielprocedure).
- De kandidaat is een erkend vluchteling.
§2 De kandidaat zal de leeftijd van 21 jaar bereikt hebben op 31 december van het
eerstvolgende academiejaar.
§3 Deze procedure vervangt in voorkomend geval de diplomavereisten voor toegang
tot het hoger onderwijs. De procedure doet geen afbreuk aan de decretaal voorziene taalvereisten noch andere bijkomende eisen zoals (artistieke) toelatingsproef
e.d.
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Procedure Artikel 4
De procedure afwijkende toelatingsvoorwaarden van de AUHA heeft een welomschreven verloop met vastgelegde termijnen, zoals beschreven in de artikelen 6 tot 16. Voor
de maximale termijnen geldt dat de kerstvakantie (twee weken), paasvakantie (twee
weken) en de maanden juli en augustus opschortend zijn.
Artikel 5
Waar staat de De betekenis en invulling van de procedurestappen worden verhelderd via begeleiprocedure beschreven? dende documenten. Er is voorzien in:
- Een handleiding voor de kandidaat.
- Een sjabloon voor het studieoriënteringsdossier.
- Een schematische voorstelling van de procedure en de termijnen.
Deze documenten maken integraal deel uit van het reglement.
Artikel 6
Hoe dikwijls wordt de Er zijn per instelling jaarlijks twee procedures: de voorjaarsprocedure en de najaarsproprocedure cedure. Deze procedures laten toe om in te stromen in respectievelijk het eerste segeorganiseerd? mester (periode 1 en 2 in een vier periodesysteem) dan wel het tweede semester (periode 3 en 4 in vierperiodesysteem). Een kandidaat kan slechts een maal per academiejaar deelnemen aan de procedure.
Artikel 7
Informatieve fase Via de gebruikelijke informatiekanalen van de instelling kan de kandidaat kennis nemen
van de algemene toelatingsvoorwaarden en de mogelijkheden voor de procedure afwijkende toelatingsvoorwaarden. In de informatieve fase ligt het initiatief volledig bij de
kandidaat.
Artikel 8
Oriëntatie en introductie De kandidaten worden ingeleid in de procedure afwijkende toelatingsvoorwaarden via
een informatiesessie gepresenteerd op een introductiemoment, minstens jaarlijks georganiseerd door de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen en de instellingen.
Daarbij is er aandacht voor de verschillende mogelijkheden tot het verwerven van een
toelating tot het hoger onderwijs. Voor wie opteert voor de procedure afwijkende toelatingsvoorwaarden is er informatie over de elementen in de beoordeling en de wijze
waarop men het studieoriënteringsdossier kan aanpakken.
Artikel 9
Inschrijving Inschrijven voor de procedure afwijkende toelatingsvoorwaarden kan van 1 tot en met
30 april en van 1 tot en met 31 oktober. De kandidaat schrijft zich in op associatieniveau en geeft aan voor welke opleiding in welke instelling van de Associatie Universiteit
& Hogescholen Antwerpen hij/zij plant een opleiding aan te vatten Het indienen van het
studieoriënteringsdossier en het betalen van de eventuele bijdrage maken deel uit van
de inschrijving.
Artikel 10
Na inschrijving ontvangt de kandidaat een uitnodiging voor deelname aan de beoordeling algemeen niveau.
Artikel 11
Studieoriënteringsdossier De kandidaat is persoonlijk verantwoordelijk voor de samenstelling en de volledigheid
van het studieoriënteringsdossier. De kandidaten worden in de aanmaak ervan uitsluitend ondersteund via een sjabloon met gerichte vragen. De begeleiding beperkt zich tot
de gezamenlijke introductie.
Artikel 12
Toelatingsonderzoek Een beoordelingscommissie van drie personen, aangesteld door de instelling, evalueert
het potentieel van de kandidaat voor hoger onderwijs in functie van een vooropgezet
opleidingsperspectief. In dit toelatingsonderzoek wordt via de beoordeling van het algemeen niveau aandacht geschonken aan generieke competenties voor het hoger onderwijs, contextueel gekaderd via de beoordeling van een studieoriënteringsdossier.
Artikel 13
De beoordelingscommissie beslist met meerderheid van stemmen over toelating tot het
hoger onderwijs.
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Artikel 14
De beoordelingscommissie verbindt aan deze beslissing een studieadvies waarin ze
het door de kandidaat vooropgestelde opleidingsperspectief evalueert.
Artikel 15
De beoordelingscommissie bezorgt de kandidaat schriftelijk en met betekening uiterlijk
twee weken na haar beslissing, het besluit van het toelatingsonderzoek.
Artikel 16
Bewijs van toelating Namens de validerende instantie reikt de instelling aan de toegelaten kandidaten een
bewijs van toelating tot het hoger onderwijs uit. Dit bewijs van toelating blijft minimaal
vijf jaar geldig. Na vijf jaar kan er een actualiseringstoets opgelegd worden. De toelating is overdraagbaar naar een andere instelling van de associatie.
Bewijzen van toelating, uitgereikt vanaf het academiejaar 2015-2016, zijn geldig over
alle associaties heen.
Bewijzen van toelating, uitgereikt vanaf het academiejaar 2013-2014 door de Associatie Universiteit Gent, de Associatie K.U. Leuven, de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen, de Associatie Universiteit - Hogescholen Limburg, zijn geldig over
alle associaties heen.
Artikel 17
De kandidaat kan bij vermoeden van materiële vergissingen binnen de vijf kalenderdagen na de bekrachtiging van het besluit van de beoordelingscommissie, schriftelijk via
de instellingscoördinator voor de procedure afwijkende toelatingsvoorwaarden bezwaar
indienen. De instellingscoördinator kan na consultatie van de beoordelingscommissie
deze materiële vergissingen recht zetten.
Artikel 18
Bijzondere procedure Een instelling kan behalve de voorziene voorjaars- en najaarsprocedure ook nog bijkovirtuozen in de muziek mende procedures organiseren in functie van het laten instromen van virtuozen in de
bacheloropleiding Muziek.
Artikel 19
Omschrijving begrip Worden toegelaten tot de bijzondere procedure virtuozen in de muziek: jongeren die de
virtuoos in de muziek leeftijd van 21 jaar nog niet bereikt hebben en waarvan het talent en de volgehouden
wil binnen een specifieke muziekdiscipline verder reiken dan wat door het leerplichtonderwijs of deeltijds kunstonderwijs kan aangeboden worden.
Artikel 20
Toelatingsonderzoek vir- Voor virtuozen in de muziek organiseert de opleiding een geëigende procedure betuozen in de muziek staande uit een aanvraagdossier, een toelatingsproef en een toelatingsgesprek waarin
het talent en de volgehouden wil van de kandidaat worden getoetst. De opleiding richt
daarvoor een beoordelingscommissie op bestaande uit minstens drie personen, waarvan één extern aan de opleiding. Virtuozen in de muziek die binnen het Vlaamse secundair onderwijs het topcultuurstatuut (Besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2010, houdende de codificatie betreffende het secundair onderwijs, artikel
136/3) hebben verworven, kunnen vrijstelling krijgen voor het aanvraagdossier.
Artikel 21
Geldigheid toelating als De toelating als virtuoos in de muziek is niet overdraagbaar naar een andere instelling
virtuoos in de muziek of een andere opleiding en is slechts geldig voor één jaar.
Artikel 22
De beoordelingscommissie zoals in artikel 21 beschreven handelt namens de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen als validerende instantie voor de procedure
afwijkende toelatingsvoorwaarden. De toelatingscommissie informeert de Associatie
Universiteit & Hogescholen Antwerpen over al haar beslissingen en onderwerpt zich
aan de kwaliteitszorg zoals voorzien voor de procedure afwijkende toelatingsvoorwaarden.
Artikel 23
Kwaliteitsborging Alle instellingen van de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen zijn er met
het oog op de kwaliteitsbewaking van de procedure afwijkende toelatingsvoorwaarden
toe gehouden de validerende instantie minstens jaarlijks de volgende gegevens te verstrekken:
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-

alle inschrijvingsformulieren;
alle beslissingen door de beoordelingscommissies;
de samenstellingen van de beoordelingscommissies.

Artikel 24
Slotbepalingen Dit reglement treedt in werking vanaf de goedkeuring door de raad van bestuur van de
Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen vzw. Het geldt voor alle procedures
afwijkende toelatingsvoorwaarden opgestart vanaf het academiejaar 2014-2015.

Dit reglement werd goedgekeurd door de raad van bestuur van de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen vzw op 5 november 2014.
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