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1. Juridisch
-

Art. 7 van het reglement ‘Erkenning van Verworven Competenties’ binnen de Associatie
Universiteit-Hogescholen Limburg, goedgekeurd door de Raad van Bestuur AUHL d.d.
12.04.2016.
Codex Hoger Onderwijs art.II.219 (Afdeling 4. Studiegeld en bijdrage voor het
bekwaamheidsonderzoek, Onderafdeling 2. Bijdrage voor het bekwaamheidsonderzoek)
Vanaf 1 september 2019 treedt het decreet ‘betreffende de uitbouw van de
graduaatsopleidingen binnen de hogescholen en overdrachtsmaatregelen voor de
lerarenopleidingen’ in werking. Volgens artikel 111 wordt aan bovenstaand artikel van de
Codex Hoger Onderwijs een punt 4° toegevoegd, dat luidt als volgt: “4° 335 euro, als het
bekwaamheidsonderzoek betrekking heeft op het niveau van gegradueerde.”.

2. Toelichting en motivatie
Bijdragen EVC-onderzoek
Conform artikel 7 van het EVC-reglement van de AUHL, bepaalt de Raad van Bestuur AUHL jaarlijks
de bijdragen voor het bekwaamheidsonderzoek en de betalingsmodaliteiten, en dit binnen de grenzen
vastgelegd in artikel II.219 van de Codex Hoger Onderwijs.
Rekening houdend met art.II.219 van de Codex Hoger Onderwijs wordt de bijdrage voor het
bekwaamheidsonderzoek voor de erkenning van EVC als volgt vastgelegd:
1. een vast gedeelte
2. een variabel gedeelte evenredig met de omvang van de aanvraag: deze bijdrage wordt berekend
door de studiepunten van het (de) opleidingsonderde(e)l(en), waarvan de competenties waarvoor
erkenning gevraagd wordt deel uitmaken, te vermenigvuldigen met een vast bedrag per studiepunt
(zie Onderwijs- en examenregeling van de instelling).
We hanteren de basisprijzen voor EVC, maar kunnen dit vanaf een vooraf te bepalen academiejaar
bijstellen op basis van de evolutie van de gezondheidsindex wanneer de omstandigheden dit
vereisen.
Bijkomend: de partnerinstellingen van AUHL (UHasselt en Hogeschool PXL) hanteren een korting van
20 procent voor de betaalde EVC-bedrage op het inschrijvingsgeld voor een (vervolg)opleiding met
de opleidingsonderdelen waarvoor de competenties zijn bewezen door AUHL.
Voor de komende academiejaren worden bijgevolg de volgende bedragen vastgesteld:

basis (€)
Onderzoek betreffende EVK’s dat verloopt op stukken
0,0
Bekwaamheidsonderzoek op graduaatsniveau
335,0
Bekwaamheidsonderzoek op bachelorniveau
590,0

Bekwaamheidsonderzoek op masterniveau (niet in het
bezit van een bachelordiploma)

770,0

Bekwaamheidsonderzoek op masterniveau (in het bezit
van een bachelordiploma)

230,0

Bekwaamheidsonderzoek van afzonderlijke/clusters van
opleidingsonderdelen

Vast: 55,0
Per studiepunt: 3,0

3. Financieel
Nihil ten aanzien van de associatie

4. Voorstel van beslissing
Art. 1

De Raad van Bestuur keurt de vastgestelde bedragen voor het bekwaamheidsonderzoek
EVC voor de komende academiejaren goed.

