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In dit standpunt behandelt de Vlaamse Vereniging van Studenten kort de belangrijkste            

thema’s die voor studenten van belang zijn wanneer hogeronderwijsinstellingen zouden          

nadenken over een eventuele herindeling van hun academische kalender. Dit is geen            

denkoefening die ondoordacht en niet weloverwogen moet gebeuren: de implicaties voor           

studenten en de onderwijsorganisatie zijn niet gering. 

Die thema’s die in deze tekst behandeld worden zijn zeker geen exhaustieve lijst maar de               

Vlaamse Vereniging van Studenten benadrukt dat de evaluatie van enige voorstellen           

steeds moet gebeuren in de volledige context waarin de wijziging wordt voorgesteld. 

VVS vraagt dat: 

● De indeling van het academiejaar afgestemd wordt met de gebruikte onderwijs-           

en evaluatievormen. 

 

● De indeling van het academiejaar rekening houdt met het feit dat studenten soms             

van opleiding of hogeronderwijsinstelling willen veranderen. Evenzeer als bij het          

studiekeuzeproces, is het voor de Vlaamse Vereniging van Studenten belangrijk          

dat dit gebeurt in een context waarin daarvoor de nodige tijd en ondersteuning             

voor voorzien is. 

● De hogeronderwijsinstellingen rekening houden met de unieke situatie waarin veel          

studenten zich bevinden, ongeacht of die situatie nu gecreëerd wordt door het            

opnemen van bepaalde engagementen in studentenverenigingen, als       

studentondernemer of als studentenvertegenwoordiger, of door omstandigheden       

of kenmerken eigen aan de student (zoals studenten met een functiebeperking,           

werkstudenten, studenten die zelf hun studies moeten financieren …). 

● Er tijdens het academiejaar voldoende tijd is voor rust- en vakantieperiodes voor            

alle studenten. 
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● De doelstellingen van het Bolognaproces, zoals het verhogen van de          

studentenmobiliteit (dat als bijzonder waardevol wordt beschouwd), niet in het          

gedrang worden gebracht. 
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1. Inleiding 

De herindeling van het academiejaar was een hot topic in de academiejaren 2016-2017             

en 2017-2018: de grootste Vlaamse hogeronderwijsinstellingen waren bezig met een          

grondige denkoefening over de indeling van het academiejaar. Deze denkoefening kon           

destijds niet op veel gejuich rekenen bij de betrokken studentengeledingen.  
1

Ook de Vlaamse Vereniging van Studenten bracht in die periode een standpunt uit, dat              

nu vervangen wordt door deze tekst. Het doel van deze tekst is niet om in detail in te                  
2

gaan op alle mogelijke aspecten die aan bod moeten komen wanneer een eventuele             

herindeling op tafel komt te liggen. De beoordeling van ieder voorstel moet gebeuren in              

de concrete context waarin dat voorstel wordt gedaan. 

In dit standpunt worden wel enkele thema’s aangeraakt waarvan de Vlaamse Vereniging            

van Studenten van oordeel is dat zij bij elke herindeling best worden meegenomen in de               

denkoefening. De verschillende thema’s worden hiernavolgend in willekeurige volgorde         
3

gepresenteerd. 

2. De ideale indeling… 

De ideale indeling van het academiejaar bestaat niet. Daarenboven zijn er een aantal             

belangrijke factoren die bepaald worden door de context van de instelling. De Vlaamse             

Vereniging van Studenten stelt met dit standpunt dan ook niet een welbepaalde indeling             

voor. Het raakt de elementen aan die vanuit studentenperspectief meegenomen moeten           

worden bij de keuze voor een bepaalde indeling. 

2.1 Lesweken 

De indeling van het academiejaar moet afgestemd worden op de benodigde tijd voor             

onderwijsactiviteiten. Onderwijsverstrekking is (een van) de kernopdrachten van de         

universiteiten en hogescholen. Het is dan ook logisch dat de indeling van het             

academiejaar afgestemd wordt op die opdracht. 

1
S. COOLS, Studenten KU Leuven op de barricades tegen herindeling academiejaar, De             

Standaard, 9 mei 2018. 

2
 Vlaamse Vereniging van Studenten, Standpunt Herindeling Academiejaar, 24 mei 2017.  

3
Op veel van de hier behandelde thema’s kan dieper ingegaan maar het is een bewuste                

keuze om dit niet te doen. Zo wordt wie interesse heeft in internationale mobiliteit              

doorverwezen naar het standpunt daaromtrent. 
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In de Vlaamse Gemeenschap is decretaal bepaald dat de studiedruk per studiepunt            

tussen 25u en 30u ligt. Dit maakt het niet alleen gemakkelijk om de grenzen van de                

globale studiedruk in kaart te brengen (tussen 1500u en 1800u voor een gemiddelde             

student die 60 studiepunten opneemt). Op basis van deze decretaal vastgelegde           

studiedruk kan eveneens de gemiddelde studiedruk per week (waarin er          

onderwijsactiviteiten plaatsvinden zoals lessen, practica, blok en examens) berekend         

worden. In het Vlaamse hoger onderwijs komt dat gemiddeld uit op een studiedruk van              

45u per week.  
4

Los van de vraag of dit gemiddelde al dan niet te hoog ligt, kan er moeilijk voorbijgegaan                 

worden aan de verontrustende cijfers over het mentaal welzijn van studenten die            

gepubliceerd werden door onder meer de Gentse Studentenraad. Vertrekkende van die           
5

cijfers kan moeilijk steun geleverd worden voor een indeling van het academiejaar die             

zou zorgen voor een verhoogde studiedruk. Verder onderzoek is echter noodzakelijk om            

in kaart te brengen welke aspecten gelinkt aan het hoger onderwijs de mentale             

gezondheid van studenten bedreigen en hoe dit geremedieerd kan worden. 

2.2 Evaluaties en feedback 

Andere belangrijke onderwijsactiviteiten, naast de lessen zelf, zijn de evaluaties. Deze           

kunnen niet losgezien worden van het gehele onderwijsgebeuren:        

hogeronderwijsinstellingen moeten in hun onderwijsvisie hun werk- en evaluatievormen         

op elkaar afstemmen. Het is dan ook logisch dat de academische kalender afgestemd is              

op het geheel van deze activiteiten. 

Natuurlijk verdienen de evaluatieactiviteiten bijkomende aandacht omwille van enkele         

bijzonderheden. 

2.1.1 Timing 

De organisatie van de eerste en tweede kans kan op verschillende wijze georganiseerd             

worden: op het einde van het academiejaar, op het einde van ieder semester, met een               

tweede kans daaropvolgend of op het einde van het jaar, tijdens de            

4
Art. I.3, 67° omschrijft een studiepunt als: een binnen de Vlaamse Gemeenschap             

aanvaarde internationale eenheid die overeenstemt met ten minste 25 en ten hoogste 30             

uren voorgeschreven onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten en waarmee de         

studieomvang van elke opleiding of elk opleidingsonderdeel wordt uitgedrukt. Dit komt           

neer op een jaarlijkse studiebelasting van 1500 tot 1800 uren voor een student die 60               

studiepunten opneemt. 

5
Gentse Studentenraad, Rapport mentaal welbevinden. De mentale gezondheid van de           

studenten aan de Universiteit Gent, 2019. KU Leuven, Jaarverslag 2018. 
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onderwijsactiviteiten… Ook hier bestaat de ideale keuze niet. VVS pleit er daarom ook             

voor om de keuzevrijheid van de student te verruimen en hem of haar de mogelijkheid te                

geven, om afhankelijk van het tekort, op korte en lange termijn te herkansen. Een snelle               

herkansing kan goed zijn voor het ophalen van kleine tekorten maar grote tekorten of              

het herwerken van bijvoorbeeld bachelor- of masterproeven vraagt meer tijd. 

Ook het psychologische effect van een negatief resultaat mag niet onderschat worden:            

voldoende tijd om dat te verwerken, de nodige feedback te krijgen en dan bij te studeren                

is een proces dat niet op enkele dagen plaatsvindt. Een evenwicht tussen de mogelijkheid              

voor een tijdige herkansing en voldoende tijd om zich voor te bereiden op die tweede               

kans moet bewaard worden. 

2.1.2 Feedback 

Feedback is een uitermate belangrijk aspect van het leerproces van studenten. Dit            

standpunt focust echter niet op het belang van feedback en de wijze waarop die gegeven               

moet worden. In het kader van de indeling van academische kalender is het wel              

belangrijk dat er voldoende tijd voorzien wordt voor het geven van kwaliteitsvolle,            

individuele feedback op het einde van examenperiodes maar ook tijdens het jaar door             

wanneer er dan evaluaties plaatsvinden of studenten opdrachten moeten voorbereiden. 

2.3 Heroriëntering 

Wanneer nagedacht wordt over een herindeling van de academische kalender, kunnen           

er opportuniteiten ontstaan voor een betere heroriëntering van studenten. Die tijd is nu             

veelal beperkt en zeker wanneer de studenten besluit om voor een andere instelling te              

kiezen. Startdata van instellingen en de momenten waarop resultaten worden          

vrijgegeven in instellingen zijn niet op elkaar afgestemd, wat een eventuele overgang            

bemoeilijkt. 

Het debat over heroriëntering krijgt de laatste jaren meer aandacht, onder meer onder             

impuls van het regeringsbeleid. Ook het regeerakkoord van de Vlaamse Regering voor            

2019 – 2024 stelt hierover het volgende: 

“Om ontgoochelingen te vermijden en slaagkansen van studenten te verhogen, willen           

we de studie-efficiëntie in het Hoger Onderwijs versterken door een goede oriëntering            

en een snelle heroriëntering. Daarvoor werken we met een viertrapsraket:  

Een snel heroriënteringstraject wanneer de student niet slaagt na een eerste           
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evaluatieperiode.”  
6

Een herindeling van het academiejaar is echter geen zaligmakende oplossing voor de            

problemen die zich aandienen omtrent heroriëntering. Hiervoor is een meer holistische           

aanpak nodig. 

2.4 Bijzondere statuten s.l. 

Ongeacht het concrete statuut (werkstudent, functiebeperking …) moeten studenten met          

een bijzonder statuut op gepaste wijze kunnen deelnemen aan de onderwijsactiviteiten.           

De Vlaamse Vereniging van Studenten verwacht bijvoorbeeld niet dat alle lessen ’s            

avonds worden gepland zodat werkstudenten die allemaal kunnen bijwonen. De          

evaluatieactiviteiten moeten daarentegen wel zo gepland worden zodat deze studenten          

niet a priori worden uitgesloten. 

Hetzelfde geldt voor studenten die volgens het respectievelijke onderwijs- en          

examenreglement misschien geen recht hebben op een bijzonder statuut maar door de            

omstandigheden (bijvoorbeeld langdurige ziekte, mantelzorg …): waar mogelijk moet de          

onderwijsorganisatie en in het kader van dit standpunt, de indeling van de academische             

kalender, rekening houden met en aangepast zijn aan de noden van deze groepen             

studenten. 

Ook voor werk- en jobstudenten moet er bijzondere aandacht zijn: een groeiende groep             

studenten is afhankelijk van eigen inkomsten om de studies te kunnen financieren.            
7

Wanneer zij door een indeling van het academiejaar hun job en hun studies niet langer               

zouden kunnen combineren, brengt dit de democratisering van het hoger onderwijs in            

gevaar.  

De Vlaamse Vereniging van Studenten beseft dat ze van de hogescholen en            

universiteiten geen onbeperkte flexibiliteit kan vragen voor individuele situaties maar een           

te starre indeling van de academische kalender, past niet meer in de huidige             

onderwijscontext. 

6
Vlaamse Regering, Regeerakkoord 2019-2024, 1 oktober 2019. De opname van dit deel             

uit het regeerakkoord houdt geen steun in voor het voorstel. De Vlaamse Vereniging van              

Studenten vraagt de Vlaamse Regering wel haar plannen inhoudelijk te verduidelijken en            

te onderbouwen (zie ook: Vlaamse Vereniging van Studenten, De Vlaamse Vereniging           

van Studenten reageert op het regeerakkoord: "Jambon I kiest vooral voor bestraffende            

maatregelen. Dat is jammer.", oktober 2019. 

7
 Gentse Studentenraad, Financiering Hoger Onderwijs, april 2017. 
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2.5 Engagementen 

Studenten nemen tijdens het academiejaar zowel tijdens vakantieperiodes als         

daarbuiten verschillende engagementen op. Die engagementen zijn van uiteenlopende         

aard: in jeugdbewegingen, als vrijwilliger in verschillende (non-profit)organisaties, in         

een studentenvereniging of de -vertegenwoordiging, als studentondernemer… Die        

engagementen worden ook maatschappelijk gewaardeerd en hoog in het vaandel          

gedragen. 

Die engagementen vragen ook vaak een grote voorbereiding, waarvan het zwaartepunt           

veelal in vakantieperiodes valt. Daarom is het belangrijk dat die vakantieperiodes           

gevrijwaard worden. Ook zijn veel organisaties zoals jeugdbewegingen afhankelijk van          

het engagement dat studenten kunnen opnemen in vakantieperiodes. 

Ook tijdens het academiejaar moet er tijd zijn voor vrijwillige engagementen: niet in het              

minst zijn studentenverenigingen en studentenvertegenwoordigers afhankelijk van tijd en         

mogelijkheden tijdens lesweken om waardevolle activiteiten te kunnen uitvoeren. Elkaar          

snel opvolgende evaluatieperiodes, een overdaad aan opdrachten of lesactiviteiten …          

brengen deze activiteiten in het gedrang. 

2.6 Vakantie- en rustperiodes 

De vakantieperiodes zijn voor studenten om verschillende redenen belangrijk. De meeste           

daarvan zijn al aangehaald: het opnemen van engagementen, het uitvoeren van een            

studentenjob… Ook het mentaal welzijn van studenten kent zijn plaats in dat rijtje:             

verschillende recente onderzoeken tonen aan dat de situatie bijzonder onrustwekkend          

wordt. Voldoende periodes waarin de student tijd kan nemen van ontspanning en rust zij              
8

belangrijk. Een academische kalender moet er daarom ook voor zorgen dat niet het hele              

jaar door studenten geconfronteerd moeten worden met stress en onderwijsopdrachten. 

2.7 Internationalisering 

Een van de centrale doelstellingen van het Bolognaproces was en is het verhogen van              

de internationale mobiliteit van studenten. Hiervoor zijn al heel wat stappen gezet zoals             

de invoering van het bachelor-mastersysteem en de invoering van ECTS. 

Op het vlak van de indeling van het academiejaar is er echter geen uniformiteit.              

Wanneer aan een individuele instelling of over instellingsgrenzen heen gedacht wordt           

aan een andere indeling dan moet er eveneens nagedacht worden of hiermee een             

grotere afstand gecreëerd wordt ten opzichte van buitenlandse instellingen. Gelet op           

8 Zie voetnoot 5. 
Standpunt |  Indeling van het academiejaar | 9/10 

Vlaamse Vereniging van Studenten - Nijverheidsstraat 10, 1000 Brussel - +32 (0)2 893 24 84 - info@vvs.ac - www.vvs.ac 



 

 

 

voorgaande punten, is het echter logisch dat dit niet de eerste reflex is die instellingen               

moeten maken. 

3. Conclusie 

De indeling van het academiejaar is geen losstaand gegeven. Die indeling wordt niet             

alleen bepaald door praktische overwegingen maar ook door de onderwijsorganisatie van           

de instelling. Die onderwijsorganisatie wordt op haar beurt mee beïnvloedt door Vlaamse            

en Europese ontwikkelingen. Daarnaast heeft de keuze voor een bepaalde indeling ook            

gevolgen voor andere aspecten zoals engagementen en het mentaal welzijn van           

studenten. 

De Vlaamse Vereniging van Studenten doet geen voorstellen voor een algemene indeling            

van het academiejaar voor alle Vlaamse hogeronderwijsinstellingen. Het schuift ook geen           

‘ideale indeling’ naar voor. Dit standpunt biedt instellingen een houvast, een overzicht            

van die thema’s die voor alle studenten minimaal behandeld moeten worden, wanneer            

een eventuele discussie over de indeling van het academiejaar gevoerd zou worden. 
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