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Het Vlaams Parlement,
– gelet op:
1° de aangepaste organisatie van de opleidingsonderdelen in het hoger
onderwijs ten gevolge van de coronapandemie;
2° de weerslag van de lockdownmaatregelen op de studenten;
3° de autonomie van de hogeronderwijsinstellingen bij het organiseren van
evaluaties;
4° de mogelijkheid om de examenperiode naar een later tijdstip te verschuiven;
– overwegende dat:
1° er wekelijks vergaderingen plaatsvinden tussen het kabinet van de
minister van Onderwijs, het Departement Onderwijs en Vorming, vertegenwoordigers van de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR), de Vlaamse
Hogescholenraad (VLHORA) en de Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS)
over de gevolgen van de coronamaatregelen voor het hoger onderwijs;
2° er door de coronamaatregelen grote inspanningen verwacht worden van
zowel docenten als studenten bij de organisatie van digitale examens;
3° er een nooddecreet Hoger Onderwijs werd goedgekeurd waarbij het hoger
onderwijs in de nasleep van de coronacrisis onder meer de mogelijkheid
krijgt om het academiejaar te verlengen en overeenkomsten met studenten
bij te sturen;
– vraagt de Vlaamse Regering om:
1° ervoor te zorgen dat studenten van wie de examens of evaluaties niet konden
worden georganiseerd als gevolg van de coronacrisis, geen leerkrediet
verliezen, en dat de studietoelage en het eventuele studietoelagekrediet
van die studenten niet worden verminderd;
2° in overleg met de hogeronderwijsinstellingen een regeling uit werken voor
studenten die zich een tweede keer inschrijven voor opleidingsonderdelen
die ze hebben moet stopzetten wegens de coronacrisis;
3° aan studenten de mogelijkheid te geven om voor de opleidingsonderdelen die tijdens de corona-uitbraak werden gedoceerd, bij de Raad voor
betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen overmacht door corona
in te roepen na de tweede examenperiode;
4° te monitoren of er bij de Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen aanpassingen nodig zijn om de eventuele toename van het
aantal aanvragen tijdig te kunnen verwerken.
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