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STANDPUNT
van 6 mei 2004 inzake de opleidingen tot bachelor in de osteopathie en in de Chinese energetiek en de
acupunctuur*
Brief van 6 mei 2004 aan mevrouw Marleen Vanderpoorten, Vlaams minister van Onderwijs en Vorming
Betreft: Lijst van de bachelors- en masteropleidingen in het hoger onderwijs in Vlaanderen.
Mevrouw de Minister,
Wij namen kennis van het feit dat bij besluit van de Vlaamse regering van 13 februari 2004 tot vaststelling van de
lijst van de bachelors- en de masteropleidingen in het hoger onderwijs, in de Europese Hogeschool Brussel
(EHSAL) als omgevormde opleiding in de gezondheidszorg volgende titels zijn opgenomen:



bachelor in de osteopathie;
bachelor in de Chinese energetiek en de acupunctuur.
Wij verwonderen ons daarover aangezien we van mening zijn dat er geen wetenschappelijke basis is voor deze
opleidingen. Gaarne werden we op de hoogte gesteld van de motieven die tot hun opname in de goedgekeurde lijst
van opleidingen hebben geleid.
Met de meeste hoogachting,
NAMENS HET BESTUUR:
De Vast Secretaris,
Prof. dr. M. Bogaert.

Antwoord van mevrouw Marleen Vanderpoorten, Vlaams minister van Onderwijs en Vorming

Brief van 23 juni 2004
Geachte heer,
De Europese Hogeschool Brussel (EHSAL) organiseerde de opleidingen osteopathie en Chinese energetiek en
acupunctuur tot op heden reeds als voortgezette opleidingen. De omvorming van deze opleidingen tot een
bachelorsopleiding na een bachelorsopleiding is gebeurd overeenkomstig de criteria en de modaliteiten terzake
zoals vermeld in het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in
Vlaanderen. Overeenkomstig het decreet werden aspecten zoals bijvoorbeeld de inhoud van de opleiding niet
betrokken bij het omvormingsproces als dusdanig van de bestaande opleidingen naar de bachelor-masterstructuur.
De omgevormde opleidingen dienen evenwel het accreditatieproces met succes te doorlopen om hun positionering
binnen de bachelor-masterstructuur te blijven behouden. De accreditatie betreft de erkenning dat de opleiding
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voldoet aan minimale internationaal geldende kwaliteitsnormen. De toetsing van de inhoud van de opleiding, met
inbegrip van de wetenschappelijke basis, vormt een wezenlijk onderdeel van het accreditatieproces.
Met oprechte hoogachting,

Marleen Vanderpoorten
Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming
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