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De kwalificatiecommissie in het buso 

1 Inleiding 

Voor de studiebekrachtiging moeten buso-scholen opleidingsvorm 3 een kwalificatiecommissie op-
richten. In de omzendbrief (zie ‘bronnen’) is bovendien sprake van een huishoudelijk reglement 
voor deze kwalificatiecommissie. In wat volgt vatten we voor jou de regelgeving omtrent de kwalifi-
catiecommissie samen, en bieden we jou een model van huishoudelijk reglement aan. 

Bronnen 

• Art. 14 t.e.m. 20 van het besluit van 6 december 2002 betreffende de organisatie van het bui-
tengewoon secundair onderwijs van opleidingsvorm 3. 

• punten 13.9.1, 13.9.2 en 13.9.3 van de omzendbrief SO/2011/03/BuSO (van 15 augustus 2011 
over) Structuur en organisatie van het buitengewoon secundair onderwijs. 

2 De kwalificatiecommissie: samenvatting 

2.1 Opdracht 

De kwalificatiecommissie is verantwoordelijk voor het afnemen van de kwalificatieproef waartoe 
een leerling door de klassenraad - bijgestaan door de instelling belast met de begeleiding - wordt 
toegelaten. De kwalificatiecommissie beoordeelt de kwalificatieproef en brengt een advies uit aan 
de klassenraad met betrekking tot de kwalificatieproef. 

Opgelet: Het is de klassenraad die beslist over de studiebekrachtiging van de leerling. De klassen-
raad houdt daarbij onder meer rekening met het advies van de kwalificatiecommissie met betrek-
king tot de kwalificatieproef. 

Meer bepaald na de kwalificatieproef oordeelt de klassenraad, rekening houdend met: 

• het advies van de kwalificatiecommissie 

• de ontwikkelingsdoelen en competenties vastgelegd in de opleidingsprofielen 

• de stage 

• de attitude van de leerling 
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of aan de leerling al dan niet het getuigschrift van de opleiding, het getuigschrift van verworven 
competenties voor een afgerond geheel dat leidt tot inzetbaarheid op de arbeidsmarkt, het attest 
van verworven bekwaamheden of het attest beroepsonderwijs wordt toegekend. 

2.2 Samenstelling en oprichting 

De kwalificatiecommissie bestaat uit de directeur of zijn afgevaardigde, uit leden van het onderwij-
zend personeel en uit deskundigen op het vlak van de te beoordelen kwalificatie, die in aantal het 
aantal leraren niet mogen overschrijden. 

De directeur van de school of diens afgevaardigde zit de kwalificatiecommissie voor. 

De inrichtende macht of haar afgevaardigde stelt in de loop van de 1ste trimester van ieder school-
jaar de kwalificatiecommissie alleszins samen voor wat het onderwijzend personeel betreft. In de 
loop van het schooljaar duidt de inrichtende macht of haar afgevaardigde de deskundigen aan. 

2.3 Vergadering en advies 

De kwalificatiecommissie vergadert ten laatste de eerste maal in de loop van het 2de trimester van 
het schooljaar. Tijdens de eerste vergadering wordt een huishoudelijk reglement vastgelegd die de 
werkzaamheden van de commissie stipuleert. 

De kwalificatieproef, die ook de vorm van een eindwerk kan aannemen, wordt beoordeeld door de 
leerkrachten en door de deskundigen op het vlak van de te beoordelen kwalificatie in de kwalifica-
tiecommissie. 

2.4 Huishoudelijk reglement 

Voor de studiesanctionering moeten buso-scholen opleidingsvorm 3 een kwalificatiecommissie op-
richten met een eigen huishoudelijk reglement. Met onderstaand document als basis kan jouw 
school aan de eis voor het bezit van dit huishoudelijk reglement voldoen. 

Bijlage 

• MLER_027_B01: model van huishoudelijk reglement - kwalificatiecommissie 

https://api.katholiekonderwijs.vlaanderen/content/3c2d9e83-7ebb-4437-bd07-5470fee07dc6/attachments/MLER_027_B01_Model%20van%20huishoudelijk%20reglement%20-%20kwalificatiecommissie.docx

	De kwalificatiecommissie in het buso
	1 Inleiding
	2 De kwalificatiecommissie: samenvatting
	2.1 Opdracht
	2.2 Samenstelling en oprichting
	2.3 Vergadering en advies
	2.4 Huishoudelijk reglement


