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1 Situering 

Op 24 en 25 mei 2018 kwamen de ministers verantwoordelijk voor hoger onderwijs van 48 

Europese landen samen in Parijs om er een stand van zaken op te maken van het 

Bolognaproces. De conclusies van de ministers werden vastgelegd in een communiqué dat de 

toekomstvisie, de prioriteiten en werkpunten voor het Bolognaproces weergeeft. In dit advies 

becommentarieert de Vlor dit communiqué en geeft hij ook een aantal aandachtspunten voor 

Vlaanderen mee. 

2 Bewust van de uitdagingen 

In 2017 bracht de Vlor een advies uit over de toekomst van het Bolognaproces.1 Daarin gaf hij 

aan dat er een zekere Bolognamoeheid heerst bij de partnerlanden en dat het proces nood heeft 

aan een nieuwe dynamiek. De Vlor wees op volgende uitdagingen:  

¬ Het Bolognaproces is steeds uitgebreid en sterk top-down gestuurd waardoor het ook 

steeds bureaucratischer wordt.  

¬ Het Bolognaproces is een vrijwillig proces. Dit is zowel de kracht als de zwakte ervan. Men 

kiest ervoor om geen sancties op te leggen bij niet-realisatie, waardoor sommige landen 

kunnen blijven achterophinken. Doordat ook steeds nieuwe landen aanhechten, worden 

de verschillen in implementatiesnelheid steeds groter. Dit leidt tot innovatiemoeheid bij de 

koplopers en frustratie over de verwachtingen bij de achterhoede. 

Om aan die uitdagingen te verhelpen, riep de Vlor op tot een ambitieus Parijscommuniqué. De 

Vlor merkt vandaag aan de tekst dat de ministers zich bewust zijn van de problematiek die in het 

Vlor advies geschetst werd. Men tracht in elk geval het bureaucratische te overstijgen en er 

worden trajecten opgestart om te verhelpen aan de verschillende snelheden waarmee de 

partnerlanden evolueren binnen het Bolognaproces.  

3 ‘Peer groups’: een goede aanzet tot expertisedeling 

De raad is tevreden dat het communiqué op z’n minst een poging doet om de 

implementatieverschillen tussen de partnerlanden aan te pakken. Men neemt zich immers voor 

om in zogenaamde ‘peer groups’ te werken aan een aantal thema’s zodat verschillende landen 

van elkaar kunnen leren. Er wordt hiervoor ook een zeker engagement gevraagd. Op deze manier 

wordt toch een vorm van begeleiding voorzien voor die landen die zich in de achterhoede 

bevinden. De Vlor is ook tevreden dat zo ook wordt ingezet op uitwisseling van expertise en 

dialoog. De Vlor had hierom in zijn vorig advies gevraagd. 

De Vlor is van mening dat Vlaanderen zeker aan de ‘peer groups’ moet participeren en voor een 

aantal prioritaire thema’s het voortouw moet nemen. Vooral rond kwaliteitszorg, 

kwalificatieraamwerken en automatische erkenning van buitenlandse diploma’s heeft 

Vlaanderen expertise opgebouwd die de moeite waard is om te delen. 

                                                                                                                                                                     

1 Vlaamse Onderwijsraad, Raad Hoger Onderwijs. Advies over de toekomst van het Bolognaproces, 9 oktober 2017. 

http://www.vlor.be/advies/advies-over-de-toekomst-van-het-bolognaproces
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De samenstelling van de ‘peer groups’ mag echter niet beperkt blijven tot vertegenwoordigers 

van de verschillende nationale overheden. De Vlor pleit voor een uitbreiding met 

vertegenwoordigers van de stakeholders en experten uit het werkveld. Hij is ook bereid vanuit zijn 

overlegstructuren input te bezorgen aan de vertegenwoordigers in de ‘peer groups’ waarin 

Vlaanderen vertegenwoordigd is.  

4 Consolideren en afslanken van doelstellingen 

De Vlor is tevreden dat het communiqué aangeeft dat het Bolognaproces wil inzetten op drie 

sleutelengagementen (‘key commitments’): de drie cycli structuur, het implementeren van de 

Lissabon Recognition Convention en kwaliteitszorg. Het is ook positief dat de thematische ‘peer 

groups’ (zie 3) hierop zijn afgestemd. De betrokken landen kunnen op die manier makkelijker 

prioriteiten bepalen en ervoor zorgen dat de absoluut minimale doelstellingen om de initiële 

doelstellingen (o.a. met betrekking tot het faciliteren van mobiliteit) gehaald kunnen worden door 

alle partnerlanden. 

5 Nood aan een goede balans tussen autonomie en nieuwe 
initiatieven 

De Vlor apprecieert dat de ministers de dynamiek opnieuw willen aanzwengelen met een 

hoofdstuk rond ‘learning and teaching’ en ziet hier ook wel een aantal opportuniteiten, 

bijvoorbeeld in een Europese digitale databank van competenties. Voor instellingen kan dit een 

hulp zijn in het erkennen van competenties. Het is ook een basis voor automatische erkenning. 

De Vlor stelt zich vragen bij de haalbaarheid van dit initiatief, maar vindt het idee wel 

lovenswaardig.  

Door de verschillende implementatiesnelheden binnen het Bolognaproces, bestaat het risico 

echter dat men een aantal voornemens steeds dwingender formuleert in de hoop hiermee 

landen die het moeilijker hebben, te laten bijbenen. Dit kan leiden tot een te strakke regelgeving. 

Er is natuurlijk wel nood aan voortdurende innovatie. Het is daarom belangrijk dat het 

Bolognaproces nadenkt over mechanismen die de dynamiek van de instellingen ondersteunen, 

zonder dat de overheid hiervoor een dwingend regelgevend kader oplegt. 

6 Integratie van mobiliteit en levenslang leren 

De Vlor gaf eerder al aan dat aandacht voor mobiliteit en levenslang leren belangrijk blijven in het 

Bolognaproces. De Vlor is tevreden dat deze twee aandachtspunten in het Parijscommuniqué 

niet meer afzonderlijk behandeld worden maar als een deel gezien worden van de andere 

thema’s. Dit betekent dat het Bolognaproces zo geëvolueerd is dat de randvoorwaarden voor 

mobiliteit en levenslang leren voldaan zijn en dat de ontwikkelde ondersteunende instrumenten 

ondertussen zo geperfectioneerd zijn dat mobiliteit en levenslang leren geen doel op zich meer 

zijn, maar een geïntegreerd onderdeel van de internationaliseringsstructuren van hoger 

onderwijs.  
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6.1 Mobiliteit: middelen en stafmobiliteit 

De Vlor blijft er wel voor pleiten dat Vlaanderen voortdurend naar afstemming zoekt met de 

mobiliteitsprogramma’s van de Europese Commissie en hiervoor ook de nodige cofinanciering 

voorziet. De Vlor is ook tevreden dat het communiqué zowel inzet op staf- als studentenmobiliteit. 

In Vlaanderen kan stafmobiliteit zeker nog groeien en moet er ook nog verder nagedacht worden 

over het wegwerken van de drempels. 

6.2 Verdere uitbouw van de graduaatsopleidingen 

De Vlor vraagt speciale aandacht voor de plaats van de graduaatsopleidingen, die expliciet in het 

communiqué vermeld worden als “ECTS-based short cycle qualifications”, binnen de 

mobiliteitsprogramma’s. Aangezien graduaatsopleidingen hogeronderwijsopleidingen zijn, 

kunnen zij aanspraak maken op dezelfde mobiliteitsprogramma’s. Dit betekent echter 

logischerwijze dat de middelen verhoogd moeten worden omdat meer studenten aanspraak 

kunnen maken op deze middelen. Belangrijk is ook dat de studieprogramma’s van de 

graduaatsopleidingen een plaats geven aan mobiliteitsopportuniteiten.  

De Vlor dringt ook aan op de uitbouw van graduaatsopleidingen als echte opleidingen levenslang 

leren, conform de doelstellingen van het Bolognaproces.  

7 Blijvend evalueren van de partnerlanden  

De Vlor vraagt telkens te evalueren of zowel de landen die willen toetreden tot de Bolognaruimte 

als de huidige partnerlanden wel hun engagementen kunnen nakomen, politieke stabiliteit 

vertonen en een democratisch hoger onderwijs nastreven. 

8 Inzetten op diversiteit  

De Vlor stelt vast dat de studentenpopulatie in het Europese hoger onderwijs nog steeds niet de 

samenleving reflecteert. Hij pleit daarom voor specifieke aandacht voor de participatie van 

kansengroepen aan het hoger onderwijs. Hierin moet de monitoring van deze participatie 

centraal staan, maar ook stimulerings- en ondersteuningsacties.  

De Vlor stelt ook vast dat studenten uit kansengroepen veel minder participeren aan 

mobiliteitsprogramma’s. De redenen hiervoor zijn dikwijls van financiële, maar ook van socio-

culturele en socio-economische aard. Voor specifieke kansengroepen vormt het ontbreken van 

bijzondere ondersteuning (zoals doventolken, toegankelijkheid, onderwijs- en examenfaciliteiten) 

ook een probleem wanneer zij hier geen beroep op kunnen doen in het gastland. De Vlor is van 

mening dat deze drempels weggewerkt moeten worden. Hiervoor is nog meer stimulering 

(financiële en andere), ondersteuning en sensibilisering nodig. Vlaanderen moet hierin het 

voortouw nemen en het overleg met de partnerlanden hierover opstarten. 
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9 Een goed evenwicht tussen onderwijs en onderzoek  

De Vlor vindt het positief dat door de internationale evoluties, onderwijs meer in onderzoek 

ingebed raakte en dat in het Parijscommuniqué de link met onderzoek en innovatie en de 

Europese Onderzoeksruimte expliciet vermeld worden. Hij vindt deze nexus onderwijs-onderzoek 

erg belangrijk. Hij pleit er wel voor om een goed evenwicht tussen onderwijs en onderzoek te 

bewaken. 

10 Nood aan transparante dataverzameling 

De Vlor is tevreden dat het communiqué de nadruk blijft leggen op implementatie van de 

afgesproken hervormingen. De raad blijft echter van mening dat er in de partnerlanden grotere 

aandacht moet gaan naar een transparante dataverzameling. De Vlor stelt namelijk vast dat die 

dataverzameling nog steeds stroef verloopt, waardoor het moeilijk evalueren blijft. Het 

zogenaamde stocktaking-proces, waarbij men twee- of driejaarlijks aan de partnerlanden vraagt 

om te rapporteren over de vooruitgang van de realisatie van de doelstellingen, is geen waterdicht 

systeem. Doelstellingen kunnen op papier worden gerealiseerd, zonder draagvlak en zonder 

diepgaande implementatie. Of sommige vragen worden in de verschillende partnerlanden anders 

begrepen en geïnterpreteerd. Bologna heeft geen enkele controle op de resultaten. Maar ook wat 

mobiliteit betreft, blijft het moeilijk om op een uniforme manier data te verzamelen. Ook 

Vlaanderen kampt met dit probleem. Het blijft een uitdaging om definities op eenzelfde manier in 

alle landen en in alle instellingen te interpreteren en op een accurate manier aan te leveren. Dit 

komt de vergelijkbaarheid niet ten goede. Ook niet alle partnerlanden registreren (alle vormen 

van) mobiliteit.  

Om een goede evaluatie of goed evaluatieonderzoek uit te voeren, is een degelijke 

dataverzameling cruciaal. Regelmatige meet- en evaluatiemomenten zijn noodzakelijk. Gegevens 

over de sociale dimensie, participatie en mobiliteit zijn essentieel. Om een Europees beleid 

mogelijk te maken en de vergelijkbaarheid te verzekeren, moet deze dataverzameling op een 

uniforme wijze gebeuren. Het is hierbij belangrijk dat alle partnerlanden deelnemen.  

De Vlor vraagt de overheid hier blijvend aandacht aan te besteden en op het internationale 

niveau te blijven aandringen op een transparante dataverzameling. Daarnaast moeten de 

Vlaamse cijfers voortdurend gemonitord en nagekeken worden en moeten instellingen blijvend 

geïnformeerd worden over welke data zij precies moeten verzamelen en aanleveren en onder 

welke vorm dit moet gebeuren. 

11 Nood aan goede communicatie 

De Vlor stelt herhaaldelijk vast dat heel wat Bologna-instrumenten in het Vlaamse 

hogeronderwijsveld nog niet helemaal ingeburgerd en bekend zijn. Vaak is het moeilijk om 

onmiddellijk de praktische toepasbaarheid ervan te zien en de mogelijke vertaling ervan naar de 

Vlaamse context (bijvoorbeeld de ‘ECTS users’ guide’, de ‘Revised Standards and Guidelines for 

Quality Assurance in the European Higher Education Area’ en de ‘European Approach for Quality 

Assurance of Joint Programs’). De Vlor is ervan overtuigd dat de communicatie over dit soort van 

instrumenten en breder, over de concrete verwezenlijkingen van het Bolognaproces, 
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onvoldoende gebeurt en het brede bewustzijn hierrond in Vlaanderen dan ook afneemt. Hij is 

bereid hierin een rol op te nemen. 

12 Tot slot 

Welke uitdagingen kan het Bolognaproces aan Vlaanderen dan nog stellen? De Vlor vindt het 

belangrijk dat Vlaanderen hierover nadenkt en niet berust in de bestaande situatie. De Vlor 

beveelt aan om het Bolognanetwerk (de partnerlanden, thematische groepen, contacten…) 

verder te gebruiken in het kader van een sterkere internationalisering en kwaliteitsbewaking van 

het Vlaamse hoger onderwijs. 

De Vlor is alvast tevreden dat Vlaanderen wil deelnemen aan de ‘peer groups’ om de hier 

opgebouwde expertise met andere landen te delen. Hij is bereid de overheid hierin inhoudelijk te 

ondersteunen.  

De Vlor stelt voor dat in Vlaanderen de overheid het laatste implementatierapport met een aantal 

experten van naderbij bekijkt. Zij kunnen die punten waar er in Vlaanderen nog ruimte is voor 

verbetering identificeren. Daarnaast is het nodig dat Vlaamse experten uit het werkveld 

aangeven op welke problemen ze nog steeds stuiten bij de samenwerking met partnerlanden 

(bijvoorbeeld de implementatie van de ‘grade conversion’). De Vlor wil hieraan ook een bijdrage 

leveren.  

 

 

 

Isabelle De Ridder Dylan Couck 

secretaris Raad Hoger Onderwijs ondervoorzitter Raad Hoger Onderwijs 

 

 

 


