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1 Situering 

De Europese top in Göteborg van de staats- en regeringsleiders op 17 november 2017 

agendeerde ook het onderwijsbeleid. Sterker dan voorheen, wil de Europese Unie de klemtoon 

leggen op de sociale dimensie van onderwijs en vorming. Onderwijs wordt gezien als een manier 

om sociale bescherming te geven aan mensen met het oog op transities in hun tewerkstelling en 

in de samenleving. In dat kader onderschreven de regeringsleiders om volgende initiatieven in 

Europese het onderwijsbeleid te versterken:1  

¬ Mobiliteit binnen Erasmus+; 

¬ Strategische partnerschappen binnen instellingen voor hoger onderwijs: stimuli voor 

netwerken van Europese ‘universiteiten’ die toelaten dat studenten studeren in meerdere 

landen en een versterken van de competitiviteit van Europese ‘universiteiten’;2  

¬ Leren van talen zodat jongeren minstens twee vreemde (Europese) talen spreken bovenop 

hun moedertaal; 

¬ Een Europese studentenkaart ontwikkelen die studentenmobiliteit toelaat en deelname in 

onderwijskundige en culturele activiteiten stimuleert;  

¬ Uitbreiding van de wederzijdse erkenning van de diploma’s: zowel hoger onderwijs als de 

diploma’s van het secundair onderwijs; 

¬ Bewustzijn van het cultureel erfgoed gelet op het Europees Erfgoedjaar. 

De Europese Commissie zal dit tijdens de lente van 2018 omzetten in voorstellen voor 

aanbevelingen.  

De Vlor bekeek alvast het initiatief voor het stimuleren van partnerschappen tussen instellingen 

hoger onderwijs: de ‘networks of European Universities’. Het advies geeft de minister aldus input 

voor een Vlaams standpunt op internationale fora waar dit initiatief verder besproken wordt. Hij 

benadrukt alvast dat het Engelse ‘universities’ in de Vlaamse context begrepen moet worden als 

álle instellingen hoger onderwijs, namelijk de universiteiten én de hogescholen.  

2 Waarom dit initiatief? 

Het initiatief voor een ‘network of European Universities’ komt er na een nota van de Franse 

president van 21 november 2017 aan zijn collega regeringsleiders waarin hij aandringt op het 

creëren van een 20-tal grote Europese ‘universiteiten’ om zo de samenhang tussen onderzoek, 

onderwijs en innovatie te verbeteren en de concurrentiekracht van het Europese hoger onderwijs 

te versterken. 

                                                                                                                                                                     

1 Conclusies van de Europese Raad van 14 december 2017. 
2 Wanneer in Europese teksten ‘universiteiten’ gebruikt wordt, begrijpt de Vlor dat het voor Vlaanderen om alle 

instellingen hoger onderwijs gaat, namelijk de universiteiten én de hogescholen. 
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De Europese Commissie3 benadrukt dat er al heel wat sterke Europese netwerken bestaan en 

dat het Europese hoger onderwijs vandaag al sterk kwaliteitsvol is:  

¬ Tien Europese universiteiten bevinden zich in de top 50 van de beste universiteiten ter 

wereld;4 

¬ De EU financiert een aantal instituten die zich specialiseren in het onderwijs over 

Europese thema’s (o.a. het Europa College in Brugge); 

¬ Er is heel wat regionale samenwerking tussen instellingen hoger onderwijs, vooral in 

grensregio’s; 

¬ Erasmus Mundus is succesvol: sinds 2004 werden 392 ‘joint programmes’ geselecteerd; 

¬ De instellingen hoger onderwijs kunnen onderling vergeleken worden via U-multirank;  

¬ Erasmus+ heeft meer dan 600 strategische partnerschappen gefinancierd in hoger 

onderwijs. 

Voor de Europese Commissie bestaat de grote uitdaging er in om:  

¬ administratieve en bureaucratische drempels weg te werken die Europese samenwerking 

van instellingen hoger onderwijs verhinderen (een samenwerking die effectief leidt tot een 

formele kwalificatie erkend in de lidstaten);  

¬ de streefcijfers voor studentenmobiliteit die binnen de Europese hogeronderwijsruimte 

(EHEA) afgesproken zijn, te bereiken;5  

¬ een sterkere samenwerking op het vlak van onderwijs en onderzoek te realiseren.  

De Europese Commissie voorziet daarom om in te zetten op: 

¬ het verderzetten van bestaande initiatieven (inclusief financiering) in de komende twee 

jaar; 

¬ de creatie van zogenaamde netwerken van Europese ‘universiteiten’, in het perspectief tot 

2025, met financiering door de Erasmus+-middelen.  

 

De netwerken waar de Europese Commissie naar verwijst, zijn een doorgedreven 

samenwerkingsovereenkomst in onderwijs en onderzoek tussen een kleine groep van 

instellingen hoger onderwijs. Het is daarbij de bedoeling dat de student in de verschillende 

instellingen opleidingsonderdelen volgt en uiteindelijk één gezamenlijk diploma ontvangt op het 

einde van de rit.6 

                                                                                                                                                                     

3 Communication from the commission to the European parliament, the council, the European economic and social 

committee and the committee of the regions Strengthening European Identity through Education and Culture The 

European Commission's contribution to the Leaders' meeting in Gothenburg, 17 November 2017. 
4 In de Shangairanking van universiteiten (Academic Ranking of World Universities. 2017) bestaat de top 10 uit 2 

universiteiten uit de UK en 8 universiteiten uit de VS: http://www.shanghairanking.com/ARWU2017.html  
5 Het Leuvencommuniqué (2009) van het Bolognaproces stelde dat in 2020 ten minste 20 % van de afgestudeerden in 

de Europese hogeronderwijsruimte een studie of stageperiode in het buitenland achter de rug moet hebben 

(Leuven/Louvain-la-Neuve, 2009). Vandaag rapporteert Erasmus+ dat ongeveer 10 % van de afgestudeerden binnen de 

EU deelnemen aan mobiliteit. Voor Vlaanderen rapporteert Epos voor het academiejaar 2015-2016 een 

mobiliteitsindicator van 9 %. Deze indicator geeft het aantal Erasmusmobiliteiten weer in 2015 gedeeld door het aantal 

diploma’s (bachelor en master) uitgereikt in 2015-2016 (Epos, presentatie voor de Vlaamse hogeronderwijsinstellingen, 

2017).  
6 Presentatie van de Europese Commissie in de Vlor-werkgroep internationale tendensen hoger onderwijs op 2 februari 

2018.  
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3 Samenwerking versterkt de kwaliteit 

3.1 Lovenswaardige doelstellingen 

De Europese Commissie7 stelt volgende doelstellingen voorop voor de netwerken: 

¬ Embedded mobility within the curriculum for all students, staff and researchers 

¬ Joint delivery of programmes at all levels (bachelors, master, phd) 

¬ High level teaching (cross discipline, cross border)  

¬ Co-creation of knowledge: student, researchers and society together 

¬ Use of innovative pedagogical concepts 

De Vlor onderschrijft deze principes en hoopt dat dit initiatief deze doelstellingen ten goede komt. 

Hij is tevreden met de nadruk die de Europese Commissie legt op het onderwijskundige aspect 

omdat het tenslotte gaat om een grote variatie aan studenten en onderwijsculturen. Hij is er ook 

van overtuigd dat dit initiatief de mobiliteit van studenten en staf zal stimuleren, iets waarvoor de 

Vlor al langer vragende partij is.8 

3.2 Verderzetten van bestaande initiatieven 

De Vlor is van mening dat (internationale) samenwerking tussen instellingen een grote 

meerwaarde is. Internationale samenwerking kan inderdaad de kwaliteit van het hoger onderwijs 

versterken en de concurrentiële positie van het Europese hoger onderwijs verbeteren. De Vlor is 

het met de Europese Commissie ook eens dat er vandaag al heel wat sterke initiatieven van 

samenwerking bestaan. Hij is tevreden dat de Europese Commissie de nodige middelen zal 

vrijmaken om deze initiatieven bijkomend te ondersteunen. Hij kaart ook de noodzaak aan om 

hiervoor bijkomende nationale (Vlaamse) financiering te voorzien. 

3.3 Omzichtigheid bij transnationale entiteiten 

De Vlor gaat ervan uit dat het niet de bedoeling van de Europese Commissie is om tegen 2025 

transnationale instellingen hoger onderwijs te creëren. De Vlor is hier namelijk geen voorstander 

van. De raad benadrukt dat dergelijke juridische structuren met de grootste omzichtigheid 

moeten benaderd worden en dat in elk geval ook alternatieve einddoelstellingen moeten mogelijk 

blijven. Hij vraagt dat eventuele aanpassingen aan de regelgeving voorafgaand met alle partners 

overlegd worden.  

De raad merkt bijkomend op dat de huidige samenwerkingsverbanden (de zogenaamde ‘joint 

degrees’) vaak zeer succesvol zijn, zonder dat hiervoor een transnationale overkoepelende 

juridische structuur werd opgezet. De Vlor is van mening dat best zoveel mogelijk inhoudelijk 

wordt samengewerkt, zonder bijkomende juridische structuren. De meerwaarde van deze 

structuren is vaak erg beperkt en werkt inhoudelijke samenwerking niet altijd in de hand.  

                                                                                                                                                                     

7 Presentatie van de EC in de Vlor-werkgroep internationale tendensen hoger onderwijs op 2 februari 2018. 
8 Vlaamse Onderwijsraad, Raad Hoger Onderwijs. Advies over het actieplan mobiliteit 2013 'Brains on the move', 2 mei 

2013. 

http://www.vlor.be/advies/advies-over-het-actieplan-mobiliteit-2013-brains-move
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4 Nood aan duidelijkheid 

De Vlor stelt vast dat er nog heel wat onduidelijkheid heerst over de randvoorwaarden, 

selectiecriteria en de modaliteiten van deze netwerken. Hij vraagt hierover duidelijkheid op korte 

termijn.  

4.1 Aard van de netwerken? 

De Vlor heeft een duidelijke mening over de partners die betrokken moeten worden bij deze 

netwerken en hoe zij zich tot elkaar moeten verhouden: 

¬ Zowel regionale, als niet-regionale, als thematische netwerken moeten mogelijk zijn. De 

Vlaamse associaties mogen bijgevolg geen belemmering zijn voor de instellingen hoger 

onderwijs om deel te nemen aan internationale netwerken of internationale 

samenwerking. Deze samenwerkingsinitiatieven moeten associatie-overschrijdend 

benaderd worden. Instellingen hoger onderwijs moeten dus deel kunnen uitmaken van 

verschillende (soorten) netwerken. Netwerken mogen niet exclusief zijn. 

¬ Kleinere landen moeten de garantie krijgen dat ze aan deze netwerken kunnen 

deelnemen. Dat kan bijvoorbeeld door de verplichting om ook met kleinere landen samen 

te werken of de verplichting voor elk land om deel uit te maken van minstens één netwerk.  

¬ Ook de Vlaamse hogescholen moeten betrokken kunnen worden. Hij vindt de benaming 

‘European universities’ in die zin verwarrend. Hij pleit eerder voor een terminologie waarin 

alle instellingen hoger onderwijs zich herkennen.  

4.2 Verhouding tot andere initiatieven en ontwikkelingen? 

De Vlor heeft begrepen dat het zal gaan om netwerken van slechts enkele instellingen hoger 

onderwijs. Meer is administratief waarschijnlijk niet haalbaar. De raad stelt vast dat bestaande 

netwerken vaak veel groter zijn en vraagt zich af of de twee wel te verzoenen zijn. Hij vindt in dit 

verband de benaming ‘netwerken’ ook verwarrend en stelt voor eerder ‘alliances’ of ‘consortia’ te 

gebruiken. 

De Vlor stelt vast dat dit een top-down initiatief is, terwijl er vandaag ook heel wat lovenswaardige 

bottom-up netwerken gegroeid zijn, bijvoorbeeld samenwerkingsverbanden op opleidingsniveau 

of ruimere instellingsnetwerken. Deze mogen niet tenietgedaan worden en moeten naast de 

grote netwerken kunnen blijven bestaan. Meer nog, de nieuwe initiatieven moeten deze bottom-

up samenwerkingsinitiatieven ook de nodige financiering en structurele omkadering kunnen 

bieden. De Vlor pleit in elk geval voor synergie en afstemming met bestaande structuren en 

initiatieven en vraagt parallelle structuren te vermijden.  

Verder vraagt de Vlor zich af hoe dit initiatief zich verhoudt tot de European Higher Education 

Area (EHEA). De EHEA is ruimer dan de landen van de Europese Unie en ontstond met het oog op 

het vergroten van de concurrentiekracht van de aangesloten landen tegenover vooral de USA en 

Aziatische landen. De Vlor vreest dat inspanningen tot samenwerking die binnen de EHEA 

gerealiseerd zijn hierdoor benadeeld zullen worden en zou dit ten zeerste betreuren. De Vlor is 

dan ook van mening dat het initiatief van de Europese netwerken van instellingen hoger 

onderwijs zich niet zou moeten beperken tot de EU-landen, maar uitgebreid moet worden tot alle 

Europese landen. 
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De Vlor benadrukt in dat verband ook de nood aan een samenwerking tussen de EHEA met de 

Europese onderzoeksruimte (ERA). Ook hierbij mag niet uit het oog verloren worden dat de EHEA 

een ruimere groep landen verzamelt dan de ERA, wat een initiatief van de Europese Commissie 

is.  

De raad vraagt zich tot slot nog af hoe de samenwerking met instellingen uit de UK zal geregeld 

worden na de Brexit.  

4.3 Welke middelen? 

De Vlor vraagt zich af hoe deze netwerken precies gefinancierd zullen worden. Op dit moment 

lijken de Europese middelen voorzien te worden vanuit de Erasmus+- en Horizon2020-middelen.  

De Vlor benadrukt dat deze Europese middelen bijkomend moeten zijn. Deze initiatieven mogen 

niet wegen op het bestaande Erasmus+- en Horizon2020-budget. Ook als Europa aan de 

nationale overheden en de betrokken instellingen vraagt om deze initiatieven te co-financieren, 

kan dit voor de Vlor enkel met aanvullende middelen. De huidige werkingsmiddelen voor de 

instellingen hoger onderwijs in Vlaanderen zijn hiervoor vandaag ontoereikend. De Vlor wil ook 

niet dat de Vlaamse overheid hiervoor put uit de middelen die voorzien waren voor de uitvoering 

van het Actieplan mobiliteit hoger onderwijs Brains on the Move.9 Ook deze middelen moeten 

gevrijwaard worden.  

De Vlor wijst er op dat als alle studenten van de instellingen die in een dergelijk netwerk 

betrokken worden, deelnemen aan mobiliteit, de mobiliteitsbudgetten drastisch zullen moeten 

verhoogd worden. 

De Vlor vraagt de garantie dat studenten die in een ‘joint programme’ inschrijven dat binnen een 

dergelijk netwerk van Europese instellingen hoger onderwijs wordt aangeboden, nationaal 

gefinancierd blijven zodat zij volledig meegerekend worden in de werkingsmiddelen van één van 

de instellingen hoger onderwijs, conform de geldende regelgeving.  

De Vlor wil niet dat deze netwerken exclusiviteit krijgen wanneer EU-middelen verdeeld worden. 

Het kan niet zijn dat in de toekomst bijvoorbeeld enkel ‘embedded mobility’ gefinancierd wordt of 

dat het deel uitmaken van een netwerk een voorwaarde wordt voor een projectfinanciering.  

5 Rol van de Vlaamse overheid 

Voor de Vlor moet de rol van de Vlaamse overheid in dit dossier eruit bestaan om (juridische) 

drempels voor deze netwerken weg te nemen, zoals dit ook gebeurde voor Erasmus Mundus. De 

raad ziet nu al een aantal hindernissen: onder andere de taalregeling hoger onderwijs, het 

erkennen van diploma’s, het statuut van doctoraatsstudenten of onderzoekers (in functie van het 

garanderen van de sociale rechten en van mobiliteit) en de personeelsregelgeving (in functie van 

het garanderen van de sociale rechten en van stafmobiliteit).  

                                                                                                                                                                     

9 https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/brains-on-the-move-actieplan-mobiliteit-2013  

https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/brains-on-the-move-actieplan-mobiliteit-2013
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6 Conclusie 

De Vlor ziet een meerwaarde in doorgedreven internationale samenwerking tussen instellingen 

hoger onderwijs. Hij is echter van mening dat heel wat van de contouren van deze netwerken 

vandaag nog onvoldoende duidelijk zijn. Hij beklemtoont dat  

¬ dit initiatief m.b.t. het creëren van netwerken van Europese instellingen hoger onderwijs in 

elk geval niet mag gaan ten koste van andere initiatieven of andere middelen voor 

mobiliteit en internationalisering.  

¬ de administratieve last en bureaucratische manier van werken in heel wat bestaande 

Europese initiatieven een drempel vormen tot participatie. Hij apprecieert dat de Europese 

Commissie zich hiervan bewust is en hiertoe ook initiatieven neemt,10 maar vraagt om de 

inspanningen hiervoor nog op te drijven en ook in de uitwerking van dit specifieke initiatief 

hier rekening mee te houden en de planlast te beperken. 

¬ de focus van de samenwerking op het inhoudelijke aspect moet liggen en niet op de 

juridische structuur. 

¬ de Vlaamse overheid blijvende inspanningen moet leveren opdat Vlaamse instellingen 

kunnen participeren aan internationale samenwerking. Hij vraagt de overheid in de 

regelgeving hoger onderwijs die belemmeringen weg te werken die internationale 

samenwerking hinderen.  

De Vlor wil graag op de hoogte gehouden worden van de verdere ontwikkelingen in dit dossier en 

is bereid ook mee te denken aan de invulling van bestaande hiaten.  

 

 

 

Isabelle De Ridder Veerle Hendrickx 

secretaris Raad Hoger Onderwijs voorzitter Raad Hoger Onderwijs 

 

                                                                                                                                                                     

10 European Commission. 19th of September 2013 (Update: 19th of February 2018). Memo: Commission initiatives to cut 

red tape and reduce regulatory burdens. 
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