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Mijnheer de minister 

De succesvolle instroom, doorstroom en uitstroom van studenten die behoren tot 

kansengroepen is van groot belang in de hedendaagse kennismaatschappij. Om een zicht te 

hebben op de participatie van kansengroepen in het hoger onderwijs, is registratie 

noodzakelijk. Inzicht in de participatie van kansenroepen draagt bij tot het uittekenen van een 

doordacht diversiteitsbeleid, zowel binnen de hogeronderwijsinstellingen als op Vlaams 

niveau, en komt zo ook de studenten ten goede.  

Daarom heeft de Vlor in het verleden actief bijgedragen aan het uitwerken van mogelijkheden 

om kansengroepen te registreren. Zo werd er een definitie van kansengroepen en een 

voorstel tot registratiesysteem opgemaakt (2008) en een bijhorende handleiding uitgewerkt 

(2009). Het advies rond de registratie van kansengroepen werd vervolgens geactualiseerd 

(2015).  

De Vlor is voorstander van een uniforme registratie van kansengroepen met het oog op 

monitoring via een geïntegreerde databank over hogescholen en universiteiten heen. Een 

dergelijke geïntegreerde databank maakt het mogelijk om de doorstroom van studenten 

tussen hogescholen en universiteiten in kaart te brengen, zonder dat er linken moeten 

worden gelegd tussen afzonderlijke databanken. We stellen vast dat de nodige technische 

structuur hiervoor ter beschikking is.  

Desondanks stellen we vast dat de werkzaamheden omtrent de registratie van 

kansengroepen in het hoger onderwijs momenteel zijn opgeschort en betreuren dit ten 

zeerste.  

  

De heer Ben Weyts 

viceminister-president van de Vlaamse Regering 
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VRAAG NAAR DE REGISTRATIE VAN KANSENGROEPEN IN HET HOGER ONDERWIJS BETREFT 



 

De Vlor vraagt u met aandrang om op korte termijn het overleg rond de registratie van 

kansengroepen terug vlot te trekken. We zullen de verdere ontwikkelingen rond de registratie 

van kansengroepen in hoger onderwijs nauw opvolgen en kijken alvast uit naar verdere 

initiatieven hierrond.  

 

Met vriendelijke groeten 

 

 


