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Toelichting



• Startnotitie
• Commidive en RHO 9 oktober 2017
• Een aanzet – nog geen standpunt
• Doel is herwerken tot reflectietekst 

voor zowel HO als overheden

• Diversiteitsbeleid
• Studentenpopulatie is vandaag (nog) geen 

weerspiegeling van de maatschappij, en 
dat kan & moet anders

• Hoe te komen tot een succesvol diversiteitsbeleid?

• Hoger onderwijs
• Universiteiten en hogescholen, 

ook graduaatsopleidingen



• Historiek

• Engagement “diversiteit als meerwaarde” – 2005

• Financieringsdecreet : AMF  2008-2014

• Diversiteitsbeleid is noodzaak: 

kennismaatschappij (nood hoger opgeleiden) & 

democratisering (proportioneel aandeel volwaardige 

diploma’s van studenten uit kansengroepen)

• Democratisering en algemeen welzijn

• Arbeidsmarkt

• Maatschappelijke return

• Groeiende ongelijkheid

• Onderwijs als mensenrecht



• Democratisering als noodzaak voor algemeen 

welzijn: HO is hefboom voor levensstandaard en 

maatschappelijke participatie

• Kansen arbeidsmarkt: (niet-)pecuniaire voordelen

• Maatschappelijke return: maatschappelijke 

optimalisatie en kostenbesparend

• Tegengewicht voor (economisch nefaste) groeiende 

ongelijkheid: HO krachtig als rem maar niet 

afdoende

• Onderwijs als mensenrecht: 

• Niet onvoorwaardelijk recht op diploma, 

• Maar wel recht op ondersteuningsbeleid in het 

tot HO, als opdracht van de gemeenschap



• Intrinsieke belemmeringen in Vlaamse HO:

• Limieten van de meritocratie, 
en de instrumenten ervan (instaptoetsen, 
toelatingsexamens, ijkingsproeven) (culturele bias)

• Grenzen van de competitie: 
concurrentiemodel HO (prestige, middelen) zorgt 
voor uitsluitingsrisico (bij vermoeden op lager 
rendement)

• Plafond van de financiering: 
achterophinkende financiering HO en afwending 
studiekosten vooral hard voor studenten uit 
sociaaleconomisch kwetsbare groepen



• Kritische succesfactoren op Vlaams niveau

• Diversiteitsbeleid als beleidsprioriteit
alle talenten aanboren

• Efficiënt monitoren: eenduidig, vergelijkbaar 
registreren

• Adequate financiering

• Maatschappelijke context: afstemmen met andere 
beleidsdomeinen (huisvesting, armoedebeleid, …)



• Geïntegreerd diversiteitsbeleid instellingen HO: 
10 noodzakelijke voorwaarden

• Prioriteit voor het instellingsbestuur

• Gedeelde visie op diversiteit

• Vertaald in een beleidsplan 
(doelstellingen, actiepunten) 

• Draagvlak: diversiteit in de dagelijkse werking

• Adequate communicatie (intern en extern)



• Geïntegreerd diversiteitsbeleid instellingen HO: 
10 noodzakelijke voorwaarden

• Interne en externe samenwerking

• Vertalen in een onderwijskundige benadering

• Belang van een adequate begeleiding (generiek)

• Professionalisering van docenten en 
medewerkers: houvast geven via continue vorming 
en reflectie
(personeelsbestand reflecteert niet de superdiverse 
samenleving)

• De kracht van het curriculum: 
inbouwen diversiteitscompetenties



• Tot slot: diversiteitsbeleid =

• Een blijvende beleidsprioriteit (overheden en 
instellingen HO)

• Belangt alle partners HO aan – en gaat verder dan 
alleen de instroom-doorstroom-uitstroom van 
studenten

• Al jarenlang prominent een Vlor focus, 
alle geledingen hebben een absolute wil om verder 
bij te dragen

• Uw reflecties op onze startnota zijn welkom bij de 
secretaris en/of voorzitter van de Commissie Diversiteit 
Hoger Onderwijs!


