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Vlaamse Onderwijsraad  Raad Hoger Onderwijs
Leuvenseplein 4 8 januari 2002
1000 Brussel RHO/RBE/ADV/008

Advies over het voorontwerp van decreet betreffende de herstructurering
van het hoger onderwijs in Vlaanderen (versie 201101)

1 Situering

Op 27 maart formuleerde de Raad Hoger Onderwijs van de Vlor een Advies betreffende de
uitdagingen voor het hoger onderwijs: contouren voor een nieuwe organisatiestructuur.

Ongeveer gelijktijdig (24 maart) bracht het kabinet van de minister van Onderwijs een
“conceptnota “ over de implementatie van de Bologna-verklaring uit, een discussietekst.

Op 11 oktober 2001 volgde een concept voorontwerp van decreet betreffende de
herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen. De Raad Hoger Onderwijs
formuleerde in de vergadering van 13 november 2001 een eerste reactie op dit document.
Tijdens de studiedag op 14 november over de invoering van het BaMa-stelsel werd deze
reactie publiek bekend gemaakt. Ze is tevens aan de minister bezorgd.

Op 20 november 2001 verspreidde het kabinet een voorontwerp van decreet. In de
vergadering van 11 december bediscussieerde de Raad Hoger Onderwijs deze tekst een
eerste keer en besloot om op 8 januari 2002 een ontwerpadvies op dit voorontwerp te
bespreken.

Met als toetssteen haar advies van 27 maart, formuleert de Raad Hoger Onderwijs op eigen
initiatief op 8 januari 2002 een advies op het voorontwerp van decreet van 20 november
2001. Er waren 19 stemgerechtigde leden aanwezig.

2 Reactie

Algemeen
De Raad Hoger Onderwijs stelt vast dat het voorontwerp van 20 november 2001 een aantal
verduidelijkingen bevat in vergelijking met het concept voorontwerp van 11 oktober 2001
(b.v. graden, toets nieuwe opleidingen, ontstentenis accreditatie). In zijn advies van 27 maart
had de raad gepleit voor een geïntegreerde hoger onderwijsruimte. Verschillende aspecten
daarvan worden gerealiseerd in het voorontwerp:
- een gemeenschappelijk decretaal kader;
- een gemeenschappelijke diploma- en opleidingenstructuur, die uitmondt in één

opleidingenregister;
- gemeenschappelijke procedures voor kwaliteitszorg en accreditatie;
- intense samenwerkingsvormen tussen de instellingen;
- een grotere flexibiliteit in leertrajecten.

De raad betreurt evenwel dat het voorontwerp geen duidelijke langetermijnvisie omtrent een
geïntegreerde hoger onderwijsruimte beschrijft en nog te veel uitgaat van de huidige
structuren en organisatie van het hoger onderwijs. Een aantal belangrijke beleidslijnen is nog
steeds onvoldoende uitgewerkt. De raad verwacht dan ook dat deze beleidsopties in de
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memorie van toelichting met de nodige openheid voor verdere ontwikkelingen zullen worden
beschreven.

De raad stelt voor om aandacht te besteden aan:
- de omschrijving van het begrip ‘hoger professioneel onderwijs’;
- de doorstroommogelijkheden;
- de gevolgen (voor instellingen, studenten en personeel) van accreditatie;
- de plaats van het “hoger professioneel onderwijs “ binnen de associaties;
- de financiële middelen die alle opleidingen volwaardige kansen moeten geven om

geaccrediteerd te worden.

De raad beklemtoont dat het eencyclusonderwijs, omwille van zijn belangrijke sociaal-
maatschappelijke rol, een volwaardige plaats moet krijgen binnen het decreet. De raad
vraagt dat onnauwkeurigheden en ongerijmdheden (bijv. over de titulatuur) worden
weggewerkt.

De raad dringt er bij de overheid op aan niet te talmen met het decretale werk. Vlaanderen
mag immers internationaal niet achterop geraken bij de implementatie van de Bologna-
verklaring. Bovendien zijn een aantal onderwerpen opgenomen in het voorontwerp (o.a.
financiering hogescholen) of reeds besproken met de minister van Onderwijs
(examenreglement, decretale basis voor uitvoering CAO VI) die best niet langer uitgesteld
worden.

De BaMa-structuur
In het voorontwerp (versie 201101) is de term ‘beroeps- en praktijkgericht onderwijs’
vervangen door “hoger professioneel onderwijs”. De Raad Hoger Onderwijs meent dat de
gegeven omschrijving, die “hoger professioneel onderwijs” relateert aan een specifiek
beroep, eenzijdig is. De omschrijving uit het hogescholendecreet van 13 juli 1994 (art.10 §2)
is beter. De raad pleit er voor dat tweecycli-opleidingen kunstonderwijs geïntegreerd worden
in het academisch onderwijs. Het loskoppelen daarvan zou een stap terug betekenen. In de
internationale context is de plaats van deze opleidingen in het academisch onderwijs zeker
te verantwoorden.

De raad meent dat de traditionele tegenstelling tussen hoger professioneel onderwijs en
academisch onderwijs best anders wordt benaderd. Een streefdoel daarbij kan zijn om op
termijn opleidingen te clusteren rond een beperkt aantal polen, zowel op het Ba-niveau als
op het Ma-niveau, aan de hand van een aantal criteria. De raad stelde dit voor in zijn advies
van 27 maart 2001. Mogelijke criteria zijn: de mate waarin opleidingen gericht zijn op
vorming van operationele vaardigheden en/of conceptuele vaardigheden, de mate waarin de
opleidingsdoelen gestuurd zijn vanuit een functiegericht referentiekader en/of een
wetenschappelijk referentiekader, de mate van gerichtheid op specifieke of algemene
doelen, de mate van complexiteit van leerinhouden..... Binnen elke cluster blijft een grote
variatie van opleidingen noodzakelijk, opdat het opleidingsaanbod kan beantwoorden aan de
vraag naar diversificatie van het opleidingsaanbod vanuit de arbeids- en opleidingsmarkt. De
raad stelt voor dat het decreet het Vlaamse onderwijslandschap niet meer in eerste plaats
structureert op basis van het onderscheid professioneel onderwijs en academisch onderwijs,
maar op basis van het onderscheid dat in de Bologna-verklaring centraal staat:
undergraduate - graduate (bachelor - master). Binnen het bacheloronderwijs kan dan verder
worden gediversifieerd tussen opleidingen met een professioneel gerichte finaliteit en
opleidingen met een academische finaliteit. Ook masteropleidingen zou men zo kunnen
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definiëren. Men moet daarbij zeker vermijden dat de nieuwe structuren de indruk geven dat
ze de schotten en toegangsbarrières tot masteropleidingen bevestigen. Bestaande
tegenstellingen mogen de toekomst niet blokkeren.

De vraag naar een verdere concretisering van het opleidingsaanbod impliceert dat de
overheid de algemene finaliteit van elk diplomatype zo zal moeten omschrijven dat deze
operationaliseerbaar is voor het onderwijsveld en voor de kwaliteitscontrole. De overheid zal
zich hierbij best inspireren aan internationale standaarden. De raad wil dat zijn adviesfunctie
over deze maatschappelijk relevante thematiek wordt erkend.

De raad meent dat het huidige voorstel betreffende graden en titels niet duidelijk en coherent
is. In zijn advies van 27 maart 2001 stelde de raad dat omwille van de transparantie het
onderscheid qua opleidingsprofiel ook in de naamgeving herkenbaar moet zijn. Ook het
diplomasupplement moet een bijdrage leveren tot de transparantie van opleidingen en
diploma’s. De raad is van mening dat allerlei toevoegsels aan de titels de huidige
ondoorzichtige toestand niet mogen bestendigen.

Essentieel in het BaMa-model zijn de doorstroommogelijkheden. In het voorontwerp van
decreet blijven die onderbelicht. De raad pleit ervoor dat het decreet een coherent kader
schetst dat plaats biedt voor doorstroommogelijkheden in verschillende richtingen: tussen
“hoger professioneel onderwijs”, “academisch onderwijs” en “hoger kunstonderwijs” en
tussen opleidingen binnen hoger professioneel, academisch of hoger kunstonderwijs. De
raad meent dat doorstromen enkel kan op basis van het appreciatierecht van de
ontvangende instelling. De rechtszekerheid van de student mag daarbij echter niet uit het
oog worden verloren. Brugprogramma’s tussen hoger professioneel onderwijs en
academisch onderwijs moeten worden ontwikkeld, maar zullen op hun redelijkheid moeten
worden getoetst. Binnen de associaties kunnen gemeenschappelijke opleidingscommissies
over doorstroommogelijkheden concrete afspraken maken, zodat alternatieve trajecten ook
aan (toekomstige) studenten kunnen worden voorgesteld. De raad vraagt ook dat de
doorstroommogelijkheden van academische bacheloropleidingen naar masteropleidingen
even ruim blijven als nu het geval is. Als instellingen slechts één bacheloropleiding
aanduiden waarop de master rechtstreeks aansluit, kan dit een ongewenste beperking zijn.

De raad vraagt opnieuw welke plaats voortgezette opleidingen aan hogescholen in de
nieuwe structuur zullen krijgen. De raad stelt voor dat die voortgezette opleidingen ook in
aanmerking kunnen komen voor accreditatie als masteropleidingen.

De raad is tevreden dat het voorontwerp van decreet duidelijk stelt dat de dubbele
diplomastructuur niet zal blijven bestaan. De raad vindt het zinloos om kandidaturen te
blijven aanbieden naast bacheloropleidingen.
De raad vraagt wel dat duidelijkheid komt over de equivalentie van de oude (bestaande)
diploma’s.

Lerarenopleiding
In dit voorontwerp van decreet krijgt de lerarenopleiding een beperkte plaats. De bestaande
academische lerarenopleiding is nu opgenomen zonder dat die evenwel in de BaMa-
structuur wordt ingepast. Er komt dus ook geen accreditatie van deze lerarenopleiding. Het is
evenwel belangrijk dat ook de academische lerarenopleiding die toets van kwaliteitscontrole
doorstaat. Dat is een conditio sine qua non voor de waardering van het lerarenberoep. Ook
de internationale erkenning van de academische lerarenopleiding komt in gevaar. De raad
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meent dat de academische lerarenopleiding voor leraren secundair onderwijs groep 2 op
masterniveau moet worden aangeboden aan universiteiten en hogescholen. Een kwalitatieve
opwaardering van die lerarenopleiding is daarbij noodzakelijk. Structureel zijn er
verschillende mogelijkheden: een educatieve master na een (vakinhoudelijke) bachelor of
een educatieve master naast (supplementair of geïntegreerd) of na een vakinhoudelijke
master. De raad zal hierover later een uitgewerkt voorstel formuleren.

De raad vraagt dat in het decreet meer wordt ingespeeld op de specifieke noden van alle
vormen van lerarenopleiding. De problematiek van de GPB-opleidingen mag daarbij niet
worden vergeten.

Een flexibel onderwijsaanbod
In het voorontwerp van decreet wordt tegemoet gekomen aan de verzuchting om meer
flexibiliteit te introduceren in het hoger onderwijs.

Elke opleiding wordt opgedeeld in onderwijseenheden van minimum 12 studiepunten. Deze
eenheden kunnen zowel consecutief als parallel worden aangeboden. De relatie tussen
onderwijseenheden en opleidingsonderdelen blijft echter vaag. De betekenis van de huidige
opleidingsonderdelen is overigens niet langer duidelijk. De raad meent dat het bepalen van
de optimale omvang van de onderwijseenheden om onderwijskundige redenen behoort tot
de autonomie van de instellingen. De overheid moet hier niet regulerend optreden.
Kwaliteitszorgprocedures moeten de transparantie van de curricula waarborgen.

Er worden stimulansen voor een adequate studievoortgang ingebouwd. Zo worden
modeltrajecten ingevoerd en is er sprake van studiecontracten voor wie afwijkt van het
modeltraject. De raad is van mening dat een studiecontract wordt afgesloten met alle
studenten, dus ook met normstudenten die een modeltraject volgen. Tevens beklemtoont de
raad dat instellingen naast voltijdse modeltrajecten, ook duale en deeltijdse modeltrajecten
moeten aanbieden. Het decreet kan hierbij richtinggevend zijn.

In een aantal recente adviezen heeft de raad uitdrukkelijk gevraagd naar een creditsysteem.
De raad constateert dat de artikels met expliciete verwijzing naar het creditsysteem uit het
concept voorontwerp (versie 111001) werden geschrapt. Dat concept voorontwerp koos
eenduidig voor een creditsysteem in de plaats van het bestaande studiejaarstelsel. Het
schrappen van deze artikels creëert onduidelijkheid over de bedoelingen van de wetgever.
De raad erkent wel dat de huidige regeling van overdrachten en vrijstellingen al ver gaat in
de richting van wat men met een creditsysteem beoogt, maar er blijven fundamentele
verschillen. De huidige regeling is ontstaan in het kader van een studiejaarsysteem, terwijl in
de toekomst meer studenten individuele leerwegen zullen volgen, los van vastgelegde
studiejaren. Dat vergt een aangepaste wijze van concipiëren van opleidingen die meer
trajectmatig worden uitgewerkt. Daarom behoudt de raad zijn pleidooi voor verdere
flexibilisering. Naarmate flexibele leerwegen meer ingeburgerd zullen zijn, zal het in de
toekomst minder zinvol worden om opleidingen nog in studiejaren uit te drukken, maar zullen
het de behaalde studiepunten zijn die tellen. Bijgevolg kunnen studenten ook sneller hun
studietraject afwerken dan vooropgesteld in het ‘normtraject’. In ieder geval dient het principe
te worden bewaakt dat de studieduur niet onnodig verlengd mag worden.
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De raad signaleert dat er onduidelijkheid bestaat over de verhouding tussen de
examencommissie en de commissie die beraadslaagt over de studievoortgang en daarover
een bindend advies uitbrengt.

Een creditsysteem invoeren heeft slechts zin als er tegelijkertijd een ander stelsel van
studiefinanciering wordt uitgewerkt. De raad herhaalt dan ook zijn vraag om de gevolgen van
deze flexibilisering voor het sociaal statuut van de studenten (studietoelagen, kinderbijslag,
…) niet over het hoofd te zien. Daarbij moet de overheid zeker ook aandacht besteden aan
studenten die op latere leeftijd studies in het hoger onderwijs aanvatten of vervolledigen.

Eén opleidingenstructuur
Zoals vroeger gesteld gaat het voorontwerp van decreet in op de vraag van de Vlor naar één
opleidingenstructuur. Bijlagen bij het decreet zullen per instelling de verschillende
studiegebieden en opleidingen bevatten die kunnen worden ingericht, met de bijhorende
graad. Zodra de accreditatie van toepassing is, is er sprake van een Hoger
Onderwijsregister.

Het hoger onderwijs krijgt meer ruimte om nieuwe opleidingen te organiseren. Het
voorontwerp van decreet spreekt hier over een “toets nieuwe opleidingen”. De raad
beklemtoont dat hij in deze materie adviesbevoegdheid over het toetsingskader wil hebben.
Het maatschappelijke belang van deze thematiek vereist immers dat alle partijen bij deze
discussie worden betrokken: instellingen, studenten, personeelsleden en sociale partners.

Accreditatie en kwaliteitszorg
Een belangrijke innovatie wordt de accreditatie van opleidingen. Het accreditatiekader heeft
betrekking op:
- de onderwijsinhoud;
- het onderwijsproces;
- de uitkomst van onderwijs;
- de toegepaste systemen van studieverkorting en m.b.t. het toelatingsbeleid.

Dit vierde element is nieuw in het voorontwerp. De raad vindt het belangrijk dat instellingen
alternatieve leertrajecten als volwaardig erkennen, maar meent dat systemen van
studieverkorting niet binnen de accreditatie moeten worden beoordeeld.

De raad beklemtoont dat accreditatie vooral gebaseerd moet zijn op de resultaten van
onderwijs. Accreditatie moet iets zeggen over de minimale basiskwaliteit van opleidingen.
Het opnemen van het onderwijsproces in het accreditatiekader kan leiden tot het
verminderen van een wenselijke onderwijskundige verscheidenheid. De raad wil zeker
waarschuwen voor het opnemen van instroomkenmerken in het accreditatiekader. Dat zou
de democratisering van het hoger onderwijs kunnen tegenwerken. Sommige opleidingen die
veel studenten rekruteren uit T.S.O. en B.S.O. zouden hiervan het slachtoffer kunnen zijn.

De raad is ervan overtuigd dat het vastleggen van de accreditatiekaders een belangrijk
moment is in de hele procedure. De raad vraagt zich af hoe het generieke accreditatiekader
en de accreditatiekaders per opleiding zich verhouden. Dit blijft onduidelijk. De raad stelt
opnieuw dat het noodzakelijk is dat alle betrokkenen hun stem kunnen laten horen bij het
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vastleggen van de accreditatiekaders. De raad meent dat hij hiervoor het gepaste
adviesforum is.

De raad vraagt zich af hoe binnen het Nederlands-Vlaams samenwerkingsverband inzake
accreditatie, de Vlaamse eigenheid tot haar recht kan komen. De raad zal hier blijven op
toezien.

De raad stelt dat de relatie tussen interne en externe kwaliteitszorg én accreditatie nog
onvoldoende uitgeklaard is. De respectievelijke doelstellingen en procedures moeten
eenduidig worden omschreven. De accreditatie mag de verbeteringsfunctie en het
remediërend karakter van interne en externe kwaliteitszorg (visitaties) niet in het gedrag
brengen. De opdrachten van de visitatiecommissie en van het accreditatieorgaan dienen dus
te worden afgebakend. De raad zal hierover op korte termijn een geëigend voorstel
uitwerken en aan de minister bezorgen.

De raad meent alleszins dat opleidingen bij ontstentenis van accreditatie een tweede kans
moeten krijgen. Het voorontwerp van decreet omschrijft nu de gevolgen van ontstentenis van
accreditatie voor opleidingen en studenten. Wat zullen de gevolgen echter zijn voor het
personeel?

Intensieve samenwerkingsverbanden
Het voorontwerp van decreet biedt mogelijkheden tot het aangaan van intensieve
samenwerkingsverbanden. Het voorontwerp van decreet beperkt de mogelijkheid tot het
vormen van een associatie tot de samenwerking tussen één universiteit en tenminste één
hogeschool. Deze associatie heeft als missie te garanderen dat het academisch onderwijs
aangeboden door hogescholen van voldoende “wetenschappelijk” niveau kan zijn. De Vlor
betreurt dat dit voorontwerp zo’n beperkte invulling blijft geven aan de missie van de
associatie. De Raad Hoger Onderwijs gaf aan zijn verzuchting tot intensieve
samenwerkingsverbanden een veel bredere invulling. Uiteraard verbiedt het voorontwerp de
instellingen niet om de associaties een veel ruimere opdracht mee te geven. Toch blijft de
huidige enge invulling in het voorontwerp van decreet betreurenswaardig. De raad stelt dat
associaties alleszins ook een opdracht hebben ten aanzien van het hoger professioneel
onderwijs. Zo moeten ook personeelsleden van die opleidingen kansen krijgen om binnen de
associatie ingeschakeld te worden bij onderzoeksopdrachten. De raad wil er ook voor pleiten
dat instellingen onderwijsbevoegdheid kunnen overdragen aan de associatie.

De raad hoopt dat de associaties bijdragen tot een gedifferentieerd en transparant aanbod
van opleidingen. De schotten tussen hoger professioneel onderwijs, academisch onderwijs
en hoger kunstonderwijs zullen daarbij vervagen. Het creëren van associaties is overigens
een beginpunt, geen eindpunt in het streven naar samenwerking tussen opleidingen.

De raad bepleit opnieuw dat de associaties het initiatief nemen om zelf, in samenspraak met
studenten en personeel, gestalte te geven aan het samenwerkingsverband (statuten, …).
Criteria daarbij kunnen de doelen zijn die de raad eerder formuleerde voor intensieve
samenwerkingsverbanden:

a) de verdere transparantie van het opleidingsaanbod (op niveau hoger
onderwijs) zowel op de Vlaamse als internationale opleidings- en
arbeidsmarkt;

b) de mogelijkheden tot doorstroming tussen verschillende opleidingen;
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c) gebruik van wederzijdse expertise en middelen én de bundeling van
onderwijs- en onderzoekspotentieel. Dat zal een positieve weerslag hebben
op de kwaliteit van het hoger onderwijsaanbod;

d) het ontwikkelen van een divers en complementair opleidingsaanbod;
e) de huidige – niet langer aangepaste- ternaire opleidingenstructuur

doorbreken.

Associaties mogen daarbij geen belemmering vormen om de regionale samenwerking op het
gebied van studentenvoorzieningen verder uit te bouwen. Regionale samenwerking is
immers een middel om de effectiviteit van die sociale voorzieningen te verhogen. In sommige
regio’s heeft men al belangrijke stappen in die richting gezet. Het voorontwerp van decreet
stelt dat afspraken over de inrichting van sociale voorzieningen tot de minimale opdracht van
de associatie behoren. De raad stelt voor om afspraken betreffende sociale voorzieningen te
schrappen bij de minimale opdrachten en op te nemen bij de mogelijke opdrachten voor
associaties.

De raad beklemtoont de noodzaak van medebeheer en participatie van alle betrokkenen bij
het uitbouwen van associaties.

De geïntegreerde hoger onderwijsruimte
De raad is tevreden dat er in Vlaanderen nog één decretaal kader zal zijn voor universitair en
hogescholenonderwijs. Wel betreurt de raad dat het hoger onderwijs van sociale promotie
nog gevat blijft door afzonderlijke decretale bepalingen. De minister heeft al meermaals het
idee geopperd van de mogelijke integratie van het OSP hoger onderwijs in het
hogescholenonderwijs. Voorlopig geeft ook dit voorontwerp van decreet daar nog geen
invulling aan. De raad stelt vast dat het perspectief van het levenslang leren in het
voorontwerp van decreet ontbreekt. In dit licht stelt de raad de nieuwe regeling (art. 56) in
vraag die bepaalt dat een diploma van secundair onderwijs een absolute voorwaarde is voor
de inschrijving voor een bacheloropleiding. Niet alleen voor studenten die in het buitenland
een diploma behaalden, maar ook voor andere groepen (b.v. herinstromers vanaf een
bepaalde leeftijd, studenten met een diploma hoger onderwijs sociale promotie) moet een
uitzonderingsclausule worden voorzien.

De Raad Hoger Onderwijs bevestigt de oproep om bij het uittekenen van die geïntegreerde
hoger onderwijsruimte meer te redeneren vanuit de plaats van de opleidingen binnen een
geïntegreerde hoger onderwijsruimte, dan vanuit het belang van de instellingen.

Toelatingsexamens
In het verleden heeft de Vlor zich uitgesproken tegen toelatingsexamens. De raad brengt dat
in herinnering. Het ontwerpen van een nieuw decreet is een gelegenheid om decretaal
geregelde toelatingsproeven ter discussie te stellen. (In het bijzonder wordt hierbij gedacht
aan de toelatingsproeven voor burgerlijk ingenieur.) Toelatingsproeven zijn immers slechts
een momentopname van een beperkt aantal kenniselementen en vaardigheden, waarbij
bovendien vraagtekens kunnen geplaatst worden bij de predictieve validiteit en
betrouwbaarheid. De facto beperken de toelatingsproeven de omnivalentie van diploma’s en
de doorstroommogelijkheden van bepaalde opleidingsvormen en studierichtingen. De
invoering van toelatingsproeven houdt bovendien het risico in dat het hoger onderwijs zich
van zijn verantwoordelijkheid ontslagen acht om zijn didactische aanpak en evaluatie te
optimaliseren. De raad wijst op de verantwoordelijkheid van alle partijen (secundair
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onderwijs, hoger onderwijs, studenten en ouders). In het Advies over de overgang van
secundair onderwijs naar hoger onderwijs (16 maart 1999) heeft de Vlor hieromtrent
concrete voorstellen uitgewerkt.

Taalregeling
De raad is tevreden dat in alle opleidingen de mogelijkheid gecreëerd wordt om
opleidingsonderdelen in een vreemde taal aan te bieden. Omwille van het belang van het
Nederlands als onderwijstaal, en ook omwille van sociale motieven vindt de raad dat daarbij
beperkingen nodig zijn. Hij gelooft echter dat deze beperkingen niet decretaal moeten
worden voorgeschreven. De autonomie van de associaties en de instellingen moet ook hier
worden erkend. Het blijft belangrijk dat instellingen uitdrukkelijk motiveren waarom bepaalde
opleidingsonderdelen in een andere taal worden aangeboden. De raad stelt daarbij dat
instellingen geen opleidingsonderdelen in een andere taal mogen aanbieden louter omwille
van de (financiële) belangen om buitenlandse studenten te rekruteren. De raad drukt zijn
twijfel uit over het aanbieden van volledige opleidingen in een vreemde taal, zeker op
bachelorniveau.  

Financiering
De raad stelt vast dat de belangrijke vernieuwingen uit het voorontwerp gerealiseerd moeten
worden binnen een beperkt budgettair kader. Zijn er wel voldoende middelen voor de
academisering van de tweecycli-opleidingen en zijn die evenredig verdeeld? De raad wijst
verder op het gevaar van het doorschuiven van middelen van de bacheloropleidingen naar
die academisering. Ook stelt de raad vast dat het hogeschooloptimalisatiefonds (HOF)
gedeeltelijk bestaat uit middelen uit de huidige enveloppe van werkingsuitkeringen. De raad
betreurt dit. De raad wil garanties dat de middelen van het HOF terechtkomen bij alle
opleidingen.

De raad meent dat de invoering van de nieuwe structuren alleen kan slagen als er voldoende
financiële middelen én een evenredige verdeling daarvan zijn.

De raad wijst erop dat binnen de huidige regelgeving een democratisch bedoelde maatregel
in feite een omgekeerd effect heeft: beursstudenten betalen minder inschrijvingsgeld.
Instellingen met veel beursstudenten krijgen daardoor minder middelen om kwaliteitsvol
onderwijs aan te bieden. De raad pleit er dan ook voor om deze anomalie met het nieuwe
structuurdecreet weg te werken. Dit mag in geen geval ten nadele van de beursstudenten
zijn. Het nieuwe decreet kan overigens een gelegenheid zijn om het ganse systeem van
inschrijvingsgelden kritisch te overdenken. De raad suggereert alvast om financiële
stimulansen te geven aan instellingen die bijzondere aandacht besteden aan het rekruteren
van nieuwe doelgroepen, m.i.v. studenten uit sociaal zwakkere milieus.

3 Besluit

De Raad Hoger Onderwijs stelt vast dat in het voorontwerp van decreet (versie 211101) heel
wat elementen uit zijn advies van 27 maart 2001 terug te vinden zijn. Het voorontwerp blijft
onvolmaakt. Maar toch pleit de raad ervoor dat het wetgevende werk onverwijld wordt verder
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gezet. De raad betreurt dat hij vooralsnog niet betrokken werd in het voorafgaand overleg.
Nochtans is de Vlor de plaats waar alle betrokken partners gezamenlijk advies uitbrengen.
Drie werkgroepen van de raad bezinnen zich momenteel over belangrijke thema’s uit het
post-Bologna tijdperk: samenwerkingsverbanden, accreditatie en nieuwe doelgroepen. Op
basis van de bevindingen van die werkgroepen verzamelt de raad materiaal voor het
voorbereidende wetgevende werk en zal de raad later een advies formuleren over het
ontwerp van decreet.

Rik Belmans Guy Aelterman
secretaris voorzitter
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