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Advies aangaande het voorontwerp van decreet betreffende de
herziening van de financiering van de universiteiten in de Vlaamse

Gemeenschap en begeleidende bepalingen
 

1 Situering van de adviesvraag

Minister Vanderpoorten, Vlaams minister van onderwijs en vorming, vraagt de voorzitter van
de raad hoger onderwijs van de VLOR, advies bij het voorontwerp van decreet betreffende
de herziening van de financiering van de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap en
begeleidende bepalingen.
De adviesvraag van de minister heeft de voorzitter bereikt op 10 april 2001. De Minister
vraagt het advies te verstrekken binnen de decretaal voorgeschreven termijn van 10 dagen
bedoeld in art. 159, §1, tweede alinea van het decreet van 31 juli 1990 betreffende het
onderwijs II.

2 Beknopte weergave van de inhoud van het voorontwerp van
decreet

Op 17 juli 2000 keurde de Vlaamse regering een voorstel van krachtlijnen voor de
aanpassing van de financiering van de universiteiten goed. De bedoeling is om in de
toekomst meer middelen vrij te maken om de onevenwichten in het Vlaams onderzoeks-,
ontwikkelings- en innovatiesysteem weg te werken zodat ook het fundamenteel onderzoek
wordt versterkt, en optimalisering van het onderwijsaanbod van de Vlaamse universiteiten
mogelijk wordt gemaakt.

Het voorontwerp van decreet voorziet in een overgangsregeling voor de periode 2001-2004
en dit in afwachting van een nieuw en langlopend financieringsmodel vanaf 2005.
In de overgangsperiode worden extra middelen toegevoegd aan de basisfinanciering van de
universiteiten. Deze worden ingezet voor de versterking van het academisch onderzoek,
voor onderwijsvernieuwing en voor de optimalisatie van het onderwijsaanbod. Tevens
worden de enveloppen van de verschillende universiteiten studentonafhankelijk vastgesteld.
Ook worden een aantal anomalieën van het huidige financieringssysteem weggewerkt.
Daarnaast omvat het voorontwerp van decreet nog een aantal bepalingen met betrekking tot
mogelijkheden tot flexibilisering van leertrajecten, met betrekking tot de oprichting van een
bijzonder universitair instituut, met betrekking tot het toezicht op de universiteiten en met
betrekking tot het universitair ziekenhuis Gent.

3 Ontwerp van advies vanwege de Raad Hoger Onderwijs

3.1 Vooraf

De raad hoger onderwijs van de Vlaamse Onderwijsraad beoordeelt de beleidsvoorstellen
van de Vlaamse regering op basis van hun onderwijskundige en algemeen maatschappelijke
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betekenis. De raad hanteert daarbij als algemeen principe dat hij zich niet buigt over de
technische uitwerking van het beleid, in het bijzonder wat financiering, personeelsbeleid en
investeringen betreft, tenzij deze onderwijskundige implicaties hebben.
Het voorliggende ontwerpdecreet omvat een heel aantal van dergelijke bepalingen van
technische aard dwz bepalingen met betrekking tot de technieken van het nieuwe
financieringsmechanisme, bepalingen over het toezicht op de universiteiten en bepalingen
betreffende het universitair ziekenhuis Gent. De raad is van oordeel dat deze bepalingen van
technische aard geen onderwijskundige implicaties hebben.

3.2 Algemene bemerkingen bij het voorontwerp van decreet

De raad hoger onderwijs heeft tijdens zijn vergadering van 27 maart jl. op eigen initiatief een
advies geformuleerd over contouren voor een nieuwe organisatiestructuur voor het hoger
onderwijs in Vlaanderen. Dit advies omvat ook de voorstellen vanwege de raad hoger
onderwijs in verband met de wijze van implementatie van de Bolognaverklaring in het
Vlaamse hoger onderwijs1.
In dit advies heeft de raad een aantal belangrijke beleidslijnen vooropgesteld voor een
nieuwe organisatiestructuur. De raad heeft als basisprincipe vooropgesteld dat de Vlaamse
instellingen voor hoger onderwijs in staat moeten worden gesteld volop te participeren in de
Europese hoger onderwijsruimte maar tezelfdertijd ook in de mogelijkheid gesteld moeten
worden andere uitdagingen aan te gaan. Actuele uitdagingen voor het hoger onderwijs zijn
de uitbouw van een kenniseconomie, de globalisering, de introductie van nieuwe
technologieën, verandering in studentprofielen…
Om op deze uitdagingen een adequaat antwoord te formuleren hebben de instellingen voor
hoger onderwijs meer beleidsruimte nodig, aldus de raad hoger onderwijs. De instellingen
hebben beleidsruimte nodig om het opleidingenaanbod soepel te kunnen aanpassen, om
ruime flexibiliteit in de leertrajecten in te bouwen, om intense samenwerkingsverbanden aan
te gaan met andere instellingen.
De keerzijde van een grotere bewegingsruimte voor de instellingen qua
onderwijsbevoegdheid en voor het uittekenen van leertrajecten is een duidelijke
verantwoordelijkheid voor de overheid met betrekking tot kwaliteitsbewaking. Meer
autonomie voor de instellingen moet ook samengaan met een adequate inspraakregeling
voor studenten en docenten.

De raad hoger onderwijs is verheugd te mogen vaststellen dat een aantal maatregelen in het
voorliggende voorontwerp van decreet uitgaan van eenzelfde basisprincipe m.n. dat de
universiteiten meer mogelijkheden moeten krijgen actuele uitdagingen daadwerkelijk op te
nemen. Er worden beperkte mogelijkheden geboden om meer flexibiliteit in de leertrajecten
in te bouwen, er worden bijkomende financiële middelen geboden voor initiatieven die
kwaliteitsbevorderend of onderwijsvernieuwend zijn, er worden bijkomende middelen
geboden voor initiatieven die tot diversificatie van de doelpublieken van de universiteiten
kunnen leiden.

In zijn advies over de contouren voor een nieuwe organisatiestructuur in het Vlaamse hoger
onderwijs bepleit de raad een streven naar één geïntegreerde hoger onderwijsruimte. Deze
geïntegreerde hoger onderwijsruimte wordt aangestuurd door een veralgemeende

                                               
1 Advies betreffende de uitdagingen voor het hoger onderwijs, contouren voor een nieuwe

organisatiestructuur. Raad Hoger Onderwijs, 27 maart 2001.
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opleidingenstructuur, door een gezamenlijk ontwikkelde set van kwaliteitsstandaarden voor
de diplomastructuur, door eenzelfde begrippenkader en decretaal stelsel, door eenzelfde
accreditatie- of kwaliteitsbewakingprocedure... De raad stelt vast dat het voorliggende
ontwerp van decreet enkel betrekking heeft op de universiteiten. De raad verzoekt de
minister om die maatregelen die relevant zijn voor het hogescholenonderwijs op een
vergelijkbare wijze te implementeren. De raad denkt daarbij aan de maatregelen met
betrekking tot flexibiliteit van leertrajecten, en aan het systeem van convenanten om aan te
zetten tot kwaliteitsbevordering, onderwijsvernieuwing en optimalisatie. Tevens wil de raad
dat de geplande studie naar de reële kostprijs van opleidingen wordt verruimd naar het
gehele hoger onderwijs.

3.3 Specifieke bemerkingen bij de verschillende voorgestelde maatregelen

3.3.1 Afschaffing van het formele onderscheid tussen open en contactonderwijs

Art. 2 heft art. 4 van het universiteitsdecreet op. In dit artikel werd een formeel onderscheid
gemaakt tussen open en contactonderwijs.
De raad hoger onderwijs adviseert de opheffing van dit artikel positief. In de praktijk immers
zou het opleidingsaanbod een continuüm moeten vormen op een heel aantal aspecten maar
zeker ook wat de mate van contactonderwijs, zelfgestuurd en zelfstandig leren, en
afstandsonderwijs betreft.

3.3.2 Maatregelen met betrekking tot de flexibiliteit van leertrajecten

Art. 3 en 4 van het voorontwerp van decreet stelt universiteiten in de mogelijkheid om niet-
formele leerervaringen en relevante werkervaring te erkennen.
De raad adviseert de mogelijkheid tot het erkennen van niet-formele leerervaringen en
relevante werkervaring in principe positief en dit zowel voor jongeren die in het bezit zijn van
een diploma hoger onderwijs als voor jongeren die zonder vooropleiding hoger onderwijs
instromen in het hoger onderwijs.
De raad is er zich van bewust de universiteiten nog een instrumentarium moeten ontwikkelen
dat hen toelaat de erkenning van verworven competenties te objectiveren.
De raad erkent ook het belang van de autonomie van de verschillende instellingen in deze.
De raad meent evenwel dat het toekennen van dergelijke autonomie gepaard moet gaan met
een adequaat kwaliteitsbewakingssysteem door de overheid. De raad roept de overheid op
om zijn kwaliteitsbewakende opdracht meer concrete gestalte te geven, uiteraard rekening
houdende met de Europese initiatieven terzake.

Art. 4 voorziet in de mogelijkheid om vrijstelling te verlenen voor opleidingsonderdelen uit de
eerste en de tweede cyclus, en deze mogelijkheid dus niet langer te beperken tot
opleidingsonderdelen uit de eerste cyclus.
De raad adviseert ook deze wijziging positief. Deze mogelijkheid beantwoordt daadwerkelijk
aan een reële noodzaak.

De raad heeft eerder reeds gepleit voor meer mogelijkheden en meer autonomie om
flexibiliteit in de leertrajecten in te bouwen. De beide voorgestelde maatregelen komen aan
dit pleidooi gedeeltelijk tegemoet. De raad beveelt de overheid evenwel aan om de huidige
stapsgewijze aanpak te heroriënteren in een globaal beleid om in de gevraagde ruime
autonomie qua ontwikkeling van leertrajecten voor de diverse instellingen te voorzien. De



4

huidige geleidelijke en stapsgewijze aanpak impliceert een gestadige, verdere afbrokkeling
van het studiejaarsysteem, wat nadelen met zich meebrengt, en dit zonder dat hiervoor de
voordelen van een volwaardig creditsysteem in de plaats komen.
In het kader van zijn pleidooi voor een geïntegreerde hoger onderwijsruimte vraagt de raad
om de voorgestelde maatregelen ook in te voeren in het hogescholenonderwijs.

3.3.3 Maatregelen met betrekking tot de herziening van de financiering en het beheer
van de universiteiten

In het voorontwerp van decreet worden een aantal maatregelen met betrekking tot de
herziening van de financiering en het beheer van de universiteiten voorgesteld.
De raad hoger onderwijs beperkt zich in dit advies tot onderwijskundige aspecten van de
voorgestelde maatregelen.

De raad is de mening toegedaan dat de overheid terecht een objectieve studie plant met
betrekking tot de reële kostprijs van verschillende opleidingen. De raad onderschrijft ook het
voornemen van de overheid om de resultaten daarvan als bouwstenen te hanteren voor een
nieuw langlopend financieringsmodel. Aansluitend bij zijn vraag naar een geïntegreerde
hoger onderwijsruimte adviseert de raad dat deze studie wordt uitgebreid naar het geheel
van het Vlaamse hoger onderwijs zodat ook het nieuwe langlopende financieringsmodel van
toepassing kan zijn voor het gehele Vlaamse hoger onderwijs.

In afwachting van dit nieuw financieringsmodel wordt de enveloppe studentonafhankelijk
vastgesteld en worden extra middelen aan de forfaitaire bedragen toegevoegd.
De raad adviseert deze maatregelen positief. Wel dringt de raad er op aan dat onmiddellijk
wordt gestart met de voorbereidingen voor het nieuwe financieringsmodel. Dit is nodig wil
men effectief in 2005 van start gaan. In het nieuwe model moeten zowel kwantitatieve als
kwalitatieve criteria worden opgenomen. De raad meent dat de studentafhankelijkheid
tenminste gedeeltelijk moet worden hersteld.

De raad verheugt zich over het feit dat de overheid voorziet in specifieke middelen met het
oog op de inrichting van nieuwe opleidingen. De overheid wil hiermee de optimalisering van
het onderwijsaanbod mogelijk maken. De raad herneemt evenwel de vraag om meer soepele
aanpassingsmogelijkheden van het opleidingsaanbod mogelijk te maken. Optimalisatie van
het aanbod kan volgens de raad niet gerealiseerd worden met de huidige regelgeving qua
inrichten en afschaffen van academische opleidingen.

In het voorontwerp van decreet worden bijkomende financiële middelen toegekend aan de
universiteiten. Een gedeelte daarvan is bestemd voor de kwaliteitsverbetering en de
vernieuwing van het universitair onderwijs en voor de herstructurering van het aanbod van
academische opleidingen. De overheid gaat deze financiële middelen toekennen, gebruik
makende van een systeem van convenanten tussen de Vlaamse regering en de
universiteitsbesturen. De Vlaamse regering zal de meer concrete voorwaarden waaronder de
universiteiten een beroep kunnen doen op de middelen nader bepalen.
De raad meent dat het hanteren van convenanten voor toekenning van bijkomende middelen
voor specifieke doeleinden een adequate werkwijze is, zolang convenanten slechts een
beperkt budget betreffen en dus ook maar een beperkte impact kunnen hebben op de
beleidsvoering door de universiteiten. De raad adviseert de maatregelen in globo positief.
Indien de omschrijving van de voorwaarden waaronder universiteiten een beroep kunnen
doen op bijkomende middelen, ook onderwijskundige implicaties zou hebben, bepleit de raad
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dat ook zijn rol voldoende gerespecteerd blijft en dat ook hij hierover om advies zou worden
gevraagd.

3.3.4 Maatregelen met betrekking tot de oprichting van bijzondere universitaire
instituten

De raad is van oordeel dat deze bepalingen van technische aard zijn en geen
onderwijskundige implicaties hebben.

3.3.5 Maatregelen met betrekking tot het toezicht op de universiteiten

De raad is van oordeel dat deze bepalingen van technische aard zijn en geen
onderwijskundige implicaties hebben.

3.3.6 Bepalingen betreffende het universitair ziekenhuis Gent

De raad is van oordeel dat deze bepalingen van technische aard zijn en geen
onderwijskundige implicaties hebben.

4 Besluit

De raad adviseert het voorliggende voorontwerp van decreet positief, doch formuleert een
aantal bijkomende aanbevelingen.

Vanuit zijn eerder geformuleerd pleidooi voor een geïntegreerde hoger onderwijsruimte
beveelt de raad de overheid aan om de maatregelen die bijdragen tot een grotere mate van
flexibilisering in het universitair onderwijs ook te implementeren in het hogescholenonderwijs.
Daarnaast bepleit de raad dat de studie naar de reële kostprijs van opleidingen wordt
verruimd naar het gehele hoger onderwijs. Vervolgens moet ook de geplande vernieuwing
van het financieringsmodel van toepassing zijn voor het gehele hoger onderwijs.

De raad meent dat de autonomie die aan de instellingen wordt toegekend met betrekking tot
erkenning van niet formele leerervaringen en relevante werkervaring positief is, maar van de
overheid een concrete invulling van zijn kwaliteitsbewakende opdracht vergt.
Verder is de raad ook van oordeel dat de huidige stapsgewijze aanpak in de flexibilisering
van het hoger onderwijs zo snel als mogelijk verruimd moet worden naar de eerder door de
raad gevraagde ruime autonomie qua ontwikkeling van leertrajecten.
De raad herneemt zijn vraag om meer soepele aanpassingsmogelijkheden van het
opleidingsaanbod mogelijk te maken.
De raad maant de overheid aan om niet te talmen met de voorbereidingen voor het nieuwe
financieringssysteem. Dit is noodzakelijk wil men effectief in 2005 van start kunnen gaan met
dit nieuwe systeem.
De raad vraagt de overheid ook zijn rol als raad hoger onderwijs te respecteren, indien zou
blijken dat de nader te bepalen voorwaarden waaronder convenanten kunnen worden
toegekend, ook onderwijskundige implicaties zouden hebben.

voorzitter : Henri Martens
secretaris : Veerle Hendrickx
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