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Advies over het voorontwerp van decreet en bijzonder  
decreet betreffende de Hogere Zeevaartschool en  
het ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de  
Vlaamse Gemeenschap en Franse Gemeenschap 

1 Situering 

Op 24 juli 2008 vroeg minister Vandenbroucke aan de Vlor advies over het Voorontwerp van 
decreet betreffende de Hogere Zeevaartschool, het Voorontwerp van bijzonder decreet 
betreffende de overdracht van de inrichtende macht van de Hogere Zeevaartschool en het 
Ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Franse 
Gemeenschap betreffende de Hogere Zeevaartschool.  

De Raad Hoger Onderwijs besprak dit advies in zijn vergadering van 9 september 2008. Hij 
keurde het eenparig goed in aanwezigheid van 15 stemgerechtigde leden. 

2 Inhoud 

De Hogere Zeevaartschool organiseert de unieke academisch gerichte bachelor en een 
master nautische wetenschappen en de unieke professioneel gerichte bacheloropleiding in 
de scheepswerktuigkunde. Overeenkomstig artikel 14 van de gecoördineerde wetten van 20 
september 1960 op het zeevaartonderwijs organiseert zij het onderwijs zowel in het 
Nederlands als in het Frans. 

De Hogere Zeevaartschool ressorteerde van 1929 tot en met het academiejaar 1989-1990 
onder de bevoegdheid van het federale Ministerie van Verkeerswezen. De Hogere 
Zeevaartschool werd met ingang van het academiejaar 1990-1991 overgeheveld naar het 
departement Onderwijs van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Met het bijzonder 
decreet van 13 juli 1994 betreffende de Vlaamse Autonome Hogescholen werd de 
overdracht geregeld van de instellingen voor hoger onderwijs met volledig leerplan van de 
toenmalige Autonome Raad voor het Gemeenschapsonderwijs naar de Vlaamse autonome 
hogescholen. De Hogere Zeevaartschool bleef echter buiten dit proces van 
verzelfstandiging. Als enige instelling bleef zij ressorteren onder de rechtstreekse voogdij van 
de Vlaamse Gemeenschap. Dit had onder meer tot gevolg dat de Hogere Zeevaartschool 
een afzonderlijke regelgeving behoefde (decreet van 9 juni 1998 betreffende de Hogere 
Zeevaartschool).  

De overdracht van de inrichtende macht dient volgens artikel 24, §2 van de Grondwet bij 
bijzonder decreet te gebeuren. Dit bijzonder decreet bepaalt het statuut van de Hogere 
Zeevaartschool. Het regelt meer bepaald de overdracht van de inrichtende macht van de 
Hogere Zeevaartschool en maakt van de Hogere Zeevaartschool een openbare instelling 
met rechtspersoonlijkheid die als Vlaamse autonome hogeschool gecatalogeerd wordt.  

De integratie van de Hogere Zeevaartschool in het Vlaamse hogescholenlandschap vergt 
naast de overdracht van de inrichtende macht ook bepalingen inzake de financiering en het 
personeel. Deze aangelegenheden worden geregeld in het Voorontwerp van decreet 
betreffende de Hogere Zeevaartschool.  
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Overeenkomstig artikel 92bis, §4, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming 
der instellingen vergt elke regeling die betrekking heeft op de Hogere Zeevaartschool het 
sluiten van een samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse en Franse Gemeenschap.  

3 Advies 

De Raad Hoger Onderwijs is tevreden dat de overheid werk maakt van de ontvoogding van 
de Hogere Zeevaartschool en haar integratie in het Vlaamse hogeronderwijslandschap van 
vandaag. De raad is immers sterke voorstander van een harmonisering en vereenvoudiging 
van de regelgeving hoger onderwijs. Hij gelooft daarenboven in een versterkte autonomie 
van de instellingen.  

Het aangepaste statuut van de Hogere Zeevaartschool komt de internationale en nationale 
samenwerkingsmogelijkheden van de instelling ten goede. De Hogere Zeevaartschool zal 
zich op die manier voluit kunnen positioneren ten aanzien van nationale en internationale 
maritieme en onderwijskundige ontwikkelingen. De raad kan hier enkel verheugd over zijn. 

Uit de gedetailleerdheid van de voorliggende documenten, maakt de raad op dat met de 
betrokken instelling intensief overlegd werd. De raad is voorstander van dergelijk overleg 
over structurele veranderingen. Hij stelt echter vast dat niet alle geledingen bij dit overleg 
betrokken geweest zijn. De raad betreurt dit en stelt voor de studenten- en 
personeelsgeleding alsnog te consulteren.   

De raad stelt vast dat de overheid gekozen heeft voor een hybride bestuursmodel waarbij 
naast een Raad van Bestuur ook een Academische Raad actief is, die enkel een 
adviserende functie heeft. De raad vindt dit geen evidente keuze en stelt vast dat de 
overheid dit in de voorliggende stukken niet beargumenteert. De studentengeleding vraagt 
bovendien dat een studentenvertegenwoordiger wordt opgenomen in het bestuurscollege.  

De raad heeft in het voorontwerp van bijzonder decreet, het voorontwerp van decreet en het 
ontwerp van samenwerkingsakkoord geen andere elementen geïnventariseerd met 
mogelijke onderwijskundige gevolgen. Hij ziet daarom af van een gedetailleerd advies.  
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