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Advies rationalisatieproblematiek in het Vlaamse hoger onderwijs 

1 Situering 

De Raad Hoger Onderwijs bracht tijdens het vorige werkjaar advies uit over de drie 
opeenvolgende conceptnota’s financiering hoger onderwijs die minister Vandenbroucke aan 
het werkveld voorlegde. De raad is verheugd op die manier een bijdrage te hebben geleverd 
aan het debat rond de opbouw van het nieuwe financieringssysteem. Gaandeweg werd 
duidelijk dat rationalisatie een belangrijk element zou worden in het debat. De minister 
koppelde bijkomende middelen voor het hoger onderwijs expliciet aan rationalisatie. In zijn 
advies van 6 juli 2006, toonde de raad zich voorstander van een efficiënte inzet van 
middelen, maar wees hij meteen op de complexiteit en de mogelijk nefaste gevolgen 
(bijvoorbeeld kwaliteitsverlies en negatieve sociale gevolgen) van rationalisatie. De raad was 
ook bereid om een constructieve bijdrage te leveren aan het rationalisatiedebat en na te 
denken over de brede maatschappelijke context, de methode en mogelijke indicatoren. Met 
dit advies op eigen initiatief komt de raad zijn eerder genomen engagement na. 

Dit advies schetst de contouren van het rationalisatiedebat. Het wijst erop dat rationalisatie 
een complex gegeven is, waarbinnen een veelvoud aan factoren een rol spelen. Daarom 
vermoedt de raad dat de rationalisatiemethode ook meervoudig zal moeten zijn. De raad 
pleit voor een doordacht rationalisatieproces, met een duidelijke langetermijnvisie, waarbij de 
sector nauw betrokken wordt en de nodige tijd gegeven wordt om te overleggen en tot 
afspraken te komen. Het advies vraagt eveneens aandacht voor begeleidende maatregelen 
voor studenten en personeel. De raad is bereid om binnen de hieronder geschetste 
contouren verder constructief mee te denken over de concretisering van de 
rationalisatiemethode.  

Dit advies werd voorbereid door de werkgroep Rationalisering. Het advies werd na 
bespreking in de raadsvergadering van 12 december 2006 goedgekeurd met 14 
stemmen voor, 1 stem tegen en 2 onthoudingen, in aanwezigheid van 17 
stemgerechtigde leden. Er wordt een minderheidsstandpunt toegevoegd als bijlage 1.  

2 Doelstellingen van rationalisatie 

De Raad Hoger Onderwijs is voorstander van rationalisatie gedefinieerd als “het optimaal 
inzetten van de beschikbare (overheids)middelen om de doelstellingen van een kwaliteitsvol 
hoger onderwijs te realiseren”. Het rationalisatieproces moet daarom de volgende 
doelstellingen verwezenlijken: 

- efficiëntie en doelmatigheid verhogen: middelen moeten optimaal aangewend worden 
om een maximaal effect of kwaliteit te realiseren. De raad merkt hierbij op dat 
belastingsgeld optimaal inzetten niet noodzakelijk een vermindering van de uitgaven 
betekent: een degelijk democratiserings- en innovatiebeleid bijvoorbeeld vragen 
ongetwijfeld additionele middelen. 

- kwaliteit van onderwijs en onderzoek verbeteren: dit betekent aandacht besteden aan 
de afstemming tussen onderwijs en onderzoek, omdat stimulatie van onderzoek 
ongetwijfeld de kwaliteit van het onderwijs ten goede komt en vice versa. Het 
betekent echter ook inspelen op het onderwijsproces: aandacht voor didactische 
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werkvormen, curriculuminnovatie, studentenbegeleiding, evaluatievormen, etc. Het 
Vlaamse hoger onderwijs moet bovendien een internationaal vergelijkbare kwaliteit 
nastreven. 

- maatschappelijke relevantie maximaliseren: maatschappelijke relevantie dient hierbij 
niet alleen begrepen te worden als economische relevantie, maar ook als de bijdrage 
van het hoger onderwijs aan het sociale en culturele debat. Maatschappelijke 
relevantie neemt dus niet alleen de behoefte van de arbeidsmarkt, de bijdrage aan de 
kenniseconomie, de internationale relevantie en de wetenschappelijke behoefte in 
overweging, maar besteedt ook aandacht aan de vorming van maatschappijkritische 
mensen. Daarenboven blijft het belangrijk dat het hoger onderwijs een expliciete 
bijdrage levert aan de versterking van de sociale cohesie en de democratisering van 
de samenleving. Iedereen die er intrinsiek de capaciteiten en de motivatie toe heeft, 
moet kunnen participeren aan het hoger onderwijs. 

- beheersing en verlaging van de werkdruk: de raad herinnert de minister eraan dat hij 
er zich in CAO II (p.4) toe verbonden heeft dat het personeelsbestand ten minste 
constant wordt gehouden en bij groeiende instellingen wordt uitgebreid. Daarenboven 
werd toegezegd (p.4) dat de overheid de regeringscommissarissen zou opdragen 
erop toe te zien dat de maatregelen die de instellingen nemen voor een evenwichtiger 
onderwijsaanbod gericht zijn op een reductie en beheersing van de werkdruk.  

De Raad Hoger Onderwijs zou het betreuren indien het rationalisatieproces leidt tot het 
volledig herscheppen van het hogeronderwijslandschap. Het is immers niet zo dat er een 
proliferatie van opleidingen in het hoger onderwijs geweest is die geleid heeft tot een 
overaanbod waarbij spilzuchtig met middelen omgegaan werd. Het hoger onderwijs heeft in 
het verleden al gerationaliseerd door zijn structurele onderfinanciering. De raad verwijst 
hierbij naar de uitholling van de enveloppe van de hogescholen, de gebrekkige indexering, 
de onvoldoende aanpassing aan het toegenomen aantal studenten en de bijkomende 
opdrachten zonder extra financiering. De raad wijst er ook op dat in het hogeronderwijsveld 
reeds een grote bereidheid tot samenwerking leeft. De raad is echter voorstander van een 
grondige analyse van het hogeronderwijsveld met bovenstaande doelstellingen in het 
achterhoofd.  

3 Factoren die het optimale opleidingenaanbod bepalen 

De Raad Hoger Onderwijs is voorstander van een diepgaand rationalisatiedebat waarbij een 
duidelijke langetermijnvisie gehanteerd wordt. De raad waarschuwt voor overhaaste 
rationalisatiemaatregelen, waarbij opleidingen te snel als overbodig beschouwd worden. Het 
schrappen van opleidingen die na verloop van tijd toch noodzakelijk blijken te zijn, is slechts 
een schijnbesparing. Het bepalen van het optimale aanbod is duidelijk afhankelijk van het 
samenspel van een groot aantal factoren1:  

a Complementariteit van de opleidingen in het aanbod 

Voor de Raad Hoger Onderwijs is het belangrijk dat het rationalisatieproces uitgaat 
van een sterkte-zwakteanalyse van de verschillende instellingen en hun 
opleidingenaanbod. Op die manier worden (inhoudelijke en geografische) 
complementariteit en overlap in kaart gebracht. Om versnippering tegen te gaan en 
een echte meerwaarde te realiseren, dient men, zowel op het vlak van onderwijs als 

                                                 
1 In zijn nota aan de Vlaamse Regering van 14 juli 2006 (Het nieuwe financieringsmodel voor het hoger onderwijs 

in Vlaanderen) schuift minister Vandenbroucke ook een aantal van deze factoren naar voren (pp. 29-31). 
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dat van wetenschappelijk onderzoek te streven naar complementariteit en synergie. 
Zo dient telkens afgewogen te worden of het gevolgde proces inderdaad leidt tot een 
transparant, complementair en evenwichtig opleidingenaanbod. 

b Democratisering van het hoger onderwijs, diversiteitsbeleid en beheersing van de 
studiekosten 

Vooral voor bacheloropleidingen kan geografische spreiding bijdragen tot de 
democratisering van het hoger onderwijs. Dit blijkt ondermeer uit de hogere 
percentages beurs- en bijna-beursstudenten maar ook doelgroepstudenten in 
instellingen die vestigingsplaatsen hebben buiten de grote studentensteden. 
Nabijheid drukt de studiekost (een pendelstudent kost merkelijk minder dan een 
kotstudent) en werkt mede daardoor drempelverlagend. 

De Raad Hoger Onderwijs benadrukt nogmaals dat het rationalisatieproces, waarbij 
middelen efficiënter besteed worden, de toegankelijkheid niet mag terugschroeven en 
wel integendeel moet leiden tot een maximale en evenredige participatiegraad. 

c Inbedding van hoger onderwijs in de nabijheid van het werkveld  

- in functie van kennisvalorisatie 

Veel kleine en middelgrote ondernemingen en instellingen geraken moeilijk 
over de innovatiedrempel. Nauw contact met professioneel gerichte 
bacheloropleidingen die regionaal gespreid zijn, werkt drempelverlagend. Hier 
is nog een enorm potentieel aan kennisvalorisatie o.a. op basis van 
afstudeerwerken. 

- in functie van stageplaatsen 

Voor bepaalde opleidingen (bijvoorbeeld voor de lerarenopleiding en de 
opleidingen in de gezondheidszorg) is de nabijheid van de stageplaatsen van 
groot belang, alsook de regionale spreiding die samengaat met de spreiding 
van de stagemogelijkheden in het werkveld. De nabijheid van stageplaatsen 
verlaagt de werkdruk voor de staf. Bovendien trekken deze opleidingen ook 
vaak doelgroepstudenten aan voor wie een verderaf gelegen stageplaats vaak 
financieel moeilijk is. 

- in functie van regionale culturele en economische ontwikkeling 

Via onderzoek draagt het hoger onderwijs bij aan de kennisontwikkeling en 
innovatie in een regio. Wanneer in een bepaalde regio opleidingen geschrapt 
worden, valt meteen ook dit onderzoek weg, wat een negatieve economische 
en/of culturele invloed op de regio zal hebben. 

d Behoefte van de arbeidsmarkt 

Als de behoefte op de arbeidsmarkt aan een specifieke opleiding beperkt is, dan kan 
men overwegen om die slechts op een beperkt aantal plaatsen aan te bieden. Men 
moet evenwel omzichtig omspringen met dit criterium en ook op lange termijn 
denken. Als in een bepaalde sector economische groei verwacht wordt, dan moet 
men daar vandaag in het opleidingenaanbod rekening mee houden. De behoeften 
van de arbeidsmarkt wisselen nu eenmaal. 

Dit criterium wordt minder belangrijk naarmate de verworven competenties in een 
opleiding voldoende basis bieden voor ruimere tewerkstellingskansen. Dit kan 



5 

eventueel via omschakeling door het volgen van een bijkomende opleiding in een 
verkorte route. 

e Mate en diepgang van specialisatie gekoppeld aan onderzoek 

Het opleidingenaanbod afstemmen op de aanwezige kennisinfrastructuur is volgens 
de Raad Hoger Onderwijs een goed uitgangspunt. Om redenen van efficiëntie kan 
men stellen dat een opleiding best minder vaak aangeboden wordt naarmate de 
graad van specialisatie en het belang van de koppeling aan onderzoek, toenemen. 
Ook voor een beperkt aantal opleidingen die steunen op een solide en belangrijke 
wetenschappelijke basis, maar die geen grote studentenaantallen aantrekken, moet 
er ruimte zijn in een optimalisatiecontext. 

f Concurrentie, variatie in het aanbod en profilering 

Concurrentie is niet noodzakelijk negatief. Onvoldoende concurrentie heeft dikwijls 
negatieve neveneffecten. Een gedifferentieerd aanbod is een groot maatschappelijk 
goed. Identiteit van het aanbod op basis van levensbeschouwelijke achtergrond kan 
een belangrijke meerwaarde betekenen, net zoals een duidelijk verschillende 
profilering. Vrijheid van onderwijs is bovendien een belangrijk grondwettelijk goed. 

g Mate waarin hoger onderwijsopleidingen reeds aanwezig zijn, in verhouding tot de 
bevolking 

Men zal niet enkel rekening moeten houden met het aantal keren dat een opleiding 
aangeboden wordt in Vlaanderen en met het gemiddeld aantal studenten per keer. 
De maatschappelijke relevantie zal ook subregionaal (bijvoorbeeld per provincie) 
moeten ingeschat worden. 

h Impact op de leefbaarheid van andere opleidingen en de instelling 

Opleidingen interageren vaak. Het schrappen van de ene opleiding zal gevolgen 
hebben voor de andere opleiding. Het is daarom belangrijk groepen van opleidingen 
te analyseren. Ook de impact van het schrappen van een opleiding op instellings- en 
associatieniveau moet bekeken worden. Verschraling van het opleidingenaanbod 
moet te allen tijde vermeden worden. Dynamieken voor vernieuwing van het 
opleidingenaanbod moeten gevrijwaard worden.  

i Schaalvoordelen 

De raad merkt op dat de wenselijke schaalgrootte van de opleiding moeilijk te 
bepalen is en afhangt van lokale inplanting, absorptiemogelijkheden, 
omgevingsfactoren en de kenmerken van de organisatie. De wenselijke schaalgrootte 
is vaak ook niet de grootste. Soms kunnen ook relatief kleine opleidingen redelijk 
optimaal georganiseerd worden in samenhang met vergelijkbare, gelijklopende 
opleidingen (bijvoorbeeld vroedkunde in samenhang met verpleegkunde, 
mechanische ontwerp- en productietechnieken in samenhang met andere technische 
opleidingen, diverse opleidingen in de wetenschappen en de (bio-) 
ingenieurswetenschappen). Het opdrijven van de schaalgrootte kan nog bijkomende 
negatieve effecten hebben: er is meer tijd nodig voor formeel overleg, de 
communicatie verloopt moeilijker, er is meer omkadering nodig voor ondersteuning en 
voor coördinatie. Concentratie leidt dus niet noodzakelijk tot kwaliteitsverbetering. Er 
bestaat naast een minimumnorm duidelijk ook een maximumnorm. De Raad Hoger 
Onderwijs zou het betreuren indien het rationalisatieproces zou leiden tot een hogere 
student-docentratio. Grote groepen lenen zich niet altijd tot moderne didactische 
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werkvormen, terwijl met kleinere groepen een betere individuele begeleiding mogelijk 
is, wat vaak gepaard gaat met betere studieresultaten en dus een betere 
studievoortgang. 

j Valorisatie van het menselijk kapitaal 

Het optimale opleidingenaanbod wordt mee bepaald door de kenmerken en structuur 
van het personeelsbestand: het beschikbare personeel, de kennis en kwalificaties 
van dat personeel, de inzetbaarheid, e.a. Zo bepalen de mogelijkheden van het 
personeelsbestand duidelijk of schaalvergroting haalbaar is of niet.  

De raad stelt dat rationalisatie moet leiden tot de volledige valorisatie van het 
personeelspotentieel van een instelling. Het gaat hierbij zowel om onderwijzend 
personeel, onderzoekers, als om administratief en technisch personeel. 

k Mobiliteit en doorstroming van studenten 

Rationalisatie kan pas slagen als de verticale mobiliteit gemaximaliseerd wordt. De 
raad pleit hierbij voor de correcte toepassing van de Lissabon Recognition 
Convention zowel voor Vlaamse als voor buitenlandse studenten. Minutieuze 
vergelijking van opleidingen en vakken is tegen de geest van het verdrag. 

l Internationalisering 

De Raad Hoger Onderwijs moedigt internationale samenwerking aan. Hij is van 
mening dat ook internationalisering een belangrijke bijdrage kan leveren aan het 
rationalisatiedebat. Vlaanderen speelde totnogtoe een voortrekkersrol in het 
Bolognaproces. Het is belangrijk dat het Vlaamse hoger onderwijs zich op een 
dergelijke manier blijft profileren op internationaal vlak en een internationaal 
vergelijkbare kwaliteit nastreeft. Afstemming op de internationale evoluties van de 
arbeidsmarkt is noodzakelijk. Ook de engagementen die Vlaanderen aanging in het 
kader van UNESCO met betrekking tot braindrain en braingain moeten gehonoreerd 
worden. 

4 Methode 

In zijn nota aan de Vlaamse Regering van 14 juli 2006 (Het nieuwe financieringsmodel voor 
het hoger onderwijs in Vlaanderen) stelt de minister voor om opleidingen te concentreren 
teneinde schaalvoordelen te realiseren en het opleidingenaanbod te laten aansluiten bij reëel 
aanwezig academisch potentieel en onderzoekszwaartepunten in instellingen. Hiervoor wil 
de minister referentie- en tolerantienormen in het leven roepen en vraagt hij aan de sector 
om een rationalisatieplan op te stellen. Bij mislukking levert niet de individuele instelling in, 
maar alle bij het rationalisatieplan betrokken instellingen. Referentienormen geven weer wat 
het ideale aantal opleidingen in Vlaanderen zou zijn. Tolerantienormen geven weer hoeveel 
opleidingen er in de Vlaamse hogeronderwijsruimte maximaal kunnen worden toegestaan 
(pp. 29-31). 

De Raad Hoger Onderwijs meent aangetoond te hebben dat rationalisatie een complex 
gegeven is. Een enkelvoudig instrumentarium volstaat waarschijnlijk niet om het proces in 
gang te zetten. De raad stelt daarom een gefaseerd proces voor, dat verschillende 
rationalisatietechnieken combineert.   
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4.1 Bestaande mechanismen een kans geven 

De overheid heeft in het kader van de herstructurering en flexibilisering van het Vlaamse 
hoger onderwijs in een nog niet zo ver verleden een aantal maatregelen gecreëerd die ook 
een rationaliserend neveneffect hebben. De raad is van mening dat de overheid deze 
processen een kans moet geven om op kruissnelheid te komen en de effecten ervan op 
middellange termijn moet evalueren.  

Visitatie en accreditatie zijn voorbeelden van dergelijke processen. Zij leiden natuurlijkerwijs 
tot een afslanking van het aanbod: kwalitatief ondermaatse opleidingen verdwijnen uit het 
aanbod. Instellingen zullen bovendien de resultaten van visitatie en accreditatie niet 
afwachten, maar onhoudbare opleidingen reeds voordien schrappen. De raad dringt er niet 
op aan dat visitatie en accreditatie een expliciete rationaliseringsdimensie zouden 
toegewezen krijgen. Net omdat hun rol beperkt is tot kwaliteitszorg kan het rationaliserend 
neveneffect vrijelijk een kans krijgen. Visitatie- en accreditatierapporten kunnen wel hun rol 
spelen in het sectoroverleg met betrekking tot de bepaling van het optimale 
opleidingenaanbod. 

Ook de associaties hebben nog niet de kans gekregen verschillende modellen van 
samenwerking uit te proberen en te implementeren. Door hun organisatie en structuur 
nodigen associaties uit tot samenwerking tussen de verschillende associatiepartners. De 
raad moedigt bovendien ook samenwerking tussen de associaties aan. De raad denkt 
daarbij aan gemeenschappelijke aanbestedingen, gezamenlijk ontwikkelen van 
leermiddelen, uitwisselen van specialisten, gebruik van moderne technologie, e-learning, 
werkverdeling, bi-diplomering, gezamenlijk gebruik van infrastructuur, geïntegreerde en 
geassocieerde faculteiten voor academisering, uitwisseling van docenten en studenten, 
aanbieden van permanente vormingsinitiatieven, reductie van het aantal ma-na-ma’s en ba-
na-ba’s, etc. Ook samenwerking met de andere gemeenschappen en met andere landen 
wordt door de raad aanbevolen. Uitwisseling van expertise met het werkveld is ook een 
belangrijke vorm van samenwerking. 

Voor het opstarten van nieuwe opleidingen heeft de decreetgever een aantal drempels 
ingebouwd, die ervoor zorgen dat instellingen zorgvuldig de meerwaarde van een nieuwe 
opleiding afwegen. Nieuwe opleidingen in het Vlaamse hoger onderwijs moeten duidelijk aan 
een aantal voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden hebben betrekking op de potentiële 
kwaliteit van de aangevraagde opleiding en de macrodoelmatigheid ervan. Het voorstel 
wordt door de NVAO aan een toets nieuwe opleidingen onderworpen en het advies van de 
Erkenningscommissie wordt gevraagd. Bovendien is er de time-lag voor het meetellen van 
de studenten in een nieuwe opleiding in de financiering.  

De raad wijst erop dat het nakende financieringsdecreet eveneens een aantal maatregelen 
bevat die doelmatigheid en rationalisatie in de hand werken: instellingsnormen, stimulansen 
voor gezamenlijke opleidingen, verevening en de rationalisatiebonus. Deze maatregelen 
worden geleidelijk ingevoerd. De effecten hiervan moeten op middellange termijn 
geanalyseerd en geëvalueerd worden. 

4.2 Cijfermatig in kaart brengen van de sector en het opstellen van een 
zelfregulerend kader 

Bij het opstellen van normen, stelt zich volgens de Raad Hoger Onderwijs onmiddellijk een 
definitieprobleem: benamingen en inhouden van opleidingen verschillen van instelling tot 
instelling. Ook het niveau waarop de analyse uitgevoerd wordt (opleidingen, studiegebieden, 
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clusters van opleidingen), beïnvloedt de uitkomsten van het proces. In het verleden zijn 
rationalisatieprocessen stukgelopen omdat men onvoldoende nagedacht had over het 
definiërend kader en het analyseniveau. De Raad Hoger Onderwijs benadrukt daarom dat er 
nood is aan een transparant referentiekader, met daarin de nodige definities, hun onderlinge 
afstemming, conceptvorming en onderbouwde criteria voor het vormen van bepaalde 
clusters. 

Het opstellen van dit referentiekader vraagt tijd en kan volgens de raad enkel in 
samenspraak met de sector gebeuren omdat enkel hij de nodige expertise in huis heeft om 
cijfermatige gegevens op een correcte manier te interpreteren. De sector is bereid deze 
inspanning te leveren, maar vraagt hiervoor de nodige tijd. De Raad Hoger Onderwijs is 
vanzelfsprekend ook bereid zijn bijdrage te leveren aan dit debat.  

De Raad Hoger Onderwijs stelt daarnaast voor om af te stappen van rigide referentie- en 
tolerantienormen en te kiezen voor richtnormen, waarbij rekening gehouden wordt met de 
factoren hierboven opgelijst en waarbij ook het proces transparant is. In dit geval worden in 
het decreet eerder procesdoelstellingen opgenomen, die bepalen dat de sector zelf 
aangepaste gecombineerde normen bepaalt. 

4.3 Korte termijn 

Wanneer de overheid maatregelen op korte termijn wil doorvoeren, stelt de raad voor dat zij 
in samenspraak met de sector de specifieke pijnpunten identificeert en aangeeft in welke 
richting het hogeronderwijslandschap op korte termijn moet evolueren.   

5 Begeleidende maatregelen 

Rationalisatie zal een impact hebben op studenten en personeel. Teneinde eventuele sociale 
effecten te minimaliseren, stelt de raad voor het rationalisatieproces niet in gang te zetten 
alvorens een aantal randvoorwaarden gerealiseerd werden.  

5.1 Sociale maatregelen voor studenten 

Indien studenten zich door rationalisatie meer moeten verplaatsen, vindt de raad dat er 
sociaal flankerende maatregelen moeten komen met betrekking tot huisvesting, vervoer, 
studietoelagen, etc. 

5.1.1 Studietoelagen 

De recente OBPWO-studie Student in de 21e eeuw (Cantillon, 2005) toont aan dat de huidige 
beursbedragen niet de volledige studiekost dekken. Bovendien blijkt dat de 
inkomensgrenzen onaangepast zijn om gezinnen die op of onder de armoedegrens leven 
volledige studiebeurzen toe te kennen. De Raad Hoger Onderwijs heeft in het verleden reeds 
gepleit voor een verhoging van de beursbedragen en de inkomensgrenzen2. Wanneer het 
rationalisatieproces leidt tot een grotere spreiding van het opleidingenaanbod en studenten 
noodgedwongen verder van hun woonplaats studeren, dan dringt een aanpassing van de 
studietoelagen zich op. 

                                                 
2 Vlaamse Onderwijsraad. Raad Hoger Onderwijs. (20 juni 2005) Advies over het wijzigingsdecreet 

studiefinanciering en studentenvoorzieningen in hoger onderwijs. 
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5.1.2 Huisvesting 

De huur van een studentenkot is de grootste studiekost voor kamerstudenten. Zoals hoger 
vermeld, dekken de studiebeurzen onvoldoende de studiekosten. Bovendien is het huidige 
aanbod aan gesubsidieerde studentenhuisvesting nu al ontoereikend. Wanneer een reductie 
van het opleidingenaanbod meer studenten noodzaakt op kot te gaan, wordt de nood aan 
betaalbare huisvesting nog groter. 

Naast het toegezegde optrekken van de sociale toelagen voor de studentenvoorzieningen 
van de hogescholen, zijn er bijkomende inspanningen nodig op het gebied van 
studentenhuisvesting. De universiteiten hebben in de jaren ’60 en ’70 goedkope 
investeringskredieten genoten om een patrimonium op te bouwen voor studentenhuisvesting. 
De studentenvoorzieningen van de hogescholen kampen met een sterke 
investeringsachterstand. Bovendien is de studentenparticipatie aan het hoger onderwijs 
sinds de jaren zeventig sterk gestegen terwijl het kamerbestand van studentenvoorzieningen 
nauwelijks is gegroeid. Het kamerdecreet van 19973 dat minimale kwaliteits- en 
comfortnormen oplegt, deed de gemiddelde huurprijs voor een privé-kot stijgen. 

De Raad Hoger Onderwijs pleit er daarom voor om opnieuw het systeem van een 
waarborgfonds voor goedkope leningen in het leven te roepen, waarbij de overheid het 
verschil met de werkelijke intrestvoet bijpast. Het fonds zou bij de aanvragen voorrang 
kunnen geven aan de investeringsprojecten die regionaal en instellingsoverschrijdend 
samenwerken. Daarnaast is ook een inhaaloperatie voor de historisch gegroeide 
patrimoniumachterstand van de hogescholen noodzakelijk. 

5.1.3 Mobiliteit 

Optimalisatie en samenwerking veronderstelt meteen ook een grotere mobiliteit van 
studenten. Vandaag zijn de tarieven van de verschillende vervoermodi van De Lijn, de MIVB, 
de NMBS en de Tec nog steeds zeer versnipperd en weinig op elkaar afgestemd. Een 
openbare vervoerskaart voor studenten, waarmee de student tegen een kleine 
administratieve kost gebruik kan maken van alle vervoersmodi en alle netten kan hierbij een 
oplossing bieden. 

Een grotere spreiding van het hogeronderwijsaanbod veronderstelt ook een betere 
bereikbaarheid van de verschillende vestigingsplaatsen: een frequentere en betere 
bediening van campussen door het openbaar vervoer, meer verbindingen, betere 
aansluitingen en overstapmogelijkheden tussen fiets en openbaar vervoer. 

5.1.4 Optimalisering van de studentenvoorzieningen 

Ook in de sociale sector, kan nagedacht worden over een optimalere inzet van middelen. 
Schaalvoordelen door regionale samenwerking kunnen nog verder uitgebouwd worden. 

5.2 Sociale maatregelen voor het personeel 

Rationalisatie heeft ongetwijfeld impact op het personeel. De raad stelt daarom een aantal 
flankerende maatregelen voor met betrekking tot het behoud van tewerkstelling, 
inzetbaarheid en mobiliteit.  

                                                 
3 Decreet houdende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor (studenten)kamers (4 februari 1997). 
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Alhoewel de minister er zich toe verbonden heeft om de globale tewerkstelling bij het 
rationalisatieproces ten minste constant te houden, meent de raad dat de instellingen zelf 
ook een maximale inspanning moeten leveren om de tewerkstelling te behouden. De raad 
vindt dat bij de afbouw van een opleiding, de getroffen personeelsleden maximaal heringezet 
moeten worden, eerst binnen de instelling, en indien dit niet mogelijk is, dan toch binnen 
haalbare grenzen in een andere hogeronderwijsinstelling, binnen of buiten de associatie.  
Ook moet men alle mogelijke om- en herscholingskansen maximaal benutten. De raad pleit 
ook voor het bevorderen en of faciliteren van de mobiliteit van het individuele personeelslid 
tussen instellingen van het hoger onderwijs met behoud van rechten. 

De raad stelt voor om binnen de bestaande formele structuren een begeleidende, paritair 
samengestelde, instantie te creëren die instaat voor het opvolgen van de sociale effecten 
van rationalisatie. 

Bij het samenvoegen van opleidingen, bestaat de kans dat ook de geografische mobiliteit 
van het personeel verhoogt, en bijgevolg de werkdruk weer stijgt. Daarom is de raad van 
mening dat de instelling bij het bepalen van de opdracht van het personeelslid met dergelijke 
mobiliteit rekening moet houden.  

5.3 Administratieve, organisatorische, decretale aandachtspunten 

De raad wijst erop dat mobiliteit van personeelsleden belemmerd wordt door verschillende 
personeelsstatuten in hogescholen en universiteiten. De raad vraagt dat de overheid 
initiatieven ter zake zou nemen. Dit moet leiden tot een aantrekkelijk statuut dat recrutering 
toelaat van kwalitatief hoogstaand personeel.  

De raad vraagt ook dat samenwerking in zijn breedst mogelijke vorm decretaal mogelijk 
gemaakt wordt of versoepeld wordt. De raad denkt hierbij ook aan samenwerking met de 
andere gemeenschappen en andere landen. 

6 Tot slot 

De Raad Hoger Onderwijs is overtuigd van de zinvolheid van het rationalisatiedebat en heeft 
met dit advies zijn visie op de huidige rationalisatieproblematiek uiteengezet. De raad is 
overtuigd dat de sector werk wil maken van de analyse van het opleidingenaanbod, een 
referentiekader en een rationalisatieplan, waarbij dit advies als kader gebruikt kan worden. 
De raad vraagt dat de sector hiervoor voldoende tijd krijgt. De raad stelt voor bij dit 
sectoroverleg alle hogeronderwijspartners te betrekken.  

De raad is ook bereid nog een bijdrage te leveren aan de concretisering van dit advies 
wanneer de overheid haar intenties verduidelijkt. De raad zal te gepaste tijde ook advies 
uitbrengen over het financieringsdecreet voor het Vlaamse hoger onderwijs. 

 

 

 

Isabelle De Ridder Harry Martens 
secretaris voorzitter 
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Bijlage 1: minderheidsstandpunt van VSOA-Onderwijs 

In de tekst staat nu: 

5.2  Sociale maatregelen voor het personeel 

Alhoewel de minister er zich toe verbonden heeft om de globale tewerkstelling bij het 
rationalisatieproces ten minste constant te houden, meent de raad dat de instellingen zelf 
ook een maximale inspanning moeten leveren om de tewerkstelling te behouden. 

Tekstwijziging VSOA-Onderwijs: 

Alhoewel de minister er zich toe verbonden heeft om de globale tewerkstelling bij het 
rationalisatieproces ten minste constant te houden,  meent de raad dat de instellingen 
zelf ook een maximale inspanning moeten leveren om de tewerkstelling een peil te 
laten bereiken dat er voor zorgt dat de werkdruk voor het personeel in de instellingen 
kan dalen. 

In de tekst staat nu: 

5.2  Sociale maatregelen voor het personeel 

De raad vindt dat bij de afbouw van een opleiding, de getroffen personeelsleden maximaal 
heringezet moeten worden, eerst binnen de instelling, en indien dit niet mogelijk is, dan toch 
binnen haalbare grenzen in een andere hogeronderwijsinstelling, binnen of buiten de 
associatie.  Ook moet men alle mogelijke om- en herscholingskansen maximaal benutten. 
De raad pleit ook voor het bevorderen en of faciliteren van de mobiliteit van het individuele 
personeelslid tussen instellingen van het hoger onderwijs met behoud van rechten. 

Tekstwijziging VSOA-Onderwijs: 

De raad vindt dat bij de afbouw van een opleiding, de getroffen personeelsleden 
maximaal heringezet moeten worden, eerst binnen de instelling, en indien dit niet 
mogelijk is, dan toch binnen haalbare grenzen in een andere hogeronderwijsinstelling, 
binnen of buiten de associatie.  Ook moet men alle mogelijke om- en 
herscholingskansen maximaal benutten. De raad pleit ook voor het bevorderen en of 
faciliteren van de mobiliteit van het individuele personeelslid tussen instellingen van 
het hoger onderwijs met behoud van rechten. Daarom moet de overheid de 
problematiek van de mobiliteit aanpakken in de desbetreffende decreten door middel 
van het principe van de mutatie in te schrijven. 

In de tekst staat nu: 

5.3 Administratieve, organisatorische, decretale aandachtspunten 

De raad wijst erop dat mobiliteit van personeelsleden belemmerd wordt door verschillende 
personeelsstatuten in hogescholen en universiteiten. De raad vraagt dat de overheid 
initiatieven ter zake zou nemen. Dit moet leiden tot een aantrekkelijk statuut dat recrutering 
toelaat van kwalitatief hoogstaand personeel.  

De raad vraagt ook dat samenwerking in zijn breedst mogelijke vorm decretaal mogelijk 
gemaakt wordt of versoepeld wordt. De raad denkt hierbij ook aan samenwerking met de 
andere gemeenschappen en andere landen. 
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Tekstwijziging VSOA-Onderwijs: 

De raad wijst erop dat mobiliteit van personeelsleden belemmerd wordt door 
verschillende personeelsstatuten in hogescholen en universiteiten. De raad vraagt dat 
de overheid initiatieven ter zake zou nemen. Dit moet leiden tot een aantrekkelijk 
statuut dat recrutering toelaat van kwalitatief hoogstaand personeel en het behoud 
van het huidige personeel. 

De raad vraagt ook dat samenwerking in zijn breedst mogelijke vorm decretaal 
mogelijk gemaakt wordt of versoepeld wordt. En dat de overheid samenwerking 
tussen associaties niet enkel optimaliseert maar ook stimuleert. 

VSOA-Onderwijs is niet akkoord dat de volgende zin: De raad denkt hierbij ook aan 
samenwerking met de andere gemeenschappen en andere landen  in het advies blijft 
staan. 


