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Advies over de invulling van het Aanmoedigingsfonds 

1 Situering 

Artikel 44 § 2 van het decreet betreffende de financiering van de werking van de 

hogescholen en universiteiten in Vlaanderen (tekst aangenomen door plenaire vergadering 

van het Vlaams Parlement op 5 maart 2008) stelt dat de Vlaamse Onderwijsraad advies kan 

uitbrengen over de resultaatsindicatoren die door de Vlaamse Regering zullen worden 

vastgelegd (ten laatste op 30 juni 2008) en die vanaf het begrotingsjaar 2011 de verdeling 

van de middelen van het Aanmoedigingsfonds zullen sturen.  

In dit advies spreekt de Raad Hoger Onderwijs zich uit over hoe volgens hem instellingen de 

middelen van het Aanmoedigingsfonds kunnen inzetten om tot een degelijk diversiteitsbeleid 

te komen, dat de in-, door- en uitstroom van kansengroepen in het hoger onderwijs kan 

bevorderen. De raad wijst hierbij ook op de verantwoordelijkheden van de overheid en van 

de student. De raad geeft op het einde van dit advies eveneens zijn visie op de 

resultaatsindicatoren.  

Dit advies werd voorbereid door de commissie Diversiteit Hoger Onderwijs, voorgezeten 

door Peter De Keyzer. De Raad Hoger Onderwijs besprak dit advies op 15 april 2008 en 

keurde het eenparig goed in aanwezigheid van 14 stemgerechtigde leden.  

2 Het Aanmoedigingsfonds voor beleidsspeerpunten 

In het financieringsdecreet wordt een “Aanmoedigingsfonds voor beleidsspeerpunten” 

voorzien (artikel 43 en volgende, tekst aangenomen door plenaire vergadering van het 

Vlaams Parlement op 5 maart 2008). Hogescholen en universiteiten kunnen deze middelen 

aanwenden om gelijke kansen en diversiteit in het hoger onderwijs aan te moedigen en in 

het bijzonder om maatregelen te nemen die de instroom en de doorstroom bevorderen van 

studenten uit bevolkingsgroepen die ondervertegenwoordigd zijn in het hoger onderwijs 

(artikel 43). Vanaf het begrotingsjaar 2008 tot en met 2010 worden de middelen voor het 

Aanmoedigingsfonds verdeeld op basis van het aandeel van de onderwijssokkel van elke 

instelling (artikel 44, §1). Vanaf het begrotingsjaar 2011 worden de middelen van het 

Aanmoedigingsfonds verdeeld op basis van algemene resultaatsindicatoren (artikel 44, §2). 

De resultaatsindicatoren hebben ten minste betrekking op (artikel 44, §2):  

1° het verhogen van de instroom in het hoger onderwijs van studenten uit bevolkingsgroepen 

die ondervertegenwoordigd zijn in het hoger onderwijs; 

2° het verbeteren van de doorstroom in het hoger onderwijs, in het bijzonder voor die 

studenten die afkomstig zijn uit bevolkingsgroepen die ondervertegenwoordigd zijn in het 

hoger onderwijs;  

3° het bevorderen van een succesvolle uitstroom, in het bijzonder voor die studenten die 

afkomstig zijn uit bevolkingsgroepen die ondervertegenwoordigd zijn in het hoger onderwijs. 

De instellingen voegen jaarlijks aan de middelen van het Aanmoedigingsfonds een bedrag 

toe (artikel 44, §3). In het kader van het Aanmoedigingsfonds sluiten de instellingen hoger 

onderwijs met de Vlaamse regering een beheersovereenkomst af met een looptijd van vijf 

jaar (drie jaar voor de eerste) (artikel 45, §1). Deze beheersovereenkomst neemt 
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doelstellingen, prestaties, tijdspad, evaluatiecriteria, middelen en wijze van verantwoording 

op (artikel 45, §2). 

De Raad Hoger Onderwijs merkte in zijn advies over het voorontwerp van het 

financieringsdecreet (12 juni 2007) al op dat het bevorderen van gelijke onderwijskansen en 

diversiteit een opdracht moet zijn voor elke instelling en dus structureel in de 

basisfinanciering van de instellingen hoger onderwijs moet opgenomen worden. Het 

Aanmoedigingsfonds komt voor een stuk tegemoet aan de vraag om instellingen bijkomende 

slagkracht te verstrekken in het uitbouwen van een eigen diversiteitsbeleid. Het budget van 

het Aanmoedigingsfonds is evenwel beperkt. Bovendien houdt de verdeelsleutel gedurende 

de eerste drie jaar geen rekening met de effectieve populatie en beginsituatie van een 

instelling. Dit is strijdig met de eigenlijke doelstellingen van het fonds.  

De raad vraagt de overheid in de toekomst meer middelen voor het diversiteitsbeleid hoger 

onderwijs te voorzien en dit structureel in de basisfinanciering in te bedden. Tijdelijkheid en 

vrijwilligheid zijn immers een onvoldoende basis om een doordacht diversiteitsbeleid uit te 

bouwen. 

De raad hoopt dat het Aanmoedigingsfonds in de tussentijd inderdaad zal bijdragen aan een 

gestegen participatie van ondervertegenwoordigde bevolkingsgroepen in het Vlaamse hoger 

onderwijs (de zogenaamde kansengroepen, cf. infra). In dit advies stelt de raad een zinvolle 

invulling voor het fonds voor: het beschrijft de verantwoordelijkheden van instellingen, 

overheid en studenten in het uitbouwen van een degelijk diversiteitsbeleid met het oog op 

het realiseren van inclusief hoger onderwijs. Op het einde van dit advies gaat de raad in op 

de relatie instellingen/overheid waarbij hij de beheersovereenkomsten en de 

resultaatsindicatoren behandelt.  

3 Inclusief hoger onderwijs 

Inclusief onderwijs houdt in dat alle lerenden deel uitmaken van eenzelfde lerende 

gemeenschap. Dankzij passende methodes, flexibele organisatievormen, continue 

sensibilisering en de vereiste ondersteuning vanwege de overheid moet dit mogelijk worden. 

Flexibiliteit, sensibilisering en awareness zijn sleutelwoorden voor inclusief hoger onderwijs1. 

Het Vlaamse hoger onderwijs moet streven naar een inclusief beleid dat het potentieel van 

alle studenten centraal stelt en tegemoet komt aan de noden en behoeften van alle 

studenten. Dit betekent echter niet dat er geen gerichte acties opgezet kunnen worden om 

bepaalde discrepanties tussen de noden van studenten en het aanbod van het hoger 

onderwijs weg te werken.  

4 Registratie 

Het Aanmoedigingsfonds heeft als doelstelling het verhogen van de instroom, doorstroom, 

uitstroom in/uit het hoger onderwijs, in het bijzonder voor die studenten die afkomstig zijn uit 

bevolkingsgroepen die ondervertegenwoordigd zijn in het hoger onderwijs (artikel 43 § 2). Dit 

betekent dat men inzicht moet hebben in de beginsituatie van een instelling (hoeveel 

studenten uit ondervertegenwoordigde bevolkingsgroepen zijn ingeschreven?), men 

                                                
1
 Vlaamse Onderwijsraad. Algemene Raad. 1998. Advies over inclusief onderwijs, p. 5. Inclusief hoger 

onderwijs werd ook belicht in: Vlaamse Onderwijsraad. Raad Hoger Onderwijs. Advies over de realisatie van 
inclusief hoger onderwijs. 13 juni 2006. 
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streefcijfers moet definiëren en men ten slotte moet bekijken of specifieke acties in het kader 

van het Aanmoedigingsfonds tot een participatieverhoging geleid hebben. De Raad Hoger 

Onderwijs is van mening dat dit enkel mogelijk is indien werk gemaakt wordt van een 

eenduidige registratie. De raad heeft hierover een apart advies uitgebracht2.  

5 Een onderbouwd diversiteitsbeleid 

De Raad Hoger Onderwijs vindt dat de aanwending van de middelen van het 

Aanmoedigingsfonds gebruikt moet worden in een doordacht diversiteitsbeleid dat erop 

gericht is de talenten van alle studenten te ontwikkelen. Het diversiteitsbeleid van een 

instelling zou expliciet deel moeten uitmaken van het visitatieproces en de accreditatie. 

5.1 Doelstellingen 

Een weloverwogen diversiteitsbeleid moet de doelstellingen van de Engagementsverklaring3 

helpen realiseren:  

- streven naar meer verdraagzaamheid, respect en gelijke kansen; 

- werken aan een hoger onderwijs zonder directe of indirecte discriminatie, uitsluiting, 

segregatie of racisme; 

- bijdragen tot een evenredige en evenwaardige participatie aan het hoger onderwijs, 

dat een afspiegeling moet zijn van de maatschappij; 

- streven naar een optimale toegankelijkheid4, instroom, doorstroom en uitstroom van 

kansengroepen. 

Onder kansengroepen verstaat de Vlor “alle groepen van de bevolking die, ondanks hun 

intrinsieke mogelijkheden, niet op een evenredige wijze deelnemen aan, doorstromen in en 

profijt hebben van het hoger onderwijs”5.  

5.2 Maximaliseren van talent 

Hogeronderwijsopleidingen moeten in al hun aspecten (studie –met inbegrip van alle 

opleidingsonderdelen, ook stage en internationale uitwisseling– en studentenleven) integraal 

openstaan voor al wie hoger onderwijs wenst aan te vatten. De raad is voorstander van een 

inclusief beleid dat oog heeft voor de meerwaarde van elke potentiële student. Hierbij ligt de 

nadruk op het ontwikkelen van ieders talent.  

5.3 Design for all  

Als van bij de start rekening gehouden wordt met het hele spectrum van mogelijkheden en 

beperkingen van de gebruikers, zijn aanpassingen voor specifieke groepen gebruikers 

achteraf niet meer nodig. Traditioneel wordt een ontwerp immers vaak afgestemd op de 

modale gebruiker, waardoor later vaak supplementaire voorzieningen moeten worden 

aangebracht. Dit brengt bijkomende, soms erg hoge, kosten met zich mee. Design for All kan 

                                                
2
 Vlaamse Onderwijsraad. Raad Hoger Onderwijs. Advies over de registratie van kansengroepen. 15 april 2008. 

3
 Diversiteit als meerwaarde. Engagementsverklaring van het Vlaamse hoger onderwijs. p. 3. 30 mei 2005. 

4
 Met een toegankelijke dienstverlening bedoelen we een onderwijsaanbod dat bereikbaar, beschikbaar, 

betaalbaar, bruikbaar, begrijpbaar, betrouwbaar en bekend is voor kansengroepen (naar Vlaams 
Minderhedencentrum. 7 juni 2007. Visie Toegankelijkheid) 

5
 Diversiteit als meerwaarde. Engagementsverklaring van het Vlaamse hoger onderwijs. p. 3 
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een oplossing betekenen6. Bij het ontwerpen houdt men dan rekening met de behoeftes, 

wensen, capaciteiten en beperkingen van allen.  

In een onderwijskundige context betekent dit dat het curriculum en de evaluatiemodaliteiten 

zodanig zijn ontworpen dat toegankelijkheid gegarandeerd wordt voor alle studenten, 

ongeacht mogelijke beperkingen, leerstijl of persoonlijke achtergrond. Voorwaarde is wel dat 

het opleidingsniveau niet gecompromitteerd wordt. Niet de student hoeft zich aan te passen 

aan een uniform en star onderwijs, maar dat onderwijs bouwt zelf voldoende diversifiëring en 

flexibiliteit in zijn aanpak en organisatie in, om aan een breed spectrum van studenten met 

hun eigen mogelijkheden, beperkingen, leerstijlen en voorkeuren een volwaardige opleiding 

te kunnen bieden. “Ontwerpen” van het onderwijsgebeuren in de ruimst mogelijke zin, zowel 

op macro-, meso- en microniveau, gebeurt dus best tegen de achtergrond van het Design for 

All –principe. Hoe ruimer toepasbaar het oorspronkelijke ontwerp, hoe toegankelijker de 

instelling en haar onderwijs worden en hoe minder nood aan specifieke ondersteuning.  

5.4 Specifieke ondersteuning 

Studenten uit kansengroepen ervaren, afhankelijk van de omgevingsfactoren en de opdracht 

(o.a. het curriculum), mogelijkerwijs barrières die hen verhinderen volwaardig deel te nemen 

aan het hoger onderwijs. Met de nodige ondersteuning kunnen barrières echter opgeheven 

worden. Deze barrières7 ontstaan door de interactie van persoonlijke factoren8 en 

omgevingsfactoren9. Door deze interactie wordt een persoon  mogelijkerwijs belemmerd in 

het realiseren van zijn levensgewoonten. Een levensgewoonte is een vaak verrichte activiteit 

of sociale rol, bijvoorbeeld het onderhouden van familiale en interpersoonlijke relaties, 

deelnemen aan gemeenschapsactiviteiten, opleiding, arbeid en vrijetijdsbesteding. In dit 

geval gaat het om de specifieke rol van het student-zijn in al zijn facetten.  

Als instellingen en overheid meer inzicht hebben in de specifieke behoeftes van 

kansengroepen, in de barrières die zij ervaren, dan kunnen zij bij het initiële “ontwerpen” 

hiermee pro-actief rekening houden, zodat het “ontwerp” voor iedereen toegankelijk wordt 

(design for all). Wanneer een instelling vaststelt dat bepaalde groepen wel in de regio 

aanwezig zijn, maar niet instromen of wel instromen maar bepaalde ondersteuning nodig 

hebben om door te stromen, zijn specifieke ondersteuningsacties noodzakelijk.  

                                                
6
 Het concept Design for All ontstond in de architectuur, maar gaandeweg werd duidelijk dat het ook nuttig kon 

zijn bij het ontwerpen van een breed gamma van producten en diensten (zie bijvoorbeeld: http://www.design-
forall.nl). Zo vond het onder benamingen als Universal Design for Learning en Universal Instructional Design 
(zie bijvoorbeeld het Amerikaanse Center for Applied Special technology: http://www.cast.org/index.html) ook 
toepassing in het onderwijs. 

7
 Naar Fougeyrollas, P. 1995. Le processus de production culturelle du handicap. Quebec: CQCI-DIH/SSCIDIH. 

Huidige versie: Fougeyrollas P., Bergeron H., Cloutier R., Côté J., St Michel G. 1998. Classification 
québécoise: Processus de production du handicap, Quebec: RIPPH. Dit model werd ontwikkeld voor 
personen met een functiebeperking, maar is ruimer toepasbaar. 

8
 Persoonlijke factoren zijn kenmerken van een persoon zoals de organische structuur van het lichaam, 

bekwaamheden of lichaamsfuncties op mentaal en fysiek niveau, en socio-demografische gegevens (leeftijd, 
geslacht, socio-economische klasse en etnische afkomst en bij uitbreiding ook de gezinssituatie, religie en het 
verblijfsstatuut). 

9
 De omgevingsfactoren omvatten het geheel van sociale (politiek-economische organisatie van de 

maatschappij met hierbij de publieke infrastructuur, het onderwijssysteem, de gezondheidszorg en sociale 
diensten), socio-culturele (bijvoorbeeld het sociaal netwerk van de persoon en de sociaal-maatschappelijke 
regels en bij uitbreiding de mentaliteit die men aanneemt tav kansengroepen), ecologische en fysieke 
(geografische kenmerken en elementen uit de geordende omgeving zoals technologische ontwikkelingen en 
architectuur) factoren. 
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6 Realiseren van inclusief hoger onderwijs 

Bereidwilligheid ten spijt, vergt inclusief hoger onderwijs zware inspanningen van instellingen 

op het niveau van voorzieningen, middelen en personeelstijd. Transparantie en 

eenduidigheid op het vlak van regelgeving, beschikbare middelen en vormen van 

ondersteuning lijken vaak zoek. De raad is overtuigd dat inclusief hoger onderwijs slechts 

een feit wordt wanneer de verschillende actoren in het hoger onderwijs hun 

verantwoordelijkheden opnemen en hun initiatieven op elkaar afstemmen10.  

Dit overzicht kwam tot stand op basis van een behoefteanalyse gemaakt door het 

overlegplatform Doelgroeporganisaties dat ressorteert onder de commissie Diversiteit Hoger 

Onderwijs. Hierin waren de doelgroeporganisaties die de Engagementsverklaring 

ondertekenden11 en de Vlor-commissie Hoger Onderwijs voor Studenten met een 

Functiebeperking vertegenwoordigd. 

6.1 Verantwoordelijkheid van de instelling  

Om de participatiegraad van kansengroepen aan het hoger onderwijs te verbeteren is visie 

nodig en een instellingsgebonden diversiteitbeleid. Een instelling kan de participatie van 

kansengroepen verhogen door haar toegankelijkheid te verbreden en dit in de ruimste 

betekenis van het woord: in alle aspecten van haar functioneren aantonen dat zij openstaat 

voor kansengroepen. Dit komt uiteindelijk alle studenten ten goede: wanneer de instelling 

een afspiegeling wordt van de maatschappij, leren studenten omgaan met diversiteit zoals zij 

dit op de arbeidsmarkt ook zullen moeten doen.  

Instellingen kunnen het Aanmoedigingsfonds aanwenden om deze toegankelijkheid stap 

voor stap te realiseren via gerichte acties, die deel uitmaken van een overkoepelend beleid. 

De meeste van deze acties komen alle studenten ten goede. Een toegankelijke instelling 

werkt best de volgende “basisvoorzieningen”12 ten aanzien van kansengroepen uit.  

6.1.1 Instellingsbeleid  

Beleidstekst en actieplan 

De instelling heeft een beleidstekst, een diversiteitsplan waarin het beleid voor 

kansengroepen uitgewerkt is. Deze tekst gaat verder dan een verwijzing in een missie of een 

visie. Het diversiteitsbeleid is ingebed in het algemeen beleid en heeft zowel betrekking op 

het onderwijs, als op de ondersteunende diensten. De instelling beschrijft in deze 

beleidstekst haar engagement ten aanzien van kansengroepen.  

In deze beleidstekst heeft de instelling o.a. oog voor partnerschappen met zogenaamde 

doelgroepenorganisaties, bedrijven, opleidingscentra, etc. Ook moet een instelling nadenken 

                                                
10

  Vlaamse Onderwijsraad. Raad Hoger Onderwijs. Advies over de realisatie van inclusief hoger onderwijs. 13 
juni 2006. 

11
  Dit zijn: Minderhedenforum, Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen, 

Vluchtelingenwerk Vlaanderen, Vlaams Minderhedencentrum. 
12

 Naar: Higher Education Funding Council for England. 1999. Guidance on base-level provision for disabled 
students in higher education institutions. HEFCE Ref 99/04. De basisvoorzieningen werden geformuleerd op 
basis van een onderzoek waarbij 10 instellingen voor hoger onderwijs als case-study fungeerden en 96 
instellingen voor hoger onderwijs een gedetailleerde vragenlijst beantwoordden. Voor een analyse van deze 
minimal standards, zie Tinklin, T., Riddell, S. & Wilson, A., 2004. Disabled Students in Higher Education, 
Centre of Educational Sociology Briefings, No. 32, http://www.ces.ed.ac.uk/Briefings.htm (consultatie op 19 
mei 2006). 



 6 

over hoe zij de non-discriminatiewetgeving in de praktijk zal omzetten (aanpak, procedures, 

instanties).  

Daarbij werkt de instelling een integraal diversiteitsactieplan uit. Zij kan daarbij nagaan welke 

haar “beginsituatie” is. Wat is bijvoorbeeld de demografische situatie van het 

rekruteringsgebied? De gegevens hierover zou de instelling bij de overheid moeten kunnen 

opvragen. Deze gegevens zijn immers essentieel om te meten of een beleid succesvol is. 

Weerspiegelt de instellingspopulatie deze situatie? Welke groepen kunnen in de instelling 

onderscheiden worden? Deze analyse vereist een inzicht in de mogelijke kansengroepen: 

“allochtonen” en mensen in armoede zijn een zeer diverse groep en in de groep studenten 

met een functiebeperking kan men ook verscheidene subcategorieën onderscheiden. Een 

inzicht in de beginsituatie maakt het mogelijk gerichte acties op te zetten, die op vastgestelde 

tijdstippen geëvalueerd worden. In het plan worden alle mogelijke acties rond diversiteit 

gecoördineerd om versnippering over verschillende diensten en departementen te vermijden. 

Registratie van kansengroepen kan een hulpmiddel zijn om de beginsituatie van de instelling 

te analyseren. De raad gaat hierop in, in zijn advies Registratie van kansengroepen (15 april 

2008).  

Flexibiliseringsbeleid  

Het flexibiliseringsdecreet had als doelstellingen de toegang tot hoger onderwijs, mobiliteit, 

differentiëring en levenslang leren (cf. de erkenning van verworven competenties) te 

verbreden. Hiertoe werd de onderwijsorganisatie flexibeler en werden flexibele 

leeromgevingen en curricula in het leven geroepen. Het flexibiliseringsdecreet creëert 

ongetwijfeld een aantal nieuwe mogelijkheden voor kansengroepen. Via flexibele trajecten 

bijvoorbeeld, faciliteert men herintreden of wordt het combineren van werken en studeren 

meer haalbaar. De manier waarop een instelling het flexibiliseringsbeleid implementeert, 

neemt een essentiële plaats in het diversiteitsbeleid in. 

Toelatingsbeleid  

Instellingen moeten nadenken over hun toelatingsbeleid. Dat moet erop gericht zijn zoveel 

mogelijk potentiële studenten de mogelijkheid te bieden om hun talenten te maximaliseren. 

Zo moet het inschrijvingsbeleid voor personen met een kwetsbare verblijfsvergunning deel 

uitmaken van het diversiteitsbeleid. Maar dankzij het flexibiliseringsdecreet kunnen ook 

mensen zonder diploma secundair onderwijs instromen in het hoger onderwijs, mits zij een 

assessment afleggen. Instellingen moeten nadenken hoe zij hiermee omgaan en welke 

begeleiding zij deze studenten na het instromen kunnen bieden. Belangrijk is dat dit 

assessment cultuuronafhankelijk is en enkel rekening houdt met de competenties die al 

verworven moeten zijn. 

Instroombeleid 

Rekrutering 

Kansengroepen vinden onvoldoende de weg naar het hoger onderwijs. Instellingen kunnen 

daarom een gerichte rekruteringspolitiek voeren die erop gericht is kansengroepen via de 

geschikte kanalen de juiste informatie over het opleidingsaanbod en de aangeboden 

faciliteiten te bieden. Het beleid van een instelling moet nagaan hoe zij dergelijke rekrutering 

vorm wil geven en welke kansengroepen zij precies wil aanspreken.  

Een instelling kan hierbij ook diversiteitsspecifieke kennismakingsactiviteiten organiseren. 

Het is belangrijk dat bij het klassieke aanbod van SID-in’s, opendeur- en informatiedagen 

ook medewerkers aanwezig zijn die studenten uit kansengroepen kunnen informeren. 
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Onthaal 

Het onthaal bij inschrijving in een instelling is fundamenteel. Het is het eerste contact met die 

instelling en wordt best zo laagdrempelig mogelijk gehouden. Nadenken over een adequaat 

onthaalbeleid is niet overbodig. Kansengroepen mogen niet afgeschrikt worden door de 

administratieve overlast of mogelijke stigmatisatie. Een duidelijke bewegwijzering, een goede 

doorverwijzing en begrijpelijke brochures kunnen studenten een heel eind op weg helpen. 

Hiervoor kan men werken met een vast aanspreekpunt die de betrokken studenten verder 

oriënteert binnen de instelling, die voldoende voeling heeft met de thematiek van diversiteit 

en er ook naar handelt. 

Voor studenten kan het aan te raden zijn om een individueel bezoek te plannen, zodat zij 

specifieke ondersteuningsnoden kunnen bespreken. In veel gevallen hebben studenten, 

omwille van het gemis aan een onderwijscultuur van thuis uit, onvoldoende zicht op wat de 

verwachtingen vanuit een opleiding zijn.  

Voortrajecten 

Specifieke kansengroepen kunnen baat hebben bij een voortraject. Dit geldt voor studenten 

met een a-typische vooropleiding en studenten zonder diploma secundair onderwijs 

bijvoorbeeld, maar ook voor studenten die hun vooropleiding in het buitenland afgewerkt 

hebben.  

Betrokkenheid bij het beleid 

Overleg met studenten uit kansengroepen bij elke stap in het beleid zorgt ervoor dat het 

beleid niet loskomt van zijn doelstellingen. Kansengroepen moeten daarom een kans krijgen 

om te participeren aan beleidsstructuren.  

Daarnaast moet overleg georganiseerd worden opdat kansengroepen ook bij gerichte 

beleidsacties betrokken zijn. Dit overleg kan immers inzicht verschaffen in de behoeftes en 

barrières van de kansengroepen. Via overleg met de kansengroepen kan het beleid ook 

meer aansluiting vinden bij hun achtergrond: bijvoorbeeld door een academische kalender 

op te stellen die rekening houdt met niet-westerse religies.  

Ook de studentenraad moet inclusief zijn. Het is aan de instellingen om dit principe te 

ondersteunen en te faciliteren.  

Monitoring van het gevoerde beleid 

Men moet het gevoerde beleid voortdurend opvolgen en waar nodig (snel) bijsturen. Ook 

evolutie en vooruitgang moeten bekeken worden. Het is belangrijk om deze monitoring aan 

een actor toe te wijzen. Dit kan bijvoorbeeld een steunpunt zijn.  

Een gericht personeelsbeleid 

Het personeel van een instelling hoger onderwijs moet net zozeer als de studentenpopulatie 

de maatschappij reflecteren. Daarnaast is het belangrijk dat personeelsleden kunnen 

omgaan met diversiteit. Een instelling houdt met deze factoren best rekening bij de 

aanwerving, de selectie en het vormingsbeleid. Het beleid van een instelling moet er immers 

op gericht zijn dat de instelling alle studenten kan ontvangen.  

Elke instelling heeft bovendien nood aan specifiek opgeleid personeel dat werkt aan het 

diversiteitsbeleid. 
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De afstemming met de studentenvoorzieningen 

Informatieverstrekking en doorverwijzing 

Het beleid van de instelling en het beleid van de studentenvoorzieningen worden als 

vanzelfsprekend op elkaar afgestemd. Kansengroepen hebben vaak een zwakke sociaal-

economische achtergrond. Het is belangrijk dat studentenvoorzieningen op de hoogte zijn 

van de diverse problematieken (studenten met een functiebeperking, beursgerechtigden, 

vluchtelingen) en indien nodig adequaat kunnen doorverwijzen. Informatie begrijpelijk 

voorstellen studenten uit kansengroepen bijstaan in het doorgronden van de administratieve 

last zijn eveneens belangrijke taken van de instelling en de studentenvoorzieningen.  

Wonen en omkadering 

Wonen is een belangrijke factor in het studentenleven. Naast materiële toegankelijkheid kan 

ook gewerkt worden aan mentale toegankelijkheid van huisvesting. Studentenhuisvesting die 

bijvoorbeeld enkel toegankelijk is voor vrouwelijke studenten of een gericht toewijzingsbeleid 

kunnen het verschil maken tussen studeren of niet studeren. Ook in de huisvesting kan de 

rijkdom van diversiteit maximaal tot zijn recht komen (bijvoorbeeld het faciliteren van een 

andere kook- en ontmoetingscultuur via de inrichting van gemeenschappelijke ruimtes). Het 

spreekt voor zich dat betaalbare huisvesting ook een heel belangrijke factor is. 

Instellingen die zij-instromers, werkstudenten en mensen in armoede willen aantrekken, 

kunnen samen met studentenvoorzieningen nagaan wat de mogelijkheden tot kinderopvang 

zijn.  

Financiële tegemoetkoming 

Studentenvoorzieningen moeten nadenken over de mogelijkheden om financiële drempels te 

verlagen en zo de studiekosten te drukken (bijvoorbeeld het spreiden van 

inschrijvingsgelden, het huren van studiemateriaal of via studentenjobs in de eigen instelling, 

bijpassingen bij openbaar vervoer, leningen, etc). 

Het informatiebeheer 

De instelling legt in een duidelijke werkwijze vast hoe zij persoonlijke en vertrouwelijke 

informatie beheert. Het verzamelen van informatie kan op basis van persoonlijk contact. 

Alleen bevoegde personeelsleden mogen toegang hebben tot de informatie die voor hen 

relevant is en de instelling maakt kenbaar hoe men met vertrouwelijke gegevens omgaat13.  

Interne en externe communicatie 

De interne en externe communicatie van een instelling draagt bij tot de beeldvorming van die 

instelling en weerspiegelt daarom best haar diversiteitsbeleid. Alle communicatie binnen de 

instelling en met de buitenwereld screent men op diversiteit. Het is goed als telkens 

eenzelfde personeelslid dit nagaat of de instelling een diversiteitschecklist uitwerkt die op alle 

niveaus gebruikt kan worden. Transparant woordgebruik is eveneens onontbeerlijk.  

De procedures volgens het onderwijs- en examenreglement 

Er is een duidelijk onderwijs- en examenreglement waarin beleid en procedures opgenomen 

zijn. Dit beleid wordt in de instelling overal op dezelfde manier toegepast. Wanneer men 

noden identificeert , moeten de faciliteiten voor examens en studieprogramma’s vastgelegd 

worden. 

                                                
13

  Zie ook het RHO-advies over de registratie van kansengroepen (15 april 2008). 
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In het onderwijs- en examenreglement moet ook de procedure geëxpliciteerd worden die 

non-discriminatie waarborgt. Zo moet duidelijk zijn hoe een student een klacht over 

discriminatie kan indienen en hoe die behandeld wordt.  

Fysieke toegankelijkheid 

Dit beleid heeft onder meer betrekking op signalisatie, procedures bij noodgevallen en het 

kenbaar maken van de fysieke toegankelijkheid (via bijvoorbeeld de website). Dit is 

belangrijk voor studenten met een functiebeperking, maar kan eveneens nuttig zijn om alle 

studenten wegwijs te maken.  

Financiële toegankelijkheid 

Instellingen moeten de studiekost van de opleidingen nauwlettend in de gaten houden. 

Indien de kosten te hoog oplopen, moeten zij hiervoor oplossingen voorzien. Zij moeten 

hiervoor ook afstemmen met studentenvoorzieningen.  

Instellingen moeten er ook oog voor hebben dat financiële belemmeringen een drempel 

kunnen zijn naar een internationale ervaring. Ook hiervoor moeten oplossingen bedacht 

worden. De Raad Hoger Onderwijs gaat hier in zijn advies over internationale mobiliteit (11 

maart 2008) dieper op in.  

Digitale toegankelijkheid 

Digitalisering en ICT-innovaties creëren tal van kansen. Het toenemende gebruik van ICT-

toepassingen leidt echter ook tot problemen (bijvoorbeeld financiële). De instelling moet oog 

hebben voor deze problematiek (bijvoorbeeld nadenken over de kostprijs) en een gericht 

beleid hierover uitwerken.  

Sensibiliserende activiteiten 

De instelling kan diverse activiteiten opzetten om haar studenten te laten kennismaken met 

diversiteit. Deze activiteiten gebeuren best structureel en niet eenmalig. Ze zijn belangrijk om 

de sociale cohesie tussen studenten onderling te verbeteren, maar ook om de drempel 

tussen studenten en lesgevers te verlagen. Studenten uit kansengroepen hebben vaak 

drempelvrees om een beroep te doen op de lesgevers.  

Sociale cohesie faciliteren 

De hogeronderwijscultuur is vaak vreemd voor gezinnen uit kansengroepen. Er gaapt dan 

een kloof tussen de instellingscultuur en de thuiscultuur. Het is de taak van het hoger 

onderwijs om deze kloof te overbruggen via maatregelen gericht op sociale integratie. Deze 

acties moeten ervoor zorgen dat kansengroepen zich sneller thuis voelen in het hoger 

onderwijs. Dit kan bijvoorbeeld via rolmodellen en peter- en meterschappen.  

6.1.2 Het onderwijsgebeuren 

De raad vertrekt vanuit het standpunt dat faciliteiten niet niveauverlagend mogen werken. 

Alle studenten moeten ook de opleidingsdoelen behalen.  

Taalbeleid 

Elke instelling moet nadenken over het beleid dat zij ten aanzien van talen wil voeren. Dit 

begint bij het taalgebruik dat zij hanteert in haar externe en interne communicatie, maar gaat 

ook over hoe elke individuele docent met taal omgaat. Cursusmateriaal en colleges moeten 

in een begrijpelijke taal worden opgesteld en gedoceerd.   
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Daarnaast is het belangrijk dat elke instelling ook  nadenkt over welke taalcompetenties ze 

verwacht van alle studenten. Vele studenten14 hebben moeite met abstract taalgebruik, het 

verwerken van geschreven documenten en het schrijven van begrijpelijke en goed 

gestructureerde teksten. Introducties (academisch) Nederlands kunnen hierbij een hulp zijn, 

mits zij niet beperkt zijn tot theoretische uiteenzettingen. Ook samenwerking met andere 

taalopleiders moet hierbij overwogen worden.  

Meertaligheid wordt in onze hedendaagse maatschappij sterk bejubeld15, maar blijft meestal 

beperkt tot westerse talen. Er moet over nagedacht worden of de kennis van een niet-

westerse taal ook geen vrijstellingen kan opleveren in het curriculum.  

Als de taalregeling in het hoger onderwijs in de toekomst wordt versoepeld, en meer vakken 

in een andere taal dan het Nederlands worden aangeboden, dan moet nagegaan worden 

wat dit voor kansengroepen betekent. Het is belangrijk hier een versterkt taalaanbod (al dan 

niet geïntegreerd in het curriculum) en een adequate begeleiding tegenover te stellen. 

Kansengroepen hebben immers niet altijd kennis van een bijkomende westerse taal, 

waardoor de moeilijkheidsgraad van de opleiding nog toeneemt.  

De opbouw van het curriculum 

De Raad Hoger Onderwijs pleit voor een preventieve benadering bij de opbouw van het 

curriculum. Hierdoor kunnen mogelijke barrières voorkomen worden. 

Voor ieder studieprogramma kan een inclusiviteitstoets georganiseerd worden, die antwoord 

geeft op de vraag: “Zijn de programma’s voor iedereen en dus ook voor alle kansengroepen 

toegankelijk?”. Daarnaast moet het programma ook aan een diversiteitstoets onderworpen 

worden. Hierin gaat men na of de opleiding niet te sterk vanuit een bepaalde etniciteit of 

cultuurstroming gestuurd wordt.  

Voor ieder opleidingsonderdeel moet in kaart gebracht worden welke de te realiseren 

competenties zijn en waar aanpassingen al dan niet mogelijk zijn. Belangrijk is de 

begincompetenties van de opleiding vast te leggen, maar ook na te gaan wat het reële 

beginniveau van de instroom is. Alleen zo kan men remediëringsacties op punt stellen. 

Samenwerking en overleg met het secundair onderwijs over vastgestelde divergenties, is 

hierbij aangewezen. Curriculumdifferentiatie moet als een nuttig instrument bekeken worden 

om bepaalde studenten een inhaalbeweging te laten maken.  

Het aanbod en de ontwikkeling van leermaterialen 

Voor studenten met functiebeperkingen is een maximale toegankelijkheid van leermaterialen 

wenselijk. Hierbij wordt gedacht aan audiovisueel materiaal en toegankelijke leerplatformen 

(met teksten in toegankelijke formats). Voor studenten met functiebeperkingen is het gebruik 

van technische hulpmiddelen inmiddels gemeengoed geworden. Maar ook voor studenten uit 

andere kansengroepen kan het gebruik van hulpmiddelen een ondersteuning bieden. Zo kan 

het opnemen van hoorcolleges eveneens anderstalige studenten inhoudelijk verder helpen 

en kan het pro-actief ter beschikking stellen van cursusmateriaal, presentaties, etc. kan ook 

een vlottere toegang tot het onderwijsgebeuren garanderen. Belangrijk is om bij de 

ontwikkeling van leermaterialen te sturen vanuit het design for all principe.   

                                                
14

 Dit geldt voor alle kansengroepen (allochtonen, studenten met een a-typische vooropleiding, studenten met 
een leerstoornis, etc.). 

15
 Bijvoorbeeld Het leren van talen en taalverscheidenheid bevorderen: actieplan 2004 - 2006 

Mededeling van de Commissie aan de Raad, aan het Europees Parlement, aan het Economisch en Sociaal 
Comité en aan het Comité van de Regio’s (juli 2003)  



11 

Evenveel zorg verdient de kostprijs van leermaterialen. Deze kosten zijn niet altijd bij 

aanvang van een academiejaar gekend, maar kunnen doorheen het opleidingstraject 

behoorlijk oplopen. We denken hierbij aan hardware en software en leermaterialen in een 

stagecontext. 

Het creëren van een leeromgeving 

In het hoger onderwijs wordt steeds meer belang gehecht aan individueel opzoekingswerk. 

Voor veel studenten uit kansengroepen is de toegankelijkheid (architecturaal), de 

bruikbaarheid (leermaterialen) en de bereikbaarheid (openingsuren) van mediatheken en 

studielandschappen van groot belang.  

Geïndividualiseerde kennismaking met de leeromgeving in functie van het bespreken van 

noden, ondersteuning van het personeel in de leeromgeving en het beschikbaar zijn van 

ICT-voorzieningen voor kansengroepen zijn hierbij enkele voorbeelden. 

Doorheen de voorbije jaren werden verschillende systemen zoals peter- en meterschappen, 

buddy’s, tutoren en omkaderingsgroepen uitgewerkt. Zowel medestudenten als mensen van 

buiten de onderwijsinstelling kunnen instaan voor praktische assistentie of vakinhoudelijke 

ondersteuning. 

Instellingen hebben, naast een verantwoordelijkheid in de academische integratie van 

kansengroepen, ook een verantwoordelijkheid in hun sociale integratie. Een aantrekkelijke 

en goed functionerende sociale omgeving kan bijdragen tot een gunstig studeerklimaat. 

Maar ook studentenjobs aan de eigen instelling en integratie in de huisvesting zijn 

belangrijke factoren voor sociale integratie. 

De didactische werkvormen en specifieke curriculumonderdelen 

Weloverwogen pedagogisch-didactische maatregelen bewerkstelligen een goede 

doorstroom van studenten. Voldoende en zeer regelmatige feedback lijkt bijvoorbeeld een 

kritische succesfactor te zijn.  

Het hoger onderwijs kent een veelheid aan didactische werkvormen (doceren, groepswerk, 

studiereizen, practica, labo’s, studio’s, …) en specifieke curriculumonderdelen (stages) in 

een steeds grotere internationale context (deelname aan uitwisselingsprogramma’s). Dit 

heeft zonder meer bijgedragen tot een kwaliteitsvoller opleidingsaanbod en leersituaties. Er 

is nood aan een goede afstemming tussen deze verschillende werkvormen. Verschillende 

kansengroepen en individuen hanteren verschillende leerstijlen. De keuze voor een 

didactische werkvorm hoort rekening te houden met deze verschillen en afgestemd te zijn op 

het doelpubliek. Mogelijkerwijs moet een instelling hiervoor professionalisering van docenten 

voorzien.  

Evaluatie 

De bedoeling van een beoordeling, in gelijk welke vorm, is vaststellen welke competenties de 

student behaald heeft. Het basisprincipe is dat de standaarden van opleidingsonderdelen 

gevrijwaard worden. Maar evengoed moeten de evaluaties, om hun doel te bereiken, flexibel 

zijn in de vorm waarin er getest wordt, zodat iedere student dezelfde mogelijkheid heeft om 

zijn kennis en vaardigheden te demonstreren. 

Er kunnen een drietal grote zaken onderscheiden worden: 

- Is er mogelijkheid om bij het plannen van de examenperiode een spreiding te 

voorzien omwille van bijvoorbeeld de religieuze kalender of omwille van een 

functiebeperking? 
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- Is er mogelijkheid om de examenvorm aan te passen aan de noden van de student 

(bijvoorbeeld schriftelijk in plaats van mondeling of vice versa of het gebruik van 

technische (hulp)middelen zoals een I-Pod of computer en specifieke software)? 

- Is er een faciliterende examencontext voorzien zoals prikkelarme ruimtes en/of meer 

tijd om het examen af te leggen? 

Eigen aan de veelheid van didactische werkvormen ontstaat ook een veelheid aan 

beoordelingsmethodieken. Het spreekt voor zich dat ook hier telkens nagegaan wordt in wat 

voor mate studenten uit kansengroepen bijzondere noden hebben. Een aantal internationale 

tendensen, waarbij meer en meer gedifferentieerd wordt bij evaluaties op basis van de 

leerstijlen van alle studenten, dienen van nabij opgevolgd te worden en kunnen inspirerend 

werken16. 

6.1.3 De organisatie van de dienstverlening 

Begeleiding  

Studiekeuzebegeleiding 

Studiekeuzebelegeleiding maakt integraal deel uit van een goed diversiteitsbeleid. Studenten 

uit kansengroepen hebben het immers vaak moeilijk met studiekeuze. Een groot deel van 

hen heeft een a-typische of vertraagde vooropleiding. Daarnaast is hun studiekeuzeproces 

vaak niet voleindigd. Ze zijn niet altijd correct of volledig geïnformeerd over de inhoud van de 

opleiding hoger onderwijs en hebben niet altijd een goed inzicht in hun eigen sterktes en 

zwaktes. Ze kiezen soms voor een opleiding met sociale status, kijken naar waar ze terecht 

kunnen en niet naar wat ze echt willen doen en welke opleiding aansluit bij hun 

competenties. Studiekeuzebegeleiding heeft een duidelijke taak in de verheldering van het 

zelfconcept. Het is belangrijk dat elke student kan nagaan of zijn of haar competenties 

aansluiten bij de competenties die in de opleiding aan bod komen. Talige competenties 

maken hier deel van uit. Daarnaast moet studiebegeleiding ook correcte en gerichte 

informatie kunnen verstrekken over het opleidingenaanbod en het hoger onderwijs in het 

algemeen, met aandacht voor realistische toekomstperspectieven. Informatie over mogelijke 

faciliteiten of ondersteunende diensten is ook belangrijk. Rolmodellen kunnen eveneens een 

rol spelen in het studiekeuzeproces. 

Studietrajectbegeleiding 

Studietrajectbegeleiding is belangrijk in het kader van flexibilisering. Het hoger onderwijs is 

nu eenmaal complex geworden. Er is nood aan studietrajectbegeleiders die de 

mogelijkheden en opties door en door kennen en ook voeling hebben met de problematieken 

van kansengroepen. Zo kan bij vluchtelingen bijvoorbeeld rekening gehouden worden met 

het reeds afgelegde curriculum in het thuisland. Maar ook aandacht voor het samenstellen 

van geïndividualiseerde trajecten en curriculumdifferentiatie is belangrijk voor 

kansengroepen.  

Begeleiding bij heroriëntering 

Zowel studiekeuzebegeleiding als studietrajectbegeleiding hebben een taak bij heroriëntering 

en de strijd tegen drop-out. Als een student zijn studies stopzet, dan wordt hij of zij best bij 

de studietrajectbegeleider uitgenodigd. Op die manier kan nagegaan worden of 

heroriëntering geen oplossing is voor de student in kwestie. Via studiekeuzebegeleiding krijgt 

een student een beter inzicht in zijn of haar talenten en via gerichte informatie kan hij of zij 

                                                
16

 Bijvoorbeeld http://www.bioscience.heacademy.ac.uk/ftp/resources/shortguides/inclusivelandt.pdf 
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een opleiding kiezen die beter bij hem of haar past. Op die manier krijgt een instelling ook 

een beter inzicht in de redenen die aan de grondslag liggen van drop-out. Zij kan deze 

gegevens gebruiken om haar beleid eventueel bij te sturen.  

Studiebegeleiding 

Het is belangrijk dat studenten doorstromen en uiteindelijk hun diploma behalen. 

Kansengroepen hebben nood aan een goed uitgebouwde studiebegeleiding (mentoraat). Ze 

hebben vaak een a-typische of vertraagde vooropleiding en zij kunnen inhoudelijke 

begeleiding gebruiken. Deze studiebegeleiding moet andere leerstrategieën erkennen en 

een kans geven. Aandacht voor het bereiken van een zelfstandige studiehouding komt alle 

studenten ten goede.  

Stagebeleiding 

Er moet gestreefd worden naar een goede afstemming tussen het aanbod en de vraag naar 

stageplaatsen. Voor bepaalde kansengroepen zullen instellingen en stageaanbieder 

specifieke inspanningen moeten leveren en acties moeten ondernemen. Zo stelt men 

bijvoorbeeld vandaag vast dat voor meisjes met een hoofddoek moeilijk stageplaatsen 

gevonden worden.  

Uitstroombegeleiding 

Kansengroepen hebben het op de arbeidsmarkt ook niet gemakkelijk. Begeleiding vanuit de 

instelling hoger onderwijs bij het vinden van een stageplaats, solliciteren en uitbouwen van 

een netwerk is daarom belangrijk. Instellingen kunnen hun studenten bij het afstuderen ook 

een vrijblijvende analyse van hun sterktes en zwaktes aanbieden. 

Taalbegeleiding 

Studenten uit kansengroepen hebben het vaak moeilijk met (academisch) Nederlands. Het is 

goed dat instellingen hiervoor remediëring voorzien. Maar ook cursussen NT2 en extra 

vreemde talen (al dan niet curriculair), kunnen voordelig zijn voor kansengroepen. 

De positionering van de dienstverlening 

De positionering van de dienstverlening heeft betrekking op wie waarvoor verantwoordelijk is 

en waar deze actoren zich op instellingsniveau bevinden. Het is heel belangrijk dat studenten 

weten bij wie ze te rade kunnen gaan met vragen over faciliteiten, discriminatie, 

studentenvoorzieningen. Ook de personeelsleden dienen hier zicht op te hebben zodat ze 

adequaat kunnen doorverwijzen. 

De veelheid aan functies zoals studiebegeleiders, studieadviseurs, studietrajectbegeleiders, 

mentoren, monitoren, studentenbegeleiders, ombudspersonen en zorgcoördinatoren dienen 

binnen iedere instelling voor hoger onderwijs coherent aangeboden te worden. 

Studenten hebben hierbij nood aan deskundige personeelsleden die 

- vertrouwd zijn met diversiteit; 

- door hun instelling gemandateerd zijn; 

- een vertrouwensrol opnemen; 

- een duidelijke bevoegdheid hebben; 

- binnen de principes van zorgvuldigheid handelen  

- vlot bereikbaar zijn en laagdrempelig werken. 
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Zorgvuldigheid en vertrouwen 

Van instellingen mag verwacht worden dat ze redelijke stappen ondernemen om te weten te 

komen of een student bijzondere noden heeft, zodat de aanpassingen kunnen gebeuren. Zij 

moedigen studenten dus best zoveel mogelijk aan om hun noden kenbaar te maken. 

Van instellingen wordt ook verwacht dat zij de betreffende informatie vertrouwelijk 

behandelen. Aspecten zoals religie, onzichtbare functiebeperkingen, financiële 

kwetsbaarheid of het gemis aan een onderwijscultuur moeten met de grootste zorgvuldigheid 

behandeld worden om stigmatisering te voorkomen. 

Personeelsleden horen te weten hoe ze moeten reageren als studenten bijzondere noden 

kenbaar maken. De instelling voorziet daarbij in procedures die vertrouwelijkheid garanderen 

indien de betrokken student hierom verzoekt.  

Volgende principes kunnen alvast gehuldigd worden: 

- alle personeelsleden hebben enkel toegang tot de voor hen relevante informatie; 

- het is duidelijk hoe met vertrouwelijke gegevens omgegaan wordt; 

- studenten hebben toegang tot de rapportage en de voor hen aangelegde dossiers. 

Verder moet een instelling een deontologische code ontwikkelen, waarmee zij de privacy van 

de student kan garanderen. Een belangrijk element hierbij is erop toezien dat enkel 

bevoegde personeelsleden toegang hebben tot de gevraagde informatie. Hierbij moet men 

een onderscheid maken tussen vertrouwenspersonen en evaluatoren. Vertrouwenspersonen 

moeten de student vertrouwelijkheid kunnen garanderen en ook zelf de garantie hebben dat 

zij geen informatie moeten doorgeven. 

Voorzien van facilitatoren 

Voor kansengroepen is het belangrijk dat instellingen bijvoorbeeld nagaan of de organisatie 

van examens anders aangepakt kan worden, maar ook of zij bijkomende faciliteiten kan 

voorzien. Voor studenten met dyslexie kan dit bijvoorbeeld zijn: meer tijd toestaan voor het 

examen. Maar ook bij stages moet men nagaan of de student geen bijkomende faciliteiten 

nodig heeft.  

Voor studenten met dyslexie en dove of slechthorende studenten moet men specifiek 

nadenken over faciliteiten die betrekking hebben op examens, planning en de 

opleidingsonderdelen vreemde talen.  

Doordat het hoger onderwijs ook veel verschillende werkvormen hanteert, moet ook een 

arsenaal aan faciliteiten ter beschikking zijn om een volwaardige participatie van 

kansengroepen mogelijk te maken. Het in kaart brengen van financiële implicaties (deelname 

aan studiereizen), het waarborgen van diversiteit in het samenstellen van de leergroepen, 

het voorzien van toegankelijke contacturen, het tijdig ter beschikking stellen van 

cursusmateriaal, presentaties, het opnemen van lessen, een aangepast tempo, adaptaties 

aan uitrusting en werkvlakken, het voorbereiden en voorzien van faciliteiten in stages, zijn 

enkele voorbeelden. 
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6.2 Verantwoordelijkheid van de overheid 

6.2.1 Regelgeving 

De Raad Hoger Onderwijs pleit voor een eenvormige regelgeving voor instellingen hoger 

onderwijs die resoluut de contouren van inclusief hoger onderwijs vastlegt. Dit kan men 

bijvoorbeeld in het aangekondigde basisdecreet voorzien.  

De Raad Hoger Onderwijs wees er in het verleden reeds op dat de regelgeving met 

betrekking tot antidiscriminatie in het Vlaamse hoger onderwijs problematisch is
17

. Onderwijs 

wordt immers niet uitdrukkelijk opgenomen in de werkingssfeer van de 

antidiscriminatiewet18. Er bestaat volgens grondwetspecialisten een duidelijk spanningsveld 

tussen de kaderwet en de bevoegdheidsverdelingen van het federale België. De raad 

beveelt de overheid aan om dit in detail na te gaan. Op z’n minst vraagt de raad de decretale 

verankering van de discriminatievormen die de antidiscriminatiewet onderscheidt (artikel 2-

4): directe discriminatie, indirecte discriminatie, pesterijen en het ontbreken van redelijke 

aanpassingen voor personen met een handicap. Dit kan bijvoorbeeld via het 

participatiedecreet hoger onderwijs19, waarin al een aanzet wordt gegeven via het 

Gelijkheidsbeginsel. Dat is echter algemeen van aard en niet afdwingbaar. 

In het kader van het inburgeringsdecreet20, bestaat naast een primair inburgeringstraject 

(een basiscursus Nederlands, loopbaanoriëntatie, maatschappelijke oriëntatie) ook een 

secundair inburgeringstraject dat gericht is op een volwaardige participatie van de 

inburgeraars in de samenleving en dat naar de arbeidmarkt moet toeleiden (via een 

inwerkingstraject bijvoorbeeld). Het hoger onderwijs kan hierin echter ook een rol spelen. 

Inburgeraars zouden er immers ook voor kunnen kiezen om eerst nog te studeren of om 

werk en studie te combineren, om zo hun kansen op de arbeidsmarkt te verbeteren. De 

overheid moet bekijken hoe dit kan.  

6.2.2 Een gecoördineerd diversiteitsbeleid 

De Raad Hoger Onderwijs wijst erop dat ook de overheid ten aanzien van het hele 

onderwijsveld een gecoördineerd diversiteitsbeleid moet voeren. Hierbij moet zij bewaken 

dat zowel de leerlingen- en studentenpopulatie als de personeelsformatie de maatschappij 

reflecteert en evenredig aan onderwijs participeert. Als dit niet het geval is, moet zij 

specifieke acties ondersteunen en stimulansen inbouwen. Specifieke aandacht moet hierbij 

gaan naar de keuze- en scharniermomenten in de hele school- en studieloopbaan. Belangrijk 

hierbij is dat zij het mogelijk maakt dat leerladders uitgetekend en bruggen gebouwd kunnen 

worden tussen de verschillende onderwijsniveaus. Samenwerking tussen de verschillende 

onderwijsniveaus moet daarom gefaciliteerd worden.  

De Raad Hoger Onderwijs beveelt de overheid ook aan het bedrijfsleven te stimuleren om 

een degelijk diversiteitsbeleid te voeren, zodat stageplaatsen en werkgelegenheid voor 

kansengroepen gegarandeerd en gestimuleerd worden.  

                                                
17

  Vlaamse Onderwijsraad. Raad Hoger Onderwijs. 13 juni 2006. Advies over de realisatie van inclusief hoger 
onderwijs.  

18
  Wet ter bestrijding van discriminatie en tot wijziging van de wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een 

Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding, 25 februari 2003. 
19

  Decreet betreffende de rechtspositieregeling van de student, de participatie aan het hoger onderwijs, de 
integratie van bepaalde afdelingen van het hoger onderwijs voor sociale promotie in de hogescholen en de 
begeleiding van de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen. 19 maart 2004. 

20
  Decreet betreffende het Vlaamse inburgeringsbeleid. 28 februari 2003 
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6.2.3 Middelen 

De Raad Hoger Onderwijs is van mening dat de middelen van het Aanmoedigingsfonds –die 

volgens de raad trouwens volstrekt ontoereikend zijn–, moeten ingezet kunnen worden voor 

de vertegenwoordiging van alle kansengroepen in het hoger onderwijs. De raad wees er 

eerder al op dat aandacht voor diversiteit eigenlijk deel moet uitmaken van de 

basisfinanciering.  

De raad stelt vast dat financiële drempels nog steeds de toegang van bepaalde 

kansengroepen tot het hoger onderwijs verhinderen. De raad pleitte er reeds herhaaldelijk 

voor om de inkomensgrenzen voor studiefinanciering aan te passen en vraagt een 

onderzoek naar de reële studiekost. Hij stelt in dit kader eveneens voor om de 

beursbedragen te verhogen zodat zij kostendekkend worden. 

De raad merkte in zijn advies over het financieringsdecreet (12 juni 2007) reeds op dat in het 

nieuwe financieringssysteem een instelling niet beloond wordt voor inspanningen ten 

aanzien van zij-instromers (herintreders bijvoorbeeld). In hetzelfde advies pleitte de raad er 

ook voor om te onderzoeken welke studentenkenmerken in de toekomst nog in het 

financieringssysteem meegenomen kunnen worden.  

Voor studenten met een functiebeperking moet de overheid dringend werk maken van een 

coherent beleid ten aanzien van de financiering van leerhulpmiddelen met inbegrip van 

tolkuren en pedagogische assistentie. 

6.2.4 Gegevensverzameling 

Om te weten of de tweede democratiseringsgolf gerealiseerd wordt, moet men inzicht krijgen 

in de samenstelling van de studentenpopulatie. De raad denkt hierbij aan de registratie van 

kansengroepen. De overheid heeft hierin een verantwoordelijkheid. De raad heeft hierover 

een afzonderlijk advies uitgebracht (15 april 2008), waarin hij ook de voordelen van 

registratie voor de overheid expliciteert. 

Voor instellingen is het essentieel om inzicht te krijgen in de demografische samenstelling 

van hun rekruteringsgebied. Dit is belangrijk om hun beginsituatie in te schatten en om te 

meten of een beleid succesvol is. Het is aan de overheid om deze gegevens beschikbaar te 

maken.  

6.2.5 Toegankelijkheid garanderen 

De overheid wenst een rationalisatiedebat te voeren. De Raad Hoger Onderwijs wijst erop 
dat het rationalisatieproces, waarbij middelen efficiënter besteed worden, de 
toegankelijkheid niet mag terugschroeven en wel integendeel moet leiden tot een 
maximale en evenredige participatiegraad. De raad benadrukte dit reeds in zijn Advies 
over de rationalisatieproblematiek in het Vlaamse hoger onderwijs (12 december 2006). 

6.2.6 Onderzoek 

Vandaag gebeurt het onderzoek naar in-, door- en uitstroom van kansengroepen in het 

hoger onderwijs vaak versnipperd. De overheid moet ervoor zorgen dat dit op een meer 

coherente manier gebeurt en dat de resultaten verspreid en vergeleken worden. Het is 

daarenboven de bedoeling dat de overheid ook zelf initiatief neemt en studies over deze 

problematiek opzet, uitvoert en/of coördineert. 
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6.3 Verantwoordelijkheid van de student 

Instellingen hebben een verantwoordelijkheid om studenten aan te zetten om gebruik te 

maken van de diverse faciliteiten en ondersteuning die geboden wordt. Het is de 

verantwoordelijkheid van de student om hier al dan niet op in te gaan en zich te houden aan 

de aangenomen procedures.  

6.4 Relatie instelling/overheid 

Instellingen en overheid hebben elk hun verantwoordelijkheid in het uitbouwen van een 

degelijk diversiteitsbeleid. De Raad Hoger Onderwijs lijstte hierboven op hoe een dergelijk 

diversiteitsbeleid gerealiseerd kan worden om zo de in-, door- en uitstroom van 

kansengroepen te bevorderen. Instellingen kunnen hiertoe de middelen van het 

Aanmoedigingsfonds inzetten. De raad wijst er nogmaals op dat instellingen de vrijheid 

moeten hebben om (mits verantwoording) de middelen in te zetten waar zij dat het meest 

wenselijk achten.  

Instellingen zullen met de overheid beheersovereenkomsten afsluiten. De raad gaat 

hieronder in op wat volgens hem de inhoud hiervan zou moeten zijn.  

6.4.1 Beheersovereenkomsten 

De Raad Hoger Onderwijs wijst erop dat deze beheersovereenkomsten transparant moeten 

zijn en grondig met de overheid moeten worden doorgepraat. Deze beheersovereenkomst 

neemt doelstellingen, prestaties, tijdspad, evaluatiecriteria, middelen en wijze van 

verantwoording op zoals gesteld wordt in artikel 45, §2 van het financieringsdecreet (tekst 

aangenomen door plenaire vergadering van het Vlaams Parlement op 5 maart 2008). De 

raad verwacht dat de overheid hiervoor een format ter beschikking stelt van de instellingen.  

Inclusie 

Voor de Raad Hoger Onderwijs is het belangrijk dat de beheersovereenkomsten vanuit een 

inclusiviteitsgedachte worden opgesteld. De acties die voor bepaalde kansengroepen 

worden gepland moeten uiteindelijk alle studenten ten goede komen. De raad heeft dit in het 

begin van dit advies grondig beargumenteerd en gemotiveerd. 

Evenredige participatie 

Het is de bedoeling de participatiegraad van kansengroepen aan het hoger onderwijs te 

verhogen en evenredige participatie te realiseren. Het is belangrijk dat instellingen en 

overheid dit bij het opstellen van de beheersovereenkomsten voor ogen houden. Instellingen 

moeten de keuze voor een of –bij voorkeur– meerdere kansengroepen motiveren.  

Streefcijfers 

De Raad Hoger Onderwijs gaat ervan uit dat in deze beheersovereenkomsten streefcijfers 

worden opgenomen die betrekking hebben op de in- door- en uitstroom van kansengroepen. 

Deze streefcijfers –en op welke kansengroepen ze betrekking hebben– worden afgesproken 

met de overheid. De overheid moet hierbij nadenken over de minima die zij wil nastreven en 

hoe zij instellingen kan aanzetten om meer dan het minimum na te streven. Het einddoel dat 

bereikt moet worden is tenslotte evenredige participatie. 
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Een instelling kan in overleg met de overheid afwijken van deze minimale streefdoelen en de 

lat lager leggen. Criteria hiervoor moeten eveneens vastgelegd worden (bijvoorbeeld een 

sterk afwijkende beginsituatie) .  

Van de overheid verwacht de raad dat zij ook richtlijnen meegeeft over de nulmeting. 

Aangezien men momenteel geen duidelijk zicht heeft op de samenstelling van de 

studentenpopulatie en er vandaag nog niet geregistreerd wordt, zou men kunnen uitgaan 

van een afgesproken percentage.  

Resultaatsindicatoren 

Het financieringsdecreet maakt melding van resultaatsindicatoren21. Volgens de Raad Hoger 

Onderwijs maken de resultaatsindicatoren integraal deel uit van de beheersovereenkomst en 

kunnen zij dus per beheersovereenkomst verschillen. Zij liggen bij de start van de 

overeenkomst duidelijk vast. Instellingen weten op die manier op welke criteria zij afgerekend 

zullen worden. Deze resultaatsindicatoren moeten  

- objectief, evalueerbaar en verifieerbaar zijn; 

- rekening houden met de rekruteringsgebieden van de instellingen;  

- rekening houden met de huidige situatie en reeds geleverde inspanningen van de 

instellingen; 

- rekening houden met de specificiteit van de opleidingen. 

Bij het aflopen van de beheersovereenkomst, moeten overheid en instellingen nagaan of 

instellingen de resultaten die zij vooropstelden behaald hebben. Indien dit niet het geval is, 

moet de instelling dit kunnen motiveren. De beoordeling van de resultaten moet rekening 

houden met de specifieke context van de instelling en de ter beschikking gestelde middelen. 

Instellingen moeten de kans krijgen de resultaten ten aanzien van de overheid te duiden en 

te interpreteren.  

Voor de uitvoering van deze kwantitatieve analyse is registratie op basis van een eenduidig 

systeem en afgesproken definities onafwendbaar. De raad heeft hierover een apart advies 

uitgebracht22.  

De timing om nog algemene betrouwbare resultaatsindicatoren vast te leggen voor 30 juni 

2008, waarmee instellingen rekening kunnen houden bij het afsluiten van de 

beheersovereenkomsten voor 1 juli 2008 is volgens de raad niet meer haalbaar. Indien de 

overheid in deze korte tijdspanne toch nog algemene resultaatsindicatoren zou bepalen, lijkt 

het aangewezen deze tussentijds te evalueren. In dit geval wil de Raad Hoger Onderwijs 

hierover advies uitbrengen.  

                                                
21

  Artikel 44 § 2; tekst aangenomen door plenaire vergadering van het Vlaams Parlement op 5 maart 2008. 
22

  Vlaamse Onderwijsraad. Raad Hoger Onderwijs. Advies over de registratie van kansengroepen. 15 april 2008. 
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6.4.2 Goede praktijkvoorbeelden 

Instellingen rapporteren over hun resultaten in het jaarverslag. De raad stelt voor dat de 

overheid deze resultaten bundelt, samenvat en op een website toegankelijk maakt. Op die 

manier kunnen instellingen van elkaar leren en kan men inzicht verwerven in welke acties in 

welke context een positief resultaat opleveren.  
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