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Advies over de conceptnota financiering hoger onderwijs, 
versie 7 juni 2006 

1 Situering 

De Raad Hoger Onderwijs bracht op 8 november 2005 advies uit over de conceptnota 
betreffende de financiering van het hoger onderwijs, waarin de minister van Onderwijs en 
Vorming een nieuw financieringssysteem voor hogescholen en universiteiten voorstelde.  

Op 14 februari 2006 bracht de Raad Hoger Onderwijs op eigen initiatief advies uit over de 
vervolgnota financiering hoger onderwijs die de minister publiceerde.  

Op 8 juni 2006 vroeg de minister de Vlor om advies over een nieuwe conceptnota 
financiering hoger onderwijs (versie 7 juni 2006). Dit advies werd voorbereid door de 
werkgroep Financiering hoger onderwijs. De raad vergaderde op 6 juli 2006 en bracht dit 
advies uit met eenparigheid van stemmen in aanwezigheid van 19 stemgerechtigde leden. 
Voor enkele punten geeft het advies aan dat er geen consensus kon worden bereikt. In dit 
geval worden minderheidsstandpunten geacteerd.  

Het advies volgt de overkoepelende structuur van de conceptnota: inleiding en 
uitgangspunten, de architectuur van het nieuwe financieringsmodel, het onderwijsgedeelte, 
het leerkrediet, het onderzoeksgedeelte, verevening en rationalisatie. 

2 Inleiding en uitgangspunten 

De Raad Hoger Onderwijs apprecieert de dialoog die over het nieuwe financieringsmodel 
gevoerd werd. De raad is immers dankzij zijn statuut en samenstelling het forum bij uitstek 
om vernieuwingen in het hoger onderwijs bij het werkveld af te tasten. De raad zal uiteraard 
te gepasten tijde advies uitbrengen over het voorontwerp van het financieringsdecreet hoger 
onderwijs.  

De raad is verheugd dat in hoge mate rekening gehouden werd met zijn adviezen over de 
eerste conceptnota en de vervolgnota. Zo wees de raad op het vacuüm dat ontstond door 
uitstel van het financieringsdecreet in 2007. De overgangsregeling uit het programmadecreet 
vangt deze leemte op. Zoals in het verleden benadrukt, is de raad voorstander van een 
transparant, eenvormig systeem. De raad is tevreden dat het huidige voorstel minder 
complex is, minder gebruik maakt van gekunstelde parameters, en dat er ook naar gestreefd 
wordt om niet-bedoelde transfers tegen te gaan. De raad is er in het algemeen ook over 
verheugd dat de overheid de onderfinanciering van het Vlaamse hoger onderwijs heeft 
ingezien en bijkomende middelen vrijmaakt, weliswaar onvoldoende om de norm van 2 % 
van het BNP te halen, die door de Europese Commissie als streefdoel wordt vooropgesteld.  

De raad benadrukt dat de basisfinanciering hoger onderwijs een publieke 
verantwoordelijkheid moet blijven en is verheugd dat de minister dit standpunt deelt (p. 7). 
De raad betreurt daarom de expliciete verwijzing naar de communicatie van de Europese 
Commissie Mobilizing the brainpower of Europe: enabling universities to make their full 
contribution to the Lisbon strategy, waarin precies gepleit wordt voor een verhoogde inbreng 
van private middelen in het hoger onderwijs. De raad onderschrijft uiteraard wel de Lissabon-
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doelstellingen, het verbeteren van de participatie aan hoger onderwijs en de inbedding van 
(academisch) onderwijs in onderzoek.  

3 De architectuur van het nieuwe financieringsmodel 

3.1 Bijkomende middelen 

De raad heeft er in zijn vorige advies op gewezen dat de beleidsopties van de afgelopen 
jaren met betrekking tot het hoger onderwijs (herstructurering en flexibilisering, realisatie van 
de Lissabondoelstellingen, realisatie van gelijke onderwijskansen of de zogenaamde tweede 
democratiseringsgolf), wel degelijk budgettaire repercussies met zich meebrachten. De raad 
is verheugd dat de minister aan deze argumentatie tegemoet komt en extra middelen voor 
het Vlaamse hoger onderwijs voorziet. De raad stelt echter dat, hoewel de overheid een 
inspanning levert, het totaal aan bijkomende taken voor instellingen moeilijk realiseerbaar 
blijft.  

De voorstellen van de minister zijn een belangrijke stap in de goede richting. Men is echter 
nog steeds een heel eind verwijderd van de 2 % van het BNP, die de Europese Commissie 
als streefdoel voorstelt en waarnaar ook de minister in zijn nota verwijst. Bovendien blijft, ook 
na de financiële injectie, de structurele onderfinanciering van de hogescholen een feit. De 
raad erkent wel dat er een inspanning geleverd is om de inhaalbeweging van de Universiteit 
Gent te bewerkstelligen.  

In de marge merkt de raad op dat de eenmalige financiële injectie van 25 miljoen euro voor 
de hogescholen in de jaren 2006-2007 intussen verworven is. Het gaat hier dus niet om extra 
middelen in het kader van het nieuwe financieringssysteem dat pas in het academiejaar 
2008-2009 van start zal gaan. 

De raad is tevreden met de verduidelijking over de academiseringsgelden. Het voorstel van 
de minister voorziet een groeipad voor de academiseringsmiddelen van 2 miljoen euro in 
2006 naar 16 miljoen in 2009. Dit groeipad is echter onvoldoende steil. De raad gaat er 
immers van uit dat op het einde van het academiseringstraject, wanneer de te academiseren 
opleidingen geaccrediteerd zullen zijn, alle academische opleidingen op een eenvormige 
manier gefinancierd zullen worden. Om dit te realiseren moeten de academiseringsmiddelen 
in 2012 in verhouding staan tot het onderzoeksbudget van de universiteiten in de eerste 
geldstroom. De raad benadrukt ook dat een voldoende grote basisfinanciering voor de 
hogescholen de eerste voorwaarde is voor het succesvol afleggen van het 
academiseringstraject.  

Het projectmatig wetenschappelijk onderzoek wordt in de conceptnota niet vermeld, maar de 
raad gaat ervan uit dat dit vanuit een ander budget bekostigd wordt. 

De raad vraagt aandacht voor een correct indexeringsmechanisme in het nieuwe 
financieringssysteem, zodat erosie van de budgetten vermeden wordt.  

3.2 Een eenvormig systeem 

De Raad Hoger Onderwijs heeft in vorige adviezen een eenvormige financiering voor 
hogescholen en universiteiten bepleit. Daarbij kaartte hij het gekunstelde gebruik van 
parameters aan, die deze eenvormigheid bedreigden. Het nieuwe voorstel komt hier in 
belangrijke mate aan tegemoet door de creatie van drie deelbudgetten (eventueel een vierde 
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voor het hoger kunstonderwijs). Dit is echter geen oplossing voor de structurele problemen 
per deelbudget. De omvang van de deelbudgetten vertrekt immers van de grootte van de 
huidige budgetten van hogescholen en universiteiten. 

3.3 Verhouding onderwijs/onderzoek 

In het voorstel is er sprake van een verhouding 55% onderwijs tegenover 45% onderzoek. 
Het aandeel van onderzoek stijgt dus met 10% ten opzichte van de eerste conceptnota. Een 
hoger aandeel van onderzoek in de eerste geldstroom is voor de raad echter enkel 
aanvaardbaar indien de verdeling van de middelen gebeurt op basis van parameters die 
rekening houden met de primaire opdracht van de eerste geldstroom voor onderzoek: de 
onderzoeksgebondenheid van het academisch onderwijs garanderen (ook op het 
bachelorniveau). Dit is in het huidige voorstel niet het geval.  

Indien de overheid aan het huidige voorstel met prestatiegebonden parameters vasthoudt, 
dan vraagt de raad de oorspronkelijke verhouding van 65/35 uit de eerste conceptnota 
opnieuw in overweging te nemen. 

De eerste bezorgdheid van de raad in deze materie is dat een blijvende aandacht voor 
onderwijs gegarandeerd wordt. Het is van groot belang dat er gewaakt wordt over de 
onderwijstaak van de docenten. Door het aandeel van onderzoek op te drijven en bovendien 
te kiezen voor prestatiegebonden indicatoren, stimuleert men de aandacht voor onderzoek in 
dergelijke mate dat de onderwijskwaliteit in het gedrang dreigt te komen.  

3.4 Open-endsysteem 

Door de creatie van de vaste deelbudgetten zijn de verdeelsleutels in het voorgestelde 
financieringssysteem relatief. Wanneer een parameter wijzigt, heeft dit niet noodzakelijk een 
rechtevenredig effect in de financiering van de instelling. Bovendien gaat het niet om een 
zuiver open-endsysteem, maar om een kliksysteem. De Raad Hoger Onderwijs is 
voorstander van een zuiver open-endsysteem waarin de verschillende deelbudgetten vrij 
kunnen evolueren. Een dergelijk systeem zorgt voor een grotere stimulans voor instellingen 
om output te genereren, omwille van de transparante effecten in de financiering. Gezien de 
huidige onderfinanciering van het hoger onderwijs, pleit de raad ervoor om het groeipad te 
garanderen (ook bij een dalende studentenpopulatie) tot de Europese norm van 2% van het 
BNP bereikt is.  

3.5 Arts- en tandartsopleidingen 

De Raad Hoger Onderwijs onderschrijft de integratie van de financiering van deze 
opleidingen in het nieuwe financieringsmodel. Men moet dus rekening houden met de reële 
aantallen OBE’s. In het voorstel worden de OBE-gewichten voor deze opleidingen aangepast 
zodat hun aandeel in de onderwijsvariabele financiering constant blijft. Hoewel het 
voorgestelde gewicht vergelijkbaar is met de weging van deze opleidingen in andere 
Europese landen, is de raad van mening dat men OBE-gewichten best vastlegt aan de hand 
van objectieve parameters die betrekking hebben op de kost van het inrichten van de 
betrokken opleiding. 



 

 4

3.6 Aanmoedigingsfonds voor beleidsspeerpunten 

De Raad Hoger Onderwijs is nog steeds van mening dat het bevorderen van gelijke kansen 
en diversiteit een opdracht moet zijn voor elke instelling en dus ook structureel moet ingebed 
worden in het financieringssysteem en deel moet uitmaken van de basisfinanciering. 
Tijdelijkheid en vrijwilligheid zijn hiervoor geen voldoende basis.  

Het aanmoedigingsfonds zoals in het nieuwe voorstel uitgetekend, komt voor een stuk 
tegemoet aan de vraag om instellingen bijkomende slagkracht te verstrekken in het 
uitbouwen van een eigen diversiteitsbeleid, aangepast aan de regio waarin zij zich bevinden 
en aan de kenmerken van de studentenpopulatie. De raad is ook tevreden dat voor de 
realisatie van dit aanmoedigingsfonds gedeeltelijk bijkomende middelen voorzien worden. 

De raad merkt evenwel op dat het budget van het aanmoedigingsfonds beperkt is (1% van 
de totale enveloppe, met inbegrip van de bijdrage van de instellingen). Bovendien blijkt uit de 
tekst onvoldoende welke doelgroepen in aanmerking komen. Concurrentie tussen de 
verschillende doelgroepen moet in elk geval vermeden worden. Het is noodzakelijk dat op 
termijn aandacht kan besteed worden aan alle doelgroepen. Zo moet het 
aanmoedigingsfonds bijvoorbeeld ook toegankelijk worden voor studenten met 
functiebeperkingen.  

De raad blijft voorstander van het wegen van meerdere studentenkenmerken (cf. infra), 
zodat het aanmoedigingsfonds voor extra aandachtspunten gebruikt zou kunnen worden. De 
raad betreurt dat enkel voor studenten met functiebeperkingen een weging voorzien wordt en 
niet voor andere doelgroepen, zodat deze laatste aangewezen zijn op het 
aanmoedigingsfonds dat op zich erg beperkt is. Zoals de raad in zijn advies over de 
vervolgnota financiering hoger onderwijs al aangaf, vragen sommige doelgroepen van bij de 
start een intensievere begeleiding dan andere. Sommige doelgroepen stromen nu eenmaal 
minder snel door dan andere. Studenten met functiebeperkingen zijn slechts een van de 
doelgroepen in kwestie.  

De raad betreurt ook dat voor andere beleidsspeerpunten die aangehaald werden in de 
vorige voorstellen, zoals het aantrekkelijk maken van technische en natuurwetenschappen, 
geen enkele vorm van stimulering meer voorzien is.  

4 Het onderwijsgedeelte 

4.1 Onderwijssokkel 

In vorige adviezen heeft de raad gepleit voor een voldoende grote sokkel, uitgaande van de 
redenering dat de sokkel moet dienen om de vaste kosten van een instelling te financieren. 
Op die manier is de basisfinanciering van de instellingen voldoende stabiel om een beleid op 
lange termijn mogelijk te maken. In het voorstel wordt hieraan tegemoet gekomen door de 
invoering van een grotere, degressieve sokkel. 

De Raad Hoger Onderwijs kan zich vinden in het principe van een degressieve sokkel. Hij is 
echter van oordeel dat het huidige voorstel grote instellingen benadeelt. De sterke 
degressiviteit van de sokkel staat niet in verhouding tot de schaalvoordelen die gerealiseerd 
kunnen worden. Bovendien dreigen instellingen die in het verleden gefusioneerd zijn daar nu 
voor afgestraft te worden. De raad pleit daarom voor een minder sterk degressieve sokkel, 
die schaalvergroting niet ontmoedigt. 
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4.2 Variabel onderwijsgedeelte 

Financierbare opleidingen 

In navolging van de vervolgnota, stelt het voorstel dat ba-na-ba’s voor 50 % gefinancierd 
worden en ma-na-ma’s niet. De Raad Hoger Onderwijs herhaalt zijn pleidooi voor een 
transparant systeem, waarbij ma-na-ma’s en ba-na-ba’s op een gelijke manier behandeld 
worden. De raad stelt nogmaals voor dat de overheid deze aanvullende opleidingen niet 
financiert, wel op voorwaarde dat de studiegelden vrij gelaten worden. Bovendien moet de 
Vlaamse overheid hieraan een duidelijk sociaal beleid koppelen waarvoor zij zelf de 
verantwoordelijkheid opneemt. De raad gaat er wel mee akkoord dat bepaalde van deze 
opleidingen in aanmerking komen voor volledige overheidsfinanciering. In dat geval moeten 
de criteria echter duidelijk gedefinieerd zijn.  

Schakelprogramma’s maken het mogelijk na een professionele bachelor door te stromen 
naar een master. Ze kunnen er mee voor zorgen dat zoveel mogelijk studenten uit lagere 
sociale klassen uiteindelijk een universitair diploma behalen. Om dat te bevorderen, moet 
men de universiteiten stimuleren om daar echt werk van te maken. Dat is niet 
vanzelfsprekend. Daarom stelt de Raad Hoger Onderwijs voor om de schakelprogramma’s 
op basis van input te financieren. Op die manier worden instellingen niet bestraft voor een 
relatief lagere output, maar juist aangemoedigd om studenten aan te trekken voor 
schakelprogramma’s. 

Heroriëntering 

De Raad Hoger Onderwijs pleitte in zijn voorgaand advies voor een systeem waarbij de 
uitsturende instelling haar financiering behoudt wanneer een student tijdens het eerste 
semester wordt doorverwezen naar een andere instelling. Dit zou instellingen aanzetten om 
studenten tijdig door te verwijzen indien nodig. De raad is tevreden over het feit dat 
heroriëntering niet langer afgestraft wordt in het nieuwe voorstel, maar stelt vast dat in het 
nieuwe voorstel de uitsturende instelling wel heel sterk bevoordeeld wordt. De raad merkt 
daarbij op dat een academische opleiding bijvoorbeeld meer mogelijkheden tot 
heroriëntering biedt dan een professionele. Hierdoor worden door het voorgestelde systeem 
sommige instellingen benadeeld. De raad wijst er ook op dat de aandacht voor remediëring 
niet uit het oog verloren mag worden. 

In het huidige voorstel, moet wel nog een en ander verduidelijkt worden. Zo stelt zich 
bijvoorbeeld de vraag of het voorgestelde systeem enkel geldt bij heroriëntering naar een 
andere instelling, of ook bij heroriëntering naar een andere opleiding binnen dezelfde 
instelling. De raad merkt ook op dat niet uit het oog verloren mag worden dat het systeem 
een inherente meerbelasting voor het personeel betekent.  

Diplomabonus 

De Raad Hoger Onderwijs onderschrijft dat de diplomabonus kan bijdragen tot de 
doelstelling om meer studenten te begeleiden in het behalen van een diploma. Hij heeft 
echter enkele praktische bedenkingen bij dit voorstel. Zo wordt geen rekening gehouden met 
het volledige studietraject. De bonus wordt uitgekeerd aan de instelling waar het diploma 
wordt behaald. Dit alles zorgt ervoor dat instellingen benadeeld worden wanneer een student 
ervoor kiest zijn studie in een andere instelling af te maken. Dit is wellicht niet bevorderlijk 
voor studentenmobiliteit. 

De voorgestelde regeling gaat bovendien voorbij aan het feit dat decretaal bepaald is dat een 
aantal instellingen alleen academische bachelors kunnen inrichten. Hoewel de 
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begeleidingsinspanning zich vooral in de eerste jaren van het studietraject situeert, zouden 
deze instellingen geen recht hebben op een diplomabonus. Indien het idee van de 
diplomabonus wordt aangehouden, moeten de effecten voor instellingen die zich in deze 
situatie bevinden gecompenseerd worden, wat aanleiding geeft tot specifieke regelingen 
voor specifieke instellingen en zeker de transparantie van het systeem niet ten goede komt. 
De diplomabonus verdelen over de instellingen die bij het totale studietraject betrokken 
waren, zou leiden tot een onoverzichtelijk administratief kluwen, met een belangrijke 
meerbelasting voor het personeel.  

Men zou deze bedenkingen kunnen opvangen door het systeem van de diplomabonus 
verder te verfijnen. De raad stelt zich echter de vraag of de diplomabonus nog wel 
noodzakelijk is. De incentive voor de instellingen om studenten vlot te laten doorstromen is 
immers al aanwezig in de outputfinanciering na de eerste 60 verworven studiepunten. De 
raad beseft dat een belangrijke toegeving gedaan werd door, zoals de raad het in zijn vorig 
advies aanbeval1, de outputfinanciering terug te schroeven, maar de raad merkt op dat het 
financieringssysteem nog steeds overwegend outputgestuurd is. De raad vraagt zich af of in 
combinatie met dit soort van financiering, een diplomabonus niet overbodig wordt.  

Bonus voor gezamenlijke opleidingen 

De Raad Hoger Onderwijs is van mening dat samenwerking gestimuleerd moet worden. De 
decretale richtlijnen voor samenwerking moeten echter in de eerste plaats transparant zijn. In 
het huidige voorstel zijn met name een aantal technische specificaties onduidelijk 
(bijvoorbeeld of de samenwerkingsbonus beperkt is in tijd).  

De raad merkt ook op dat gezamenlijke opleidingen praktisch haalbaar moeten zijn voor 
studenten, met name wat mobiliteit en de daaraan verbonden meerkost betreft.  

Weging van studentenkenmerken 

De Raad Hoger Onderwijs blijft voorstander van een financieringssysteem dat rekening 
houdt met studentenkenmerken. De raad is in die zin verheugd dat een weging van 
studenten met functiebeperkingen in het financieringssysteem voorzien wordt.  

De raad ziet in het voorstel van de minister vooral een goede eerste aanzet, maar wijst erop 
dat het in rekening brengen van studentenkenmerken hoofdzakelijk een herverdelend effect 
heeft binnen elke enveloppe. Er worden hiervoor dus niet echt extra middelen ingezet. 
Vooral de professioneel gerichte opleidingen, die traditioneel veel beursstudenten 
aantrekken en aldus een belangrijke maatschappelijk rol spelen in de democratisering van 
het hoger onderwijs, worden hierdoor getroffen. Zij herverdelen onder elkaar een budget dat 
reeds ontoereikend was.  

De raad vroeg zich in zijn vorige advies af of de gevolgen van de 1.5-coëfficiënt voldoende 
werden bestudeerd en of deze maatstaf bedoeld was om zowel de gederfde 
inschrijvingsgelden van beursstudenten te compenseren als de extra inspanning die 
instellingen leveren voor studenten uit deze doelgroepen te honoreren. Nu de raad begrijpt 
dat deze coëfficiënt inderdaad voor beiden zal moeten instaan, stelt hij zich opnieuw de 
vraag of dit gewicht wel adequaat is en deze proxy goed gekozen is. Voor beursstudenten 
vragen de instellingen aan de overheid louter de compensatie voor de gederfde 
inschrijvingsgelden. Dit gaat om een totaal van 15 000 000 euro, na toepassing van de 
verevening nog 7 000 000 euro. Daarnaast moet men nagaan welke doelgroepen extra 

                                                
1 Hierbij werd een minderheidsstandpunt van de werkgeversorganisaties geacteerd. 
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inspanningen vragen. Aan deze studentenkenmerken kan men dan een aanvaardbare extra 
weging koppelen.  

De raad vraagt zich bij het huidige voorstel ook af of deze gewichtsfactor instellingen wel 
genoeg zal stimuleren tot een degelijk diversiteitsbeleid.  

Wegingscoëfficiënten van studiegebieden 

De Raad Hoger Onderwijs vraagt dat de verdeling van de academiseringsgelden een 
onderdeel zou zijn van de finetuning waarvan sprake in het voorstel van de minister. 

5 Het leerkrediet 

De Raad Hoger Onderwijs staat achter de grote lijnen van het leerkrediet als middel om de 
verantwoordelijkheid van de studenten meer te beklemtonen. In het kader van de 
voorgestelde combinatie van input- en outputfinanciering is het leerkrediet een zinvolle 
aanvulling. De studentengeleding neemt hierbij een minderheidsstandpunt in (zie bijlage 1). 

Bij het voorgestelde leerrechtensysteem formuleert de raad wel een aantal bedenkingen:  

- Het leerrechtensysteem doorkruist het tot op zekere hoogte het recht op inschrijving. 
Wanneer een student immers zijn leerkrediet heeft opgebruikt, loopt hij het risico dat 
hij zich niet meer in de instelling van zijn keuze zal kunnen of mogen inschrijven. 

- De raad vraagt om na te gaan een leerkrediet dat levenslang hetzelfde blijft, de 
filosofie van het levenslang en levensbreed leren niet doorkruist. Een leerkrediet dat 
zich na verloop van tijd weer opbouwt, zou ervoor kunnen zorgen dat een student niet 
zijn ganse leven nadeel ondervindt van eventuele “jeugdzonden”.  

- De raad stelt ook vast dat het voorgestelde systeem schakelen bemoeilijkt en stelt 
voor een correctie door te voeren voor schakel- en voorbereidingsprogramma’s.  

- Hoe zal het systeem omgaan met zij-instromers (bijvoorbeeld zij die via EVC 
instromen)? Hebben zij ook recht op 140 studiepunten?  

- De invoering van dit systeem gaat met een zeer grote administratie gepaard. De raad 
dringt daarom aan op een personeelseffectenrapport van het systeem. 

- De raad vraagt aandacht voor het effect van de invoering van leerkrediet voor 
doelgroepstudenten van wie de slaagkansen gevoelig lager liggen.  

- In de groep van studenten met functiebeperkingen, vraagt de raad een correctie voor 
studenten met een “progressieve” functiebeperking.  

De raad stelt voor het leerkrediet van 140 studiepunten op te trekken tot 180 studiepunten, 
wel gekoppeld aan de voorwaarde tot heroriëntering. Studenten heroriënteren immers vaak 
pas na twee keer in het eerste jaar aan de universiteit te hebben gefaald. In dit geval dreigen 
hogescholen in een leerkredietsysteem van 140 studiepunten een groot aantal niet 
financierbare studenten aan te trekken. De werkgeversorganisatie UNIZO neemt hierbij een 
minderheidsstandpunt in (zie bijlage 1).  

De raad beveelt de overheid ook aan de implementatie van het leerkrediet te koppelen aan 
een onderzoek dat onbedoelde neveneffecten detecteert. Op die manier kan na verloop van 
tijd en indien nodig bijgestuurd worden.  
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6 Het onderzoeksgedeelte 

6.1 Onderzoekssokkel 

Ook met betrekking tot de onderzoekssokkel betreurt de raad het sterk degressieve karakter 
van de sokkel.  

6.2 Variabel onderzoeksgedeelte 

De raad herhaalt zijn pleidooi dat de verdeling van het onderzoeksgerelateerde variabele 
gedeelte best gebeurt op basis van parameters die de onderzoeksgebondenheid van het 
academisch onderwijs (academische masters, maar ook academische bachelors) 
garanderen, gezien dit de doelstelling is van de eerste geldstroom. De 
werkgeversorganisatie UNIZO neemt hierbij een minderheidsstandpunt in (zie bijlage 1).  

Het gaat om een relatief klein gedeelte van de totale onderzoeksfinanciering, waarvan het 
gros (70 %, namelijk de tweede, derde en vierde geldstroom) al in zeer grote mate gestuurd 
wordt op basis van onderzoeksoutput. Het outputgestuurd maken van de 
onderzoeksfinanciering in de eerste geldstroom zou daarom weinig effect ressorteren op de 
kwaliteit van het wetenschappelijk onderzoek. Bovendien geeft dit een verkeerd signaal aan 
de instellingen en hun academisch personeel. Het prestatiegebonden maken van de 
onderzoeksfinanciering zal de nadruk op wetenschappelijk onderzoek ten koste van 
aandacht voor onderwijs alleen maar versterken.  

In Nederland besluit het rapport Investeren in dynamiek van de commissie Dynamisering 
(maart 2006), die handelde in opdracht van de minister van OCW, dat het niet gewenst is het 
onderzoeksbeleid van universiteiten bijkomend te sturen door het verhogen van de 
prestatiegebonden financiering. Zij stellen de huidige 40 % van prestatiegebonden 
onderzoeksfinanciering ruim voldoende zijn. 

De raad stelt verder dat in het voorstel, grote instellingen, die het verleden betere 
financieringsmogelijkheden hadden en daarom ook al een ruime onderzoeksoutput hebben, 
in de onderzoeksfinanciering worden bevoordeeld. 

De raad bepleit dus een tamelijk stabiele onderzoeksfinanciering in de eerste geldstroom die 
hoofdzakelijk verdeeld wordt op basis van criteria, die de academische onderwijstaak, zijnde 
onderzoeksgebonden onderwijs, centraal stellen. 

7 Verevening en rationalisatie 

Wat de verevening betreft, merkt de Raad Hoger Onderwijs op dat het voorgestelde systeem 
van verevening ten opzichte van de context van de algemeen aanvaarde onderfinanciering 
van de hogescholen niet voldoet. De voorgestelde verevening is duidelijk geen oplossing om 
stabiliteit te verlenen aan deze instellingen. Het ontneemt hen bovendien elk 
ontwikkelingsperspectief: instellingen die onder de vereveningsregeling vallen, moeten een 
soms belangrijke groei aan studenten realiseren zonder dat daar een groei in hun 
financiering tegenover staat.  

De Raad Hoger Onderwijs is voorstander van rationalisatie en een efficiënt gebruik van 
middelen. Het voorgestelde systeem van rationalisatie vraagt echter nog technische 
verduidelijking. De parameters zijn op dit ogenblik niet voldoende transparant. Bovendien 
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dringt de raad erop aan een aantal sociale flankerende randvoorwaarden te voorzien, zoals 
afspraken omtrent mobiliteit en huisvesting. De raad benadrukt dat de kwaliteit van het 
onderwijs geenszins mag lijden onder de geplande rationalisatie. Een terugkeer naar grote 
lesgroepen dient te allen tijde vermeden te worden.  

De Vlaamse Onderwijsraad zal uiteraard advies uitbrengen over een voorontwerp van 
decreet dat rationalisatie in het Vlaamse hogeronderwijslandschap regelt. Maar de Raad 
Hoger Onderwijs is ook bereid mee te denken over de parameters en de verdere 
operationalisering.  

 

 

 

 

 

Isabelle De Ridder Harry Martens 
secretaris voorzitter 
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Vlaamse Onderwijsraad Raad Hoger Onderwijs 
Leuvenseplein 4 6 juli 2006 
1000 Brussel RHO/IDR/ADV/005bijl1 

Bijlage bij het advies over de conceptnota financiering hoger onderwijs 

1 Minderheidsstandpunt van de studentengeleding bij het leerkrediet (p. 7) 

De studentengeleding betwist de zinvolheid van dit studierantsoen. Het systeem riskeert de 
drop-out te vergroten en lijkt zo strijdig met de eigen uitgangspunten van het nieuwe 
financieringsvoorstel, alsook met de Lissabondoelstelling om de participatiegraad te 
verhogen. Sociaal vertekende slaag- en doorstroomkansen maken dat het krediet van 
kansengroepen (zoals allochtonen) sneller op raakt. En dan hebben we het nog niet over 
onverwachte omstandigheden zoals familiale problemen, ziekte, relatieproblemen etc. 
Bovendien zijn sociaal kwetsbare studenten prijsgevoeliger. Geconfronteerd met het dubbele 
studiegeld zullen ze geneigd zijn om hun studies op te geven. In tegenstelling tot hun meer 
gegoede medestudenten die zich verder studeren aan dubbel tarief wel nog kunnen 
permitteren. Studierantsoen dreigt vooral de zwakkere studenten te treffen en niet zozeer de 
vrijblijvende student.  

Alle sociale onrechtvaardigheden en ongewenste neveneffecten van het studierantsoen 
corrigeren, zal leiden tot een bijzonder ingewikkeld systeem. Dat zal gepaard gaan met 
juridische complicaties, technische problemen, planlast en een grote administratieve kost. De 
ervaring (met o.a. studiebeurzen) leert bovendien dat hoe complexer een systeem, hoe 
moeilijker het helder valt te communiceren naar de (potentiële) student. De rechtszekerheid 
en effectiviteit komen zo in het gedrang.  

De studentengeleding vreest dat de prijs voor dit symbooldossier te hoog is en formuleert 
daarom volgend alternatief: een beperking van het leerkrediet tot het inputgedeelte. Immers, 
de vraag naar grenzen aan de financierbaarheid stelt zich vooral bij inputfinanciering. Een 
correcte vertaling van de huidige financierbaarheid zou een krediet van 3x60 studiepunten 
zijn, mits er een heroriëntering heeft plaatsgevonden. Door de beperking van het 
studierantsoen tot het inputgedeelte, zijn juridische onverenigbaarheden met het recht op 
inschrijving verderop in de studieloopbaan ook niet langer aan de orde. Om studenten in de 
hogere jaren tot verantwoordelijkheidszin aan te sporen, kunnen instellingen volop gebruik 
maken van de studievoortgangsmaatregelen uit het flexibiliseringsdecreet (die onlangs nog 
werden verstrengd met het minidecreet1). Bovenop de bijkomende en bindende 
pedagogische voorwaarden, aan de inschrijving ook nog eens bijkomende financiële 
voorwaarden verbinden, is volgens hen sociaal onrechtvaardig en weinig opportuun.  

                                                
1 De inschrijving kan worden geweigerd als de bindende voorwaarden die werden opgelegd zonder positief 

resultaat zijn gebleven. Die maatregelen van studievoortgangsbewaking kunnen worden opgelegd aan een 
student die na één academiejaar niet tenminste de helft van de opgenomen studiepunten heeft verworven. Een 
instelling kan een inschrijving zelfs al vroeger weigeren als uit het dossier manifest blijkt dat de bindende 
voorwaarden geen positief resultaat zullen opleveren.  
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2 Minderheidsstandpunt van de werkgeversorganisatie UNIZO met betrekking tot 
het voorstel van de Raad Hoger Onderwijs om het leerkrediet van 140 
studiepunten te verhogen tot 180 studiepunten, met strikte voorwaarde tot 
heroriëntering (p. 7) 

UNIZO vraagt dat er in het financieringssysteem incentives ingebouwd worden om trissen te 
ontmoedigen en heroriëntatie zo veel mogelijk al tijdens of na het volgen van het "eerste 
jaar"/de eerste 60 studiepunten, gestimuleerd wordt. 

3 Minderheidsstandpunt van de werkgeversorganisatie UNIZO bij de 
argumentatie van de Raad Hoger Onderwijs met betrekking tot het variabel 
onderzoeksgedeelte (p. 8) 

UNIZO is voorstander van onderzoeksfinanciering op basis van onderzoeksindicatoren 
waarbij er stimulansen ingebouwd worden voor: 

- kennisuitwisseling met bedrijven (ook KMO's): de verspreiding en het beter 
toegankelijk maken van resultaten van onderzoek voor bedrijven 

- het afstemmen van onderzoeksvragen op vragen van bedrijven (ook KMO's). 
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