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Advies over het voorontwerp van decreet betreffende de financiering van 
de werking van de hogescholen en de universiteiten in Vlaanderen 

1 Situering 

Op 21 mei 2007 vroeg minister Vandenbroucke aan de Vlor advies over het voorontwerp van 
decreet betreffende de financiering van de werking van de hogescholen en de universiteiten 
in Vlaanderen. De werkgroep Financiering Hoger Onderwijs bereidde dit advies voor. Het 
werd besproken in de Raad Hoger Onderwijs van 12 juni 2007 en goedgekeurd met 
eenparigheid van stemmen. Er waren 19 stemgerechtigde leden aanwezig. Voor enkele 
punten geeft het advies aan dat er geen consensus kon worden bereikt.  

De structuur van het advies volgt grotendeels die van het voorontwerp van decreet. 

2 Algemeen 

2.1 Voorgeschiedenis 

De Raad Hoger Onderwijs apprecieert de dialoog die over het nieuwe financieringsdecreet 
gevoerd is. De overheid heeft de afgelopen twee jaar immers uitvoerig met het werkveld 
overlegd. De raad is tevreden dat hij een rol heeft kunnen spelen in het debat door een 
advies te formuleren over de drie conceptnota’s die de minister voorgelegd heeft. De raad is 
immers dankzij zijn statuut en samenstelling het forum bij uitstek om een dergelijk 
vernieuwingsdebat te voeren. Het voorontwerp van decreet dat totstandgekomen is, houdt in 
die zin rekening met verschillende belangen en is in een aantal opzichten evenwichtiger dan 
voorgaande voorstellen van de minister. De raad is tevreden dat de minister rekening 
gehouden heeft met bepaalde van zijn opmerkingen, maar behoudt een aantal fundamentele 
bedenkingen bij dit voorontwerp van decreet.  

De Raad Hoger Onderwijs heeft het voorontwerp van decreet in zijn volledigheid 
geanalyseerd en alle aspecten van het daarin voorgestelde financieringsmechanisme 
besproken. Hij formuleert hieronder zijn opmerkingen, die zowel principieel als technisch van 
aard zijn. Sommige van zijn standpunten heeft de raad al eerder in zijn adviezen over de 
conceptnota’s geformuleerd.  

2.2 Evaluatie  

Het voorontwerp van decreet dat voorligt, wijzigt het financieringssysteem van de Vlaamse 
hogescholen en universiteiten zeer drastisch. Het is moeilijk om vandaag de volledige impact 
van bepaalde maatregelen in te schatten. De raad is daarom van mening dat de overheid het 
nieuwe financieringsmechanisme op middellange termijn moet evalueren en indien nodig 
moet bijsturen.  



3 

2.3 Stimuleringsbeleid 

In de Memorie van Toelichting bij het voorontwerp van decreet staat dat het nieuwe 
financieringsmechanisme de participatie aan het hoger onderwijs moet helpen bevorderen 
en gelijke kansen moet garanderen. Het hoger onderwijs moet via een adequate financiering 
bijdragen aan een democratische en inclusieve maatschappij. De raad kan zich in deze 
doelstelling volledig terugvinden. Hij vraagt zich echter af of het voorgestelde 
financieringsmechanisme het effectief mogelijk maakt om deze doelstelling te realiseren en 
voldoende bijdraagt aan de zogenaamde tweede democratiseringsgolf.  

De raad is voorstander van het stimuleringsbeleid dat de minister wil voeren, maar merkt op 
dat de aanmoedigingsmaatregelen vooral een herverdelend effect hebben omdat met 
constante budgetten gewerkt wordt. De raad wijst erop dat zonder injectie van bijkomende 
middelen, goed bedoelde stimuleringsmaatregelen hun doel zullen missen. De raad gaat 
verder in dit advies bijvoorbeeld uitvoerig in op de beperkingen van de voorgestelde weging 
van studentenkenmerken en het aanmoedigingsfonds. Hij vindt dat de voorgestelde 
maatregelen onvoldoende zijn om de democratisering van het hoger onderwijs te 
verwezenlijken.  

De raad merkt eveneens op dat het nieuwe financieringssysteem het aantrekken van zij-
instromers (bijvoorbeeld vanuit het HOSP) niet volledig ondersteunt, wat ook in tegenstelling 
is met het principe van democratisering. Zo hebben instellingen er geen belang bij om deze 
studenten vrijstellingen toe te kennen omdat deze in de outputfinanciering niet meegerekend 
worden. Het inrichten van zogenaamde aanvullingstrajecten is voor instellingen hoger 
onderwijs niet echt interessant omdat deze vaak korte trajecten volledig via output 
gefinancierd worden. Enkel wanneer de zij-instromer beantwoordt aan de definitie van 
werkstudent, worden de inspanningen van de instellingen gedeeltelijk gecompenseerd. 

3 Financieringsvoorwaarden 

De Raad Hoger Onderwijs stelt voor om de nationaliteitsvoorwaarden (artikel 6, § 1, 2°) te 
concorderen met die van het decreet betreffende de studiefinanciering en 
studentenvoorzieningen in het hoger onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap (30 april 
2004) (artikel 12). De bredere nationaliteitsvoorwaarden die hierin gedefinieerd worden, 
houden volgens de raad beter rekening met de huidige maatschappelijke context. 

4 Financieringsmechanisme 

4.1 Samenstelling van de enveloppe 

4.1.1 Deelbudgetten 

De raad is voorstander van een eenvormige financiering voor hogescholen en universiteiten. 
Maar hij begrijpt dat een dergelijk eenvormig financieringssysteem niet onmiddellijk 
realiseerbaar is zonder onbedoelde transfers te bewerkstelligen. In de gegeven 
omstandigheden is het werken met deelbudgetten dus aanvaardbaar. Er moet echter wel 
nagegaan worden of de aanvangsenveloppe van elk deelbudget adequaat is. De 
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financieringspunten van de verschillende deelbudgetten zijn immers niet vergelijkbaar. Zo 
zijn bijvoorbeeld de puntengewichten van de studiegebieden die in de berekening van de 
financieringspunten worden meegenomen historisch bepaald en fundamenteel verschillend 
voor hogescholen en universiteiten.  

4.1.2 Verhouding onderwijs/onderzoek 

Het ontwerpdecreet legt de verhouding onderwijs/onderzoek aan de universiteiten vast op 
55/45 (artikel 8, § 2). Voor de raad is deze verhouding 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 
voorontwerp van decreet onvoldoende het geval. Dat legt prestatiegebonden parameters 
vast voor de verdeling van het variabel onderzoeksgedeelte. Volgens de raad sluit een 
dergelijk mechanisme beter aan bij een 65/35 –verhouding. 

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.  

4.1.3 Indexering 

De raad vraagt aandacht voor een correct indexeringsmechanisme in het nieuwe 
financieringssysteem, zodat erosie van de budgetten vermeden wordt. De raad is niet 
helemaal overtuigd dat de bepalingen in artikel 8, § 5 dat garanderen. In artikel 8, § 5, 1° 
worden best een referentiejaar en -maand toegevoegd, zodat instellingen een passende 
begroting kunnen opstellen. Wat artikel 8, § 5, 2° betreft, dringt de raad aan op een 
realistische raming. Onderschattingen kunnen de instellingen immers middelen doen 
verliezen. Dit is de afgelopen jaren steeds het geval geweest. 

4.1.4 Kliksysteem 

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 (artikel 9 e.v.). De Raad Hoger 
Onderwijs is voorstander van een zuiver open-endsysteem waarin de verschillende 
deelbudgetten vrij kunnen evolueren. Een dergelijk systeem stimuleert instellingen sterker 
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. 

Bovendien evolueert het kliksysteem dat de overheid voorstelt te traag om de huidige 
onderfinanciering te compenseren. Wanneer de overheid aan dit systeem vasthoudt, stelt de 
raad voor om de stijging van 2 % voor het variabel onderwijsdeel bij een stijging van 2 % van 
de financieringspunten ten opzichte van de referentiepunten, in te voeren vanaf het 



5 

begrotingsjaar 2008. Op die manier kan de effectieve groei van een instelling zich sneller 
vertalen in een aangepaste financiering.  

De raad staat positief ten opzichte van de inhaalbeweging die voorzien is voor de 
professioneel gerichte opleidingen. Daar volstaat een toename van 1 % in 
financieringspunten al om het variabel onderwijsdeel te doen stijgen. Over de wijze waarop 
deze verhouding tot de referentiepunten berekend wordt in artikel 9, § 3, vraagt de raad zich 
wel af of zich hier geen problemen van vergelijkbaarheid stellen. Zoals eerder gesteld, zijn 
de financieringspunten van de verschillende opleidingen niet helemaal vergelijkbaar. 
Bovendien wordt in de berekeningsmethode het afwijkende deelbudget meegenomen in de 
berekening van het gemiddelde. 

4.2 De onderwijssokkel 

De Raad Hoger Onderwijs kan zich vinden in het principe van een degressieve sokkel 
(artikel 10 e.v.). Hij is echter van oordeel dat het huidige voorstel grote instellingen 
benadeelt. Bovendien dreigen instellingen die in het verleden gefusioneerd zijn daar nu voor 
afgestraft te worden. De raad pleit daarom voor een financieringssysteem dat 
schaalvergroting niet ontmoedigt. 

4.3 Het variabel onderwijsdeel 

4.3.1 Input- / outputfinanciering  

Het variabel onderwijsdeel wordt voor de eerste 60 studiepunten berekend aan de hand van 
inputfinanciering. Daarna volgt outputfinanciering. Traditioneel is de meerderheid van de 
Raad Hoger Onderwijs eerder voorstander van inputfinanciering, gekoppeld aan 
studentenkenmerken. De raad wil echter het gemengde voorstel van de overheid een kans 
geven. Hij wijst er echter op dat aan een sterk outputgestuurd systeem wel degelijk valkuilen 
verbonden zijn. Zo kan outputfinanciering ongewild kwaliteitsverlagend werken omdat het 
financieel interessant is om studenten sneller studiepunten te laten verwerven. Studenten die 
moeilijk in- of doorstromen zouden ook makkelijker uitgesloten kunnen worden. Studenten 
met betere slaagkansen leveren immers meer middelen op.  

Om bovenstaande mogelijke neveneffecten geen kans te geven, pleit de raad voor een 
intensieve opvolging van het systeem, gekoppeld aan bijsturingen indien nodig.  

De raad vraagt gedelibereerde studiepunten ook mee te rekenen in de outputfinanciering 
(artikel 15, § 3). Een instelling heeft hiervoor immers wel een inspanning geleverd. 
Bovendien zou het niet meerekenen van gedelibereerde studiepunten aanleiding kunnen 
geven tot kwaliteitsvermindering omdat docenten sneller geneigd kunnen zijn de student te 
laten slagen.  

4.3.2 Heroriëntatie 

De raad is tevreden dat bij heroriëntering (artikel 14, § 3) zowel de uitsturende als de 
ontvangende instelling gefinancierd worden. Dit moet instellingen motiveren om studenten 
door te verwijzen indien nodig; wat positief is. De raad merkt hierbij wel op dat de voordelen 
voor academische en professionele opleidingen ongelijk verdeeld zijn. Studenten die in een 
professionele opleiding ingeschreven zijn, zullen immers vaker overstappen naar een andere 



6 

professionele opleiding, die vaak binnen dezelfde instelling georganiseerd wordt. Dit soort 
van heroriëntering wordt niet gehonoreerd.  

De raad betreurt ook dat remediëring minder gestimuleerd wordt. In combinatie met 
outputfinanciering kan dit ongewenste neveneffecten hebben. De raad heeft hierboven al 
gewezen op het gevaar dat zwakkere studenten mogelijkerwijs makkelijker uitgesloten zullen 
worden.  

De raad wijst erop dat het voorgestelde heroriëntatiesysteem ook een extra taakbelasting 
voor het personeel betekent. 

4.3.3 Diplomabonus 

De Raad Hoger Onderwijs vraagt zich af of de diplomabonus (artikel 16) wel noodzakelijk is. 
De incentive voor de instellingen om studenten vlot te laten doorstromen is immers al 
aanwezig in de outputfinanciering die start na de eerste 60 verworven studiepunten. De raad 
plaatst bovendien bij de operationalisering van de diplomabonus een heel aantal inhoudelijke 
en organisatorische bedenkingen. Net zoals outputfinanciering kan de diplomabonus een 
mogelijke kwaliteitsvermindering genereren omdat het financieel interessanter is om 
studenten sneller het diploma te laten behalen.  

Bij de toekenning van de diplomabonus wordt geen rekening gehouden met het volledige 
studietraject. De instelling waar het diploma wordt behaald ontvangt de bonus. Dit benadeelt 
instellingen wanneer een student ervoor kiest zijn studie in een andere instelling af te maken. 
Wellicht is dit niet bevorderlijk voor de studentenmobiliteit. De diplomabonus verdelen over 
de instellingen die bij het hele studietraject betrokken waren, zou leiden tot een 
onoverzichtelijk administratief kluwen, met een belangrijke meerbelasting voor het personeel. 

De diplomabonus wordt enkel aan de instelling toegekend indien de student minstens voor 
de helft van de studiepunten van de desbetreffende opleiding een creditbewijs ontvangen 
hebben in de instelling die het diploma uitreikt. Voor een professionele bachelor zijn dit 90 
studiepunten. Hierdoor zal een instelling bijvoorbeeld minder geneigd zijn om voor HOSP-
afgestudeerden die het bachelordiploma wensen te behalen, een aanvullingstraject te 
bepalen dat minder dan 90 studiepunten omvat. Het EVK/HOSP-project van de Vlor toonde 
aan dat een eerlijke studieomvang van een dergelijk aanvullingstraject ongeveer 60 
studiepunten bedraagt.  

De voorgestelde regeling gaat bovendien voorbij aan het feit dat decretaal bepaald is dat een 
aantal instellingen alleen academische bachelors kunnen inrichten. Hoewel de 
begeleidingsinspanning zich vooral in de eerste jaren van het studietraject situeert, zouden 
deze instellingen geen recht hebben op een diplomabonus. Indien de minister bij het idee 
van de diplomabonus blijft, moeten de effecten voor instellingen die enkel academische 
bachelors inrichten, gecompenseerd worden. Dat leidt dus tot specifieke regelingen voor 
specifieke instellingen en komt zeker de transparantie van het systeem niet ten goede.. 

4.3.4 Weging van studentenkenmerken 

Algemeen 

De Raad Hoger Onderwijs is voorstander van een financieringssysteem dat rekening houdt 
met studentenkenmerken. De raad wijst er echter op dat de concrete uitwerking van de 
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voorgestelde weging, hoofdzakelijk een herverdelend effect heeft binnen elk deelbudget en 
dus niet echt garant staat voor een degelijk stimuleringsbeleid.  

De raad vraagt zich bovendien af of de proxy goed gekozen is. Heeft de overheid de 
gevolgen van de 1.5-coëfficiënt voor de weging voldoende bestudeerd en is dit gewicht wel 
adequaat? Voor beursstudenten vragen de instellingen aan de overheid enkel de 
compensatie voor de gederfde inschrijvingsgelden. Daarnaast moet men nagaan welke 
doelgroepen extra inspanningen vragen (studenten met een functiebeperking, allochtonen, 
studenten met een a-typische vooropleiding, etc.) Aan deze studentenkenmerken kan men 
dan een aanvaardbare extra weging koppelen. Hiervoor is dringend degelijk onderzoek nodig 
naar de definitie van een breder palet van studentenkenmerken, de operationalisering ervan 
en de mogelijkheden van registratie van kansengroepen.  

De raad stelt vast dat artikel 21 een plafonnering doorvoert. Voor elk variabel onderwijsdeel 
wordt vastgelegd welk maximumpercentage berekend kan worden voor de beursstudenten, 
studenten met een functiebeperking en werkstudenten samen. Deze plafonds moeten de 
instellingen een zekere stabiliteit garanderen. De raad heeft hiervoor begrip en erkent dat 
stabiliteit noodzakelijk is, maar merkt op dat het instellen van een plafond een echt 
stimuleringsbeleid afremt. Bovendien weerspiegelen de voorgestelde maxima de situatie van 
vandaag. Dat is in tegenspraak is met de doelstelling om de participatiegraad te verhogen en 
sluit elke groei a priori uit. De raad hoger onderwijs stelt dus voor deze percentages in elk 
geval op trekken. De invoering van deze plafonds zou overbodig zijn indien voldoende 
middelen beschikbaar werden gesteld. Dan zouden de ingevoerde parameters vrij kunnen 
spelen en kan er pas sprake zijn van een echt stimuleringsbeleid. De studentengeleding pleit 
voor afschaffing van deze plafonds en neemt hierbij een minderheidsstandpunt in dat als 
bijlage 1 bij dit advies wordt gevoegd.  

Weging van studenten met een functiebeperking 

Het aantal studiepunten dat een student met een functiebeperking opneemt, wordt aan factor 
1.5 gewogen (artikel 14, § 4; artikel15, § 4; artikel 16, § 5). De raad stelt echter dat men de 
maatregel op zich uitholt (artikel 2, 18°) door de definitie van studenten met een 
functiebeperking te beperken tot de doelgroep ingeschreven bij het VAPH. Op deze manier 
wordt immers slechts een zeer beperkt percentage van de totale doelgroep gefinancierd (15 
à 20 % van de totale populatie). De inspanning weegt dan niet op tegen het resultaat. De 
raad verwijst hierbij naar de definitie die hij formuleerde in zijn advies van 14 november 2006 
over de registratie van studenten met een functiebeperking. De raad blijft erbij dat al de 
subgroepen die de definitie vermeldt, in aanmerking moeten komen voor een 1.5-weging.  

In artikel 17 wordt geopperd om in de toekomst eventueel nog andere subgroepen te 
definiëren. Deze uitbreiding wordt gekoppeld aan een wetenschappelijk onderzoek. Deze 
subgroepen zullen gewogen worden aan 1.1. De raad is van mening dat een opsplitsing van 
de doelgroep studenten met een functiebeperking in 1.1- en 1.5- weging in tegenspraak is 
met het inclusiviteitsprincipe. Bovendien wordt geen concrete onderzoeksvraag 
vooropgesteld en is het effect van een 1.1-weging nihil.  

De raad vindt dat het principe om studenten met een functiebeperking met een 
wegingsfactor extra te financieren, zodanig is afgezwakt door de beperkte definiëring en de 
opsplitsing in twee factoren (1.5 versus 1.1, waarbij de tweede factor te verwaarlozen is), dat 
de maatregel zinloos is. Hij is bovendien in tegenspraak met het democratiseringsprincipe 
dat in de Memorie van Toelichting gehuldigd wordt en zal contraproductief werken.  
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De raad blijft voorstander van een 1.5-weging voor alle subdoelgroepen van studenten met 
een functiebeperking en van een volwaardige registratie op instellingsniveau. De raad voegt 
zijn advies op eigen initiatief over de registratie van studenten met een functiebeperking van 
12 juni 2007 (advies 005 met 2 bijlagen) toe aan dit advies om aan te tonen dat het mogelijk 
is een transparante en gebruiksvriendelijke registratieprocedure uit te werken, zonder 
bijkomende planlast voor de instellingen. Zoals in vorige adviezen van de Raad Hoger 
Onderwijs reeds gesteld werd, maakt een dergelijke registratie het ook mogelijk om 
adequate en noodzakelijke statistische informatie over de doelgroep te verzamelen. 

Weging van werkstudenten 

De raad merkt op dat de definitie van werkstudenten (artikel 2, 21°) drie elementen bevat: de 
student moet een bewijs van tewerkstelling voorleggen, bezit nog geen masterdiploma, is 
ingeschreven in een studietraject met specifieke onderwijs- en leervormen en met specifieke 
modaliteiten van begeleiding en aanbod, dat als zodanig geregistreerd is in het 
hogeronderwijsregister. De raad vraagt om dit laatste punt te herbekijken. Dit houdt immers 
een zekere programmeringsverplichting in die in se aan de autonomie van de instelling 
toekomt.  

4.3.5 Financierbare opleidingen 

In het voorontwerp van decreet staat dat ba-na-ba’s voor 50 % gefinancierd worden (artikel 
15, § 3, 2°) en ma-na-ma’s niet. De Raad Hoger Onderwijs is voorstander voor een 
transparant systeem, waarbij ma-na-ma’s en ba-na-ba’s op een gelijke manier behandeld 
worden. De raad stelt voor dat de overheid deze aanvullende opleidingen niet financiert, op 
voorwaarde dat verhoging van het studiegeld mogelijk gemaakt wordt . De Vlaamse overheid 
moet hieraan een duidelijk sociaal beleid koppelen waarvoor zij zelf de verantwoordelijkheid 
opneemt, bijvoorbeeld door sociale correcties op het verhoogde inschrijvingsgeld in het 
decreet in te schrijven.  

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. De overheid laat ook een marge voor de volledige financiering van ba-na-
ba’s en de gedeeltelijke financiering van ma-na-ma’s vanaf het begrotingsjaar 2011 (artikel 
18). De raad stelt voor om ook het criterium maatschappelijke relevantie op te nemen in de 
criteria die de Erkenningscommissie zal hanteren voor de toekenning van deze financiering.  

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 masterdiploma behalen. Om dat te bevorderen, moet men de 
instellingen 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. 

4.4 Variabel onderzoeksgedeelte  

De raad herhaalt zijn stelling dat de verdeling van het onderzoeksgerelateerde variabele 
gedeelte (artikel 28) het 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. 
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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 dit deel 
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 de prestatiegebonden financiering te verhogen.  

De raad stelt verder dat grote instellingen, die in 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. 

Indien de overheid vasthoudt aan de onderzoeksgebonden parameters uit het decreet, dan 
stelt de raad voor om de criteria van het BOF-mechanisme over te nemen.  

De werkgeversorganisaties zijn er voorstander van om in het financieringsmechanisme voor 
het onderzoek stimulansen in te bouwen voor: 

- het bevorderen van kennisuitwisseling met bedrijven (ook KMO’s), namelijk de 
verspreiding en het beter toegankelijk maken van resultaten van toegepast onderzoek 
voor bedrijven; 

- het afstemmen van onderzoeksvragen op de vraag van bedrijven (ook KMO’s).  

5 Jaarlijkse berekening van de werkingsuitkering 

De garantiefinanciering tot 2013 met de bepaling van een historische sokkel in 2013, zal 
grote verschillen doen ontstaan tussen voor of na 2013 bij grote schommelingen van de 
studentenaantallen. De raad vraagt zich af of deze verschillen aanvaardbaar zijn (artikel 29 
e.v.). 

6 Aanvullende uitkeringen voor de hogescholen 

De raad merkt op dat in het voorontwerp van decreet niet alle afgesproken 
academiseringsgelden werden opgenomen aangezien het totaal van deze middelen niet 
uitkomt op 30 mio euro (artikel 37). De raad vraagt duidelijkheid over de rest van de beloofde 
academiseringsgelden.  
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7 Aanmoedigingsfonds 

De Raad Hoger Onderwijs is van mening dat het bevorderen van gelijke kansen en 
diversiteit een opdracht moet zijn voor elke instelling, structureel moet ingebed worden in het 
financieringssysteem en deel moet uitmaken van de basisfinanciering. 

Het aanmoedigingsfonds (artikel 39 e.v.) komt voor een stuk tegemoet aan de vraag om 
instellingen bijkomende slagkracht te verstrekken in het uitbouwen van een eigen 
diversiteitsbeleid. Voor het aanmoedigingsfonds worden ook extra middelen voorzien, wat 
positief is. De raad merkt evenwel op dat het budget van het aanmoedigingsfonds beperkt is. 
Bovendien houdt de verdeelsleutel gedurende de eerste drie jaar geen rekening met de 
effectieve populatie en beginsituatie van een instelling. Ook dit is strijdig met de eigenlijke 
doelstellingen van het fonds. Voorlopig is het nog steeds onduidelijk welke doelgroepen in 
aanmerking komen voor het aanmoedigingsfonds en hoe die gedefinieerd zullen worden. 
Vanaf 2011 zullen resultaatsindicatoren van kracht zijn. De raad stelt voor die te koppelen 
aan het wetenschappelijk onderzoek naar studentenkenmerken waar de raad voor pleit.  

De raad betreurt dat er geen enkele vorm van stimulering voorzien is om technische en 
natuurwetenschappen aantrekkelijker te maken.  

8 Leerkrediet 

De Raad Hoger Onderwijs staat grotendeels achter het leerkrediet (artikel 43 e.v.) als middel 
om de verantwoordelijkheid van de studenten meer te beklemtonen. Bij het voorgestelde 
leerrechtensysteem formuleert de raad wel een heel aantal bedenkingen: 

- Het leerrechtensysteem doorkruist 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 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? 

- Aan dit systeem hangt een zeer grote administratie vast. De raad dringt daarom aan 
op een personeelseffectenrapport van het systeem.  

- Welk effect zal de invoering van leerkrediet hebben voor doelgroepstudenten van wie 
de slaagkansen gevoelig lager liggen?  

- De raad vraagt een correctie van het leerkrediet voor studenten met een 
functiebeperking.  

- Als er in de toekomst nog andere studentenkenmerken gewogen worden, dan moet 
ook hiervoor in het leerkrediet een correctie voorzien worden. 

- Gedelibereerde studiepunten worden beter meegeteld in het leerkrediet. De student 
heeft hiervoor immers ook een inspanning geleverd.  

- Studiepunten die behaald worden via een examencontract moeten ook meegenomen 
worden in de aanzuivering van het leerkrediet omdat de student op die manier ook 
studievoortgang maakt. 

- De data van 1 december en 15 maart voor heroriëntatie zijn erg strikt. 1 december 
met name is voor een student heel erg vroeg in het academiejaar om te 
heroriënteren.  
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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 nadat ze twee keer in het eerste jaar aan de universiteit hebben gefaald. In dit geval 
dreigen hogescholen in een leerkredietsysteem van 140 studiepunten een groot aantal niet-
financierbare studenten aan te trekken.  

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. De studentengeleding is geen voorstander van de 
invoering van het leerkrediet en neemt hierbij een minderheidsstandpunt in dat als bijlage 1 
aan dit advies wordt toegevoegd. 

9 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 
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 is eveneens voorstander van een diepgaand rationalisatiedebat 
waarbij een duidelijke langetermijnvisie gehanteerd wordt. De raad waarschuwt voor 
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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 hangt duidelijk af 
van het samenspel van veel factoren. De raad verwijst in dit verband naar zijn omstandig 
advies op eigen initiatief over de rationalisatieproblematiek in het Vlaamse hoger onderwijs 
van 12 december 2006 (advies 003) dat aan dit advies wordt toegevoegd. 

De raad merkt bijkomend op dat in het huidige voorontwerp geen rationalisatiefonds voorzien 
wordt om de beoogde optimalisering van het aanbod te realiseren. Bovendien is in het 
voorontwerp sprake van het uitwerken van een rationalisatieplan tegen 1 januari 2009 (artikel 
48, § 1). Dit lijkt de raad een bijzonder korte termijn. Hij vraagt zich ook af of het noodzakelijk 
is dat elke opleiding een dergelijk plan uitwerkt. 

10 Wijzigingsbepalingen 

Met betrekking tot artikel 62, vraagt de raad zich af of de oorspronkelijke bepalingen van 
artikel 56 van het flexibiliseringsdecreet niet beter behouden blijven en enkel worden 
uitgebreid met de bepaling over het leerkrediet. Nu werd de korting voor een inschrijving 
boven de 66 studiepunten geschrapt.  

11 Technische opmerkingen 

De Raad Hoger Onderwijs merkt op dat: 

- in artikel 8, § 4 de bedragen geïndexeerd moeten worden; 
- in artikel 9 niet gestipuleerd wordt dat als het variabel onderwijsdeel van de 

universiteiten toeneemt (via het kliksysteem), ook het onderzoeksdeel 
verhoudingsgewijs aangepast zal worden, zodat de globale verhouding 45/55 
gerespecteerd blijft;  

- het bedrag in artikel 12, § 3 geïndexeerd moet worden;  
- idem voor het bedrag van artikel 27, § 4; 
- in het tweede lid van artikel 14, § 4 niet duidelijk is waar de helft van genomen wordt; 
- idem voor het tweede lid van artikel 15, § 4; 
- idem voor het tweede lid van artikel 16, § 5; 
- hij artikel 34 niet in detail heeft geanalyseerd, maar het lijkt hem dat zowel in de 

formuleringen als inhoudelijk een aantal dingen herbekeken moeten worden; 
- artikel 37, § 5 op de academiseringsmiddelen slaat en niet op de HOSP-middelen die 

in de paragraaf ervoor worden vermeld. 

 

 

 

 

Isabelle De Ridder Harry Martens 
secretaris voorzitter 
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Vlaamse Onderwijsraad Raad Hoger Onderwijs 
Kunstlaan 6 bus 6 12 juni 2007 

1210 Brussel RHO/EXT/ADV/006bijl1 

Minderheidsstandpunt van de studentengeleding bij het leerkrediet en de 
plafonnering van studentenkenmerken 

 

De studentengeleding betwist de zinvolheid van het voorgestelde studierantsoen. Het 
systeem is niet alleen duur en complex, maar bovendien ook sociaal onrechtvaardig en 
weinig doelmatig. Het leerkrediet riskeert de drop-out te vergroten en lijkt zo strijdig met de 
eigen uitgangspunten van het nieuwe financieringsvoorstel. 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 heeft het leerkrediet ook een 
matteuseffect: het dubbele inschrijvingsgeld treft slechts de financieel zwakkere studenten. 
In tegenstelling tot hun meer gegoede medestudenten, zullen die, geconfronteerd met het 
dubbele studiegeld, geneigd zijn hun studies op te geven.  

Tenslotte dreigt het leerkrediet in combinatie met de outputfinanciering in de hogere jaren 
ook haar doel voorbij te schieten. Het zet zowel de student als de instelling aan tot 
voorzichtigheid en minder ambitieuze studiepakketten - wat langer uitgesponnen 
studietrajecten in de hand werkt. 

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 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, moeten instellingen volop gebruik maken van de studievoortgangsmaatregelen uit 
het flexibiliseringsdecreet (die onlangs nog werden verstrengd met het minidecreet1). In 
tegenstelling tot de weinig sociale financiële straf van het leerkrediet, hebben deze 
pedagogische maatregelen het voordeel dat ze korter op de bal spelen en gerichter kunnen 
ingrijpen op het concrete probleem van de student. 

De studentengeleding betreurt dat de overheid een erg complex en duur apparaat in het 
leven roept om de student te responsabiliseren. Terwijl ze ondanks herhaaldelijk 
aandringend niet bereid is een vergelijkbare inspanning te leveren voor maatregelen ter 
bevordering van de democratisering, zoals een registratie en extra weging van àlle 
kansengroepen met lagere in- en doorstroomkenmerken: allochtone studenten, studenten 
met een niet traditionele vooropleiding (in bso of tso), studenten met laaggeschoolde 
ouders…  
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De weinig studentenkenmerken die de overheid wel extra wil wegen, worden bovendien dan 
ook nog eens volledig uitgehold door de ingevoerde plafonnering van het aandeel 
financieringpunten gegenereerd door studentenkenmerken in het onderwijsvariabel deel. 
Daarbij weerspiegelen de plafonds het huidige aandeel van beursstudenten (zonder 
functiebeperkte of werkstudenten). Het stimulerende effect van de ingevoerde 
studentenkenmerken op het instellingsbeleid inzake rekrutering en begeleiding wordt zo 
helemaal uitgehold. De overheid voert deze plafonds in onder het mom van stabiliteit voor de 
instellingen. VVS benadrukt dat het gegarandeerd minimum de instellingen tot 2013 de tijd 
geeft om zich voor te bereiden op de impact en mogelijke verschuivingen van deze 
stimuleringsmaatregelen. De plafonds betekenen in het beste geval een status quo maar 
staan haaks op de retoriek van de tweede democratiseringgolf. De plafonnering is voor de 
studenten onaanvaardbaar en moet daarom onmiddellijk worden opgeheven!  

Voor de studentengeleding is deze plafonnering het zoveelste bewijs van de 
onevenwichtigheid van het voorliggende voorontwerp van decreet. De toegevingen die 
werden gedaan aan bepaalde instellingseisen staan in schril contract met de mate waarin 
werd ingegaan op de nochtans zeer terechte studentenvragen om het 
democratiseringsbeleid en de onderwijskwaliteit te versterken.  


