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Advies over het Londen-communiqué, het Bologna-proces en de 
implementatie ervan in Vlaanderen 

1 Situering 

Ministers verantwoordelijk voor hoger onderwijs in 46 Europese landen vergaderden in 
Londen op 17 en 18 mei 2007. Zij wilden op deze bijeenkomst een stand van zaken van het 
Bolognaproces opmaken, net zoals dat eerder al gebeurde in Praag (2001), Berlijn (2003) en 
Bergen (2005). Daarnaast formuleerden ze ook toekomstige actiepunten voor de 
ontwikkeling van een Europese hogeronderwijsruimte tegen 2010. De conclusies van de 
ministers werden traditiegetrouw vastgelegd in een communiqué. De partnerlanden zijn van 
plan de afspraken uit het communiqué te implementeren tegen de volgende ministeriële 
conferentie.  

De werkgroep Internationaal Hogeronderwijsbeleid heeft dit advies voorbereid en fungeerde 
ook als klankbord voor het departement Onderwijs. Dat heeft hier de standpunten van het 
veld kunnen aftoetsen om ze mee te nemen in het Vlaamse standpunt ter voorbereiding van 
de conferentie in Londen. De werkgroep heeft op deze manier vier versies van het 
communiqué becommentarieerd (van 12 februari; 14 maart; 4 april en 18 april 2007). Het 
advies gaat over het officiële communiqué van 18 mei 2007.  

De Raad Hoger Onderwijs heeft het advies besproken op 12 juni 2007 en goedgekeurd met 
eenparigheid van stemmen. Er waren 21 stemgerechtigde leden aanwezig.  

2 Verdiensten van het Bolognaproces 

Het Bolognaproces heeft een ommezwaai teweeggebracht in het hoger onderwijs in Europa. 
Het is ongetwijfeld een van de meest ingrijpende processen die op zulke schaal in het 
(hoger) onderwijs hebben plaatsgevonden. Bologna wil een Europese hogeronderwijsruimte 
creëren waarin een nauwere samenwerking, een versterkte mobiliteit, een vergelijkbare 
structuur en een creditsysteem ontstaan. De tussenstand die de ministers in Londen 
opmaakten, toont aan dat de implementatie in de partnerlanden in meer of mindere mate aan 
de gang is. Vlaanderen scoort hierop zeker niet slecht. Het Bolognaproces heeft in 
Vlaanderen een uitzonderlijke dynamiek op gang gebracht waardoor een volledig nieuwe 
hogeronderwijsstructuur ingang heeft kunnen vinden.  

Het Bolognaproces heeft in Europa, naast de implementatie van de bachelor-
masterstructuur, vooral de kwaliteitszorg positief beïnvloed. Bovendien heeft Bologna een 
mentaliteitswijziging op gang gebracht. De partnerlanden hebben een gemeenschappelijke 
uitdaging aanvaard en zoeken samen naar vergelijkbare oplossingen. De open dialoog die 
op gang is gebracht, heeft ook de samenwerking met het sociale middenveld, de industrie en 
het werkveld versterkt.  

Het is belangrijk dat het proces voortgezet, maar ook verdiept wordt. De raad wijst er in dit 
verband op dat een aantal doelstellingen nog lang niet verwezenlijkt zijn. Het lijkt erop alsof 
het Bolognaproces in de partnerlanden met verschillende snelheden geïmplementeerd 
wordt. De raad roept de overheid op om blijvend te pleiten voor het creëren van 
ondersteunings- en begeleidingsprogramma’s voor landen die het moeilijk hebben om het 
Bolognaproces te implementeren.  
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Vlaanderen speelt ongetwijfeld een voortrekkersrol in het Bolognaproces. De raad is dan ook 
verheugd dat de volgende opvolgingsconferentie in 2009 in Leuven en Louvain-La-Neuve 
plaatsvindt en dat de Benelux het secretariaat zal verzorgen. De raad heeft met 
belangstelling uitgekeken naar het Londencommuniqué. Hij vindt het namelijk belangrijk dat 
dit vrijwillige proces op geregelde tijdstippen geëvalueerd, verdiept en bijgestuurd wordt. 
Hieronder formuleert hij een aantal bemerkingen die de overheid kan meenemen bij de 
voorbereiding van het volgende communiqué en de stand van zaken van 2009. Hij signaleert 
meteen ook aandachtspunten in de evolutie van het Bolognaproces. Ten slotte geeft de raad 
aan wat voor Vlaanderen belangrijk zou kunnen zijn tijdens de volgende twee jaar van de 
Bologna-implementatie.  

3 Aandachtspunten in het Londencommuniqué 

3.1 Algemene opmerkingen  

De Raad Hoger Onderwijs merkt op dat de tekst van het Londencommuniqué erg vaag is, 
veel vager dan de tekst van Bergen. Dit maakt het de partnerlanden moeilijk om een 
werkbaar programma op te stellen. In de tekst worden verschillende problemen aangestipt 
waar het proces tegenaan loopt. Het is jammer dat de tekst hier geen concrete actie- of 
werkpunten tegenover stelt.  

De raad stelt eveneens vast dat in het Londencommuniqué geen plaats gegeven werd aan 
de intermediaire kwalificatie binnen de eerste cyclus (bijvoorbeeld de foundation degrees in 
het Verenigd Koninkrijk). Dat was in het communiqué van Bergen wel het geval. De raad 
vindt dat deze opleidingen het best wel zo snel mogelijk in het debat opgenomen worden. Er 
zullen binnenkort bijvoorbeeld vragen rijzen of deze opleidingen kunnen deelnemen aan 
studentenuitwisselingsprogramma’s .   

3.2 Doelstellingen van Bologna 

Het communiqué beklemtoont de doelstellingen van het Bolognaproces niet zo sterk als in 
vorige teksten. Nochtans is dit de meest aangewezen manier om aan te tonen dat Bologna 
geen louter administratieve structuur is die zal vervallen in een bureaucratische cultuur. 
Enkel op die manier kan men de personeelsleden die het Bolognaproces moeten realiseren, 
gemotiveerd houden. Het Bolognaproces mag onder geen beding afglijden naar een 
formalistische aangelegenheid.  

3.3 Kerntaken van het hoger onderwijs 

In het Londencommuniqué wordt aan hoger onderwijs een sterke economische dimensie 
gegeven, waarbij de realisatie van de kenniseconomie en de competitiviteit centraal staan. 
De raad vindt een zekere coördinatie tussen het Lissabon- en het Bolognaproces in elk geval 
nodig, weliswaar met het behoud van de eigenheid van beide processen met betrekking tot 
besluitvorming, uitgangspunten en doelstellingen. Men mag vooral de duidelijke cultureel-
maatschappelijke en sociale dimensie van Bologna niet uit het oog verliezen.  

De modernisering van het hoger onderwijs moet zeker voorop staan, maar in deze 
hervorming moet het zwaartepunt liggen op de evolutie binnen een multiculturele en 
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vergrijzende samenleving. Deze demografische ontwikkelingen komen in de tekst van het 
communiqué onvoldoende aan bod.  

De raad wijst erop dat de maatschappelijke dienstverlening in de tekst niet voorkomt bij de 
kerntaken van het hoger onderwijs.  

Het communiqué besteedt aandacht aan internationale samenwerking. De externe dimensie, 
de contacten met andere continenten, of ontwikkelingssamenwerking wordt echter veel 
minder uitgediept.  

De raad beklemtoont dat de algemene kritische vorming centraal moet staan in het hoger 
onderwijs. Dit komt in de tekst van het communiqué te weinig uitgesproken naar voren. 

De raad is verheugd dat het communiqué expliciet een adequate financiering van het hoger 
onderwijs voorop stelt. De raad vindt dat de belangrijkste rol hierin voor publieke financiering 
is weggelegd, zoals dat in de vorige communiqués benadrukt werd.  

3.4 Mobiliteit  

De tekst roept niet expliciet op om het uitreiken van gezamenlijke diploma’s juridisch mogelijk 
te maken. Dit belemmert nochtans duidelijk de mobiliteit. Ook alludeert de tekst nergens op 
extra stimulansen voor de mobiliteit van doctoraatsstudenten. Sociale voorzieningen spelen 
eveneens een belangrijke rol om mobiliteit te ondersteunen en te vergemakkelijken. Het is 
jammer dat de tekst hier niet naar verwijst.  

3.5 Erkenning van diploma’s 

De Raad Hoger Onderwijs stelt met spijt vast dat de ministers zich niet engageren in de tekst 
om te streven naar automatische erkenning van diploma’s.  

3.6 Sociale dimensie 

De raad is tevreden dat het communiqué de sociale dimensie van hoger onderwijs expliciet 
vermeldt en een gegevensverzameling in het vooruitzicht stelt. De raad betreurt echter dat 
de ministers geen concrete acties aankondigen om de sociale dimensie te realiseren. Op 
deze manier loopt men het gevaar dat de gegevensverzameling zoveel tijd in beslag neemt, 
terwijl er ook concrete acties genomen moeten worden. De raad wijst erop dat hoe meer 
terrein levenslang en levensbreed leren wint, hoe noodzakelijker sociale ondersteuning 
wordt.  

De raad stelt eveneens vast dat het aspect diversiteit van het personeel ontbreekt in de tekst 
van het communiqué.  

4 Aandachtspunten in het Bologna-voortgangsproces 

4.1 Mobiliteit  

De Raad Hoger Onderwijs is verheugd dat mobiliteit als centraal aandachtspunt in Londen 
erkend werd. Mobiliteit wordt echter al te vaak herleid tot geografische mobiliteit, terwijl ook 
sociale mobiliteit een van de kerndoelstellingen van het Bolognaproces zou moeten zijn.  
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De raad wijst erop dat vaak financiële belemmeringen een verhoogde mobiliteit beletten. Hij 
stelt voor na te gaan in welke mate een equilibreringsfonds, een solidariteitsfonds of een 
mobiliteitsfonds dit zou kunnen oplossen. Het mechanisme van een equilibreringsfonds 
bestaat erin om landen die meer studenten uitsturen dan ontvangen dit fonds te laten 
financieren. Deze middelen worden dan verdeeld over de landen die meer studenten 
ontvangen dan uitsturen. Een mobiliteitsfonds moet de beurzen in het land dat uitstuurt 
aanpassen aan de studie- en leefkosten van het gastland. 

Volgens de raad is ook een mentaliteitsverandering bij westerse studenten broodnodig om 
een verhoogde mobiliteit kansen op slagen te geven. Veel westerse studenten zijn honkvast 
en gebruiken de uitwisselingsmogelijkheden niet. De raad pleit er voor om instellingen 
explicieter aan te zetten om programma’s die studenten in het buitenland gevolgd hebben, 
makkelijker te erkennen.  

4.2 Doctoraat 

De raad waarschuwt voor een overregulatie van de doctoraatsopleiding. Transparante 
afspraken over evaluatie en begeleiding kunnen echter wel gesystematiseerd worden.  

4.3 Kwalificatiestructuur 

De raad dringt aan op een verduidelijking van de link tussen EQF en het Bolognaproces. 
Men moet vermijden dat twee verschillende kwalificatiestructuren en creditsystemen naast 
elkaar bestaan. Een afstemming of integratie van beide dringt zich dus op.  

Het Bolognaproces legt de klemtoon steeds meer op het concept “employability”, 
bijvoorbeeld bij de beschrijving van de learning outcomes. De raad waarschuwt ervoor om 
curricula te sterk onderhevig te maken aan de schommelingen op de arbeidsmarkt.  

4.4 Sociale dimensie 

De raad merkt op dat men in de eerste plaats moet zoeken naar een instrumentarium om de 
vooruitgang in de sociale dimensie te meten, zoals dit nu ook in Londen vooropgesteld werd. 
Deze meting kan dienen als een nulmeting. Daarna moeten concrete acties volgen die de 
participatiegraad verhogen. De sociale dimensie moet volgens de raad inherent deel 
uitmaken van het stocktakingproces. Hij herhaalt dat evenredige participatie bovendien goed 
uitgebouwde sociale voorzieningen en een degelijke studiefinanciering veronderstelt.  

De raad beklemtoont dat ook in het kader van Bologna nagedacht moet worden over de 
implementatie en erkenning van inclusief hoger onderwijs. Het Bolognaproces is 
studentgericht. Van daaruit moet nagedacht worden over toegankelijkheid, faciliteiten en 
sociale voorzieningen.  

4.5 Register van agentschappen voor kwaliteitszorg 

De Raad Hoger Onderwijs steunt voluit de beslissing om een register voor 
kwaliteitszorgagentschappen in het leven te roepen. Hij vindt het wel jammer dat de 
Londenconferentie geen duidelijkheid heeft kunnen scheppen over een eenvormige definitie 
en doelstellingen van het register. Wanneer dit niet lukt, riskeert het register ongezonde 
concurrentie in de hand te werken. De raad benadrukt dat het register exclusief moet zijn en 
ruimte moet laten aan peerevaluatie. Anders dreigt het register een elite van 
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kwaliteitszorgagentschappen te creëren. Bovendien is het nog steeds onduidelijk hoe dit 
register gefinancierd zal worden.  

4.6 Na 2010 

Inhoudelijk beklemtoont de raad dat de sociale democratisering en de samenhang tussen de 
beleidsinstrumenten prioritair moeten zijn. Bovendien moet men werk blijven maken van de 
verhoging van alle soorten mobiliteit.  

Op formeel vlak stelt de raad dat de informele manier waarop het Bolognaproces totnogtoe 
gefunctioneerd heeft, behouden moet blijven. De huidige opvolgings- en 
managementstructuren (follow-up-groepen, ministeriële conferenties en stocktaking) zijn 
bovendien succesvol gebleken. De raad stelt voor om de toekomstige structuren in elk geval 
hierop te baseren. Regelmatige meet- en evaluatiemomenten zijn noodzakelijk. Alleen door 
concrete actielijnen en deadlines uit te zetten kunnen de deelnemende landen effectief 
vooruitgang boeken.  

5 Aandachtspunten voor implementatie in Vlaanderen 

5.1 Mobiliteit 

De mobiliteit verhogen, blijft ongetwijfeld een van de kerndoelstellingen van het 
Bolognaproces. De raad pleit ervoor om hiervoor een beleidsmotivatie uit te werken voor alle 
soorten mobiliteit: free-movers; geografische en sociale mobiliteit; horizontale en verticale 
mobiliteit. Mobiliteit moet in alle soorten opleidingen gestimuleerd worden, zowel in de 
academische als in de professionele.  

De raad pleit voor een diepgaand onderzoek naar mobiliteit waarin de beperkingen en de 
redenen hiervoor in kaart gebracht worden. Welke factoren belemmeren de mobiliteit; welke 
stimulansen zijn succesvol? De honkvastheid van de student, financiële hindernissen, een 
gebrekkige vreemde-talenkennis of academische belemmeringen beperken bijvoorbeeld de 
uitgaande mobiliteit. De huidige taalwetgeving in Vlaanderen belemmert dan weer de 
inkomende mobiliteit. De raad beklemtoont daarnaast dat het ook belangrijk is om het 
Nederlands in het buitenland te blijven promoten. 

In dit onderzoek moet ook nagegaan worden in hoeverre verplichte mobiliteit wenselijk is. Dit 
is zowel een beleidsprioriteit voor de overheid als voor de instellingen. Men zou bijvoorbeeld 
in een proeftuin kunnen nagaan welke randvoorwaarden hierbij een rol spelen.  

De raad beklemtoont dat ook meer werk gemaakt moet worden van de mobiliteit van het 
personeel.  

5.2 Erkenning van diploma’s 

De raad stelt voor de erkenningsprocedures in Vlaanderen door te lichten en te toetsen aan 
de Lissabon Recognition Convention. 
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5.3 BaMa 

Het is belangrijk dat Vlaanderen op korte termijn reflecteert over de gevolgen van het 
Bolognaproces voor het doctoraat en de doctoraatsopleiding. In het basisdecreet moet 
Vlaanderen uitmaken waar het met het doctoraat heen wil (cf. doctoraten in/over de kunsten, 
professionele doctoraten).  

Het is noodzakelijk dat Vlaanderen werk maakt van de implementatie van de 
kwalificatiestructuur. Dit moet echter een realistische en haalbare oefening worden. 

5.4 Studiefinanciering 

De Raad Hoger Onderwijs herhaalt zijn pleidooi om de studiefinanciering en de 
inkomensgrenzen te verhogen (cf. zijn advies van 10 februari 2004 over het voorontwerp 
decreet studiefinanciering en studentenvoorzieningen in het hoger onderwijs). De raad 
vraagt hierin dat de overheid een groeipad in het budget voorziet, om de studiebeurzen 
dichter in de buurt van de reële studiekost te brengen. 

5.5 Andere 

De Raad Hoger Onderwijs vindt het belangrijk dat de overheid samen met het werkveld een 
strategische visie over de ontwikkeling van het Vlaamse hoger onderwijs na 2010 uitwerkt. 
De raad is bereid hieraan een bijdrage te leveren. Daarnaast is het noodzakelijk om meer 
geïntegreerd en systematisch samen te werken met het sociale middenveld en de 
arbeidsmarkt.  
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