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Advies over de evolutie en de toekomst van het 
Aanmoedigingsfonds 

1 Situering 

In het financieringsdecreet (2008) wordt een ‘Aanmoedigingsfonds voor beleidsspeerpunten’ 
voorzien. 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. Vanaf het begrotingsjaar 2008 tot en met 
2010 werden de middelen voor het Aanmoedigingsfonds verdeeld op basis van het aandeel van 
de onderwijssokkel van elke instelling. Zij dienden eind maart 2011 bij de overheid een 
evaluatierapport over deze periode in. 

Vanaf het begrotingsjaar 2011 was het de bedoeling om de middelen van het 
Aanmoedigingsfonds te verdelen op basis van algemene resultaatsindicatoren. In het 
programmadecreet van 20101 werd de oorspronkelijke verdeelsleutel echter verlengd tot 31 
december 2011. In het voorontwerp van programmadecreet 2011 wordt deze verdeelsleutel 
opnieuw met een jaar verlengd.2

De Vlor is bezorgd over de toekomst van het Aanmoedigingsfonds. De huidige 
beheersovereenkomsten lopen eind 2011 af. Omwille van de onduidelijkheid over de gehouden 
evaluatie, de volgende beheersovereenkomsten, de gehanteerde resultaatsindicatoren en de 
beschikbare middelen dringt hij aan op een snelle, degelijke en duurzame toekomstvisie.  

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

Dit advies werd voorbereid door de commissie Diversiteit Hoger Onderwijs, voorgezeten door 
Peter De Keyzer. De Raad Hoger Onderwijs besprak dit advies in zijn raadsvergadering van 11 
oktober 2011 en keurde het eenparig goed in aanwezigheid van 20 stemgerechtigde leden.  

2 Aanbevelingen 

2.1 Vraag om feedback 

De instellingen hoger onderwijs hebben de overheid hun evaluatierapporten bezorgd tegen 31 
maart 2011. De Vlor weet dat de evaluatiecommissie deze rapporten beoordeeld heeft en 
betreurt dan ook dat het werkveld hierover tot op vandaag geen enkele feedback gekregen heeft. 
De raad is van mening dat een inhoudelijke terugkoppeling over de ingeleverde rapporten het 
interne diversiteitsbeleid in de instellingen hoger onderwijs ten goede zou komen. Hij vraagt dat 
de overheid van deze feedback eerstdaags werk maakt.  
                                                                                                                                                                     
1  Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2011 (31 december 2010). 
2  Voorontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2012. Eerste 

principiële goedkeuring door de Vlaamse Regering op 7 oktober 2011. 
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2.2 Duidelijkheid over de beschikbaarheid van de middelen 

De Vlor verneemt via het voorontwerp van programmadecreet 2011 dat de overheid de huidige 
financieringssituatie en gehanteerde verdeelsleutel opnieuw met een jaar wil verlengen. De raad 
vraagt dat de overheid hierover duidelijk en op korte termijn met het werkveld communiceert. 
Van de middelen van het Aanmoedigingsfonds hangen immers beleidsprioriteiten en 
werknemersmandaten af. Het is voor instellingen absoluut noodzakelijk te weten of zij bepaalde 
projecten kunnen verlengen of niet. Het is voor instellingen ook belangrijk om te weten hoe zij 
deze nieuwe verlenging inhoudelijk kunnen invullen. Blijven zij gebonden aan de keuzes uit de 
huidige beheersovereenkomst? Kunnen zij projecten inhoudelijk bijsturen?  

2.3 Nood aan een langetermijnvisie 

De Vlor is van mening dat de middelen van het Aanmoedigingsfonds een zeer positieve invloed 
hebben gehad op de diversiteitswerking in het hoger onderwijs in Vlaanderen. Instellingen hoger 
onderwijs hebben het Aanmoedigingsfonds een invulling gegeven die aangepast is aan de 
omgeving en de studentenpopulatie van de instelling. De raad heeft door zijn eigen uitgebreide 
werking rond diversiteit kunnen vaststellen dat heel wat instellingen ver gevorderd zijn in het 
ontwikkelen van een diversiteitsvisie en er ook in geslaagd zijn hun studentenpopulatie te 
differentiëren. Hij vindt het daarom zeer belangrijk dat deze middelen die specifiek voor 
diversiteit hoger onderwijs moeten worden aangewend, behouden blijven. Door de constante 
onzekerheid wordt deze positieve evolutie echter vertraagd. De raad wil dit vermijden en 
vermoedt dat ook de overheid voorstander is van het verder zetten van de ingeslagen weg naar 
een doorgedreven democratiseringsbeleid.  

De Vlor betreurt ten zeerste dat de toekomst van het Aanmoedigingsfonds vandaag zo 
onduidelijk is. Hij vraagt dat de overheid zo snel mogelijk werk zou maken van een 
langetermijnvisie voor het Aanmoedigingsfonds. Deze visie moet zowel ingaan op de inhoudelijke 
invulling van het Aanmoedigingsfonds, als op het financieringsmechanisme. De raad vraagt een 
duurzame oplossing en geen korte verlengingen van telkens 1 jaar.  

2.4 Vragen bij het gebruik van resultaatsindicatoren 

Wat het financiële luik betreft, stelt de raad vast dat de overheid blijkbaar moeite heeft om 
resultaatsindicatoren vast te leggen. Dit is niet verwonderlijk omdat de instellingen hoger 
onderwijs in Vlaanderen nu eenmaal heel verschillend zijn in grootte, regionale inplanting en 
visie. Het is moeilijk indicatoren vast te leggen die voor alle instelling de vooruitgang in diversiteit 
op een faire en gelijkaardige manier meten. De raad is van mening dat de overheid best nagaat 
of resultaatsindicatoren wel een goede manier zijn om de vooruitgang in het diversiteitsbeleid 
van een instelling in kaart te brengen. En of resultaatsindicatoren aangewezen zijn om de 
verdeelsleutel van deze middelen te bepalen. Zo kan bijvoorbeeld bekeken worden of de huidige 
verdeelsleutel geen langetermijnoplossing kan bieden. Hierover moet overleg gepleegd worden 
met het werkveld. 

De Vlor is voorstander van het afsluiten van beheersovereenkomsten op lange termijn. De raad 
gaat er dan wel vanuit dat er op het moment van onderhandelen een duidelijk kader voorhanden 
is. Hij is van mening dat instellingen hun diversiteitsbeleid en de daaraan gekoppelde 
streefdoelen vrij moeten kunnen bepalen. Hoe zij deze doelen bereiken, moet worden 
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overgelaten aan het instellingsbeleid. De overheid moet nadien nagaan hoe de middelen 
aangewend zijn, welke diversiteitsprojecten dankzij deze middelen gelopen hebben, hoe deze 
geëvalueerd en bijgestuurd zijn en tot welk eindresultaat zij geleid hebben. De enige 
resultaatsindicator die op dat moment van belang is, is of de instellingen de middelen van het 
Aanmoedigingsfonds wel degelijk voor het bevorderen van diversiteit in het hoger onderwijs 
gebruiken. Dit moet blijken uit de beheerovereenkomsten en erin verankerd worden. Of de 
instellingen zich wel degelijk aan de overeenkomst hebben gehouden moet dan bij de 
rapportering blijken. 

De rapporteringsplicht voor de instellingen over het gebruik van de middelen moet daarom 
behouden blijven. Over de inhoud van deze rapportering moet evenwel met de betrokken 
partners overlegd worden 

3 Conclusie 

De Vlor is van mening dat diversiteit structureel ingebed moet worden in het beleid van de 
instellingen hoger onderwijs. Dit vraagt van instellingen extra inspanningen. De raad vraagt om 
deze middelen niet projectmatig ter beschikking te stellen maar blijvend te garanderen en op 
lange termijn ook te incorporeren in de basisfinanciering. Enkel zo kunnen instellingen werken 
aan een duurzaam diversiteitsbeleid. De raad is steeds bereid tot verder overleg over deze 
materie.  

 

 

 

 

 

Isabelle De Ridder                    Johan Veeckman 
secretaris Raad Hoger Onderwijs             voorzitter Raad Hoger Onderwijs 

 


	1 Situering
	2 Aanbevelingen
	2.1 Vraag om feedback
	2.2 Duidelijkheid over de beschikbaarheid van de middelen
	2.3 Nood aan een langetermijnvisie
	2.4 Vragen bij het gebruik van resultaatsindicatoren

	3 Conclusie

