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Voorontwerp van decreet betreffende de integratie van de academische opleidingen van 

de hogescholen in de universiteiten.  

 

 

Mijnheer de minister,  

 

De SERV heeft uw adviesvraag m.b.t. de integratie van de academische hogeschoolopleidingen 

in de universiteiten goed ontvangen. Hierbij vindt u het advies van de SERV onder voorbehoud 

van bekrachtiging door de raad op 15 februari 2012.  

De raad staat positief tegenover dit voorontwerp van decreet. Dit voorontwerp komt er vrij snel 

na de motie van aanbeveling van het Vlaams Parlement van 8 juli 2010. Er is ook een uitgebreid 

en intens proces van consultatie geweest. 

De raad wenst onderstaande bekommernissen met betrekking tot het voorontwerp van decreet 

aan u over te maken. 

De academisering van de hogeschoolopleidingen is positief. Zoals gezegd is er heel wat 

consultatie geweest. De raad betreurt wel dat er in de resonantiegroepen geen beroep meer is 

gedaan op input van sectoren en federaties, die nauw betrokken zijn als afnemend veld. Zoals u 

weet, hecht de raad veel belang aan het civiel effect van finaliteitsopleidingen en de afstemming 

daarbij op de vraag op de arbeidsmarkt.   

De sociale partners hechten ook en in het bijzonder veel waarde aan de verdere 

professionalisering van de professionele bachelors en vragen dan ook meer garantie dat die 

professionalisering ten volle ondersteund wordt:  

- De professionele bachelors vallen buiten de integratie maar krijgen wel extra middelen. 

De raad is van mening dat deze bijkomende middelen niet in overeenstemming zijn met 

het maatschappelijk belang van de professionele bachelors.  

- Er wordt niet gesleuteld aan de puntengewichten van de professioneel gerichte 

opleidingen, wat een gemiste kans is. 

- Er is onvoldoende duidelijkheid over de continuïteit van de centrale diensten van de 

hogescholen. De raad is bezorgd over of de integratie mogelijks niet een nieuwe golf van 

fusies zal teweegbrengen en wat dit op termijn zou kunnen betekenen. 

Hogeschoolopleidingen hebben immers de troef dat ze toegankelijker zijn dan 

mailto:mvalcke@serv.be


 

2 

universiteiten en aldus een belangrijke trede zijn op de leerladder van het levenslang 

leren. 

De positionering van de profielen die overgaan naar de universiteiten is een blijvend 

aandachtspunt. Voor de arbeidsmarkt is het belangrijk dat opleidingen voldoende 

praktijkelementen blijven hebben, want de directe band met het bedrijfsleven is cruciaal. Ook 

hier is er ongerustheid dat bij de inschaling in het universitair kader onderwijzend personeel van 

de hogescholen uit de praktijk uit de boot zal vallen omwille van onvoldoende academische 

referenties. Overleg met de werknemersorganisaties wat betreft het statuut van het personeel 

dat de overstap mee maakt, moet evident zijn. 

Positief is de duidelijke positionering van de Schools of Arts. De raad wil twee aandachtspunten 

meegeven rond de inhoud van de curricula van deze opleidingen, want de loopbaan van een 

kunstenaar start vaak al tijdens de opleiding. Ten eerste is het noodzakelijk dat reeds tijdens de 

opleiding verschillende artistieke takken leren samenwerken. Ten tweede moet er binnen deze 

opleidingen voldoende aandacht zijn voor het sociaal statuut van afgestudeerden (zelfstandig 

ondernemerschap, kunstenaarsstatuut, …) gezien het mogelijks civiel effect van de opleiding. 

De raad juicht tenslotte het principe van de taalregeling toe, maar heeft enkele bedenkingen bij 

de procedure. Naar ons aanvoelen is die te complex en zal ze instellingen afschrikken. 

Drempels, bijvoorbeeld de garanties die gevraagd worden om een buitenlandse docent aan te 

trekken, remmen mobiliteit af.  

 

Hoogachtend, 

 

 

 

 

 

 

Pieter Kerremans 

Administrateur-generaal 

 

 

 


