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Krachtli jnen van het advies 

 

 De raad steunt de principes van het voorontwerp van decreet nl. dat een tweede democrati-
seringsgolf wenselijk is en dat groeiende instellingen beloond moeten worden.  Ook een 
weloverwogen rationalisatie die weliswaar rekening hoort te houden met de kansen van 
kwetsbare groepen studenten, kwaliteit van onderwijs en maatschappelijke relevantie van 
opleidingen wordt door de raad gesteund. De eerste twee doelstellingen lijken onvoldoende 
gehaald te worden met voorliggend voorontwerp van decreet. Over de derde doelstelling 
heeft de SERV geen enkele officiële informatie ontvangen.  

 De raad stelt vast dat het voorontwerp decreet met de éne hand geeft (bvb. financierings-
boni voor bepaalde groepen studenten) en met de andere hand terugneemt (bvb. vastleg-
gen van maximumpercentages in het variabel onderwijsdeel). De doelgroepen van de finan-
cieringsboni dienen bovendien uitgebreid te worden met indicatoren die rekening houden 
met het diploma van de moeder en de zij - instroom (bvb. vanuit HOSP).  

 De raad is voorstander van een Aanmoedigingsfonds dat gespijsd wordt met gekleurde 
middelen. De toegekende middelen, 6 miljoen Euro per jaar, zijn echter ruim onvoldoende 
om de doelstelling “werken aan diversiteit en gelijke kansen” te kunnen realiseren. Nog met 
betrekking tot het Aanmoedigingsfonds betreurt de raad dat de extra aandacht en middelen 
die oorspronkelijk voorzien waren voor het aantrekkelijk maken van techniek en natuurwe-
tenschappen, niet ergens anders worden opgenomen zodat daarvoor nu geen enkele vorm 
van stimulering meer voor voorzien is.  

 De raad meent dat vooral de hogescholen de voorbije jaren zwaar ondergefinancierd zijn 
gezien de samenstelling van hun studentenpopulatie en de grote instroom van nieuwe stu-
denten en de bevroren enveloppe. Deze situatie moet rechtgetrokken worden.  

 De raad vraagt dat elk financieringspunt dat wordt behaald correct en naar waarde betaald 
wordt, vanaf 2008, zonder plafonneringen en zonder dat een financieringspunt doorheen de 
tijd in waarde daalt. 

 De raad vraagt nog grotere aandacht voor kwaliteitscontrole, gezien de sterkere nadruk op 
outputfinanciering. 

 De raad vindt de verhouding 55% van de middelen voor onderwijs en 45% voor onderzoek 
niet in overeenstemming met wat hij als belangrijkste opdracht voor de universiteiten be-
schouwt, nl. het verstrekken van onderwijs. De raad vraagt dat dit teruggebracht wordt naar 
een verhouding 65% - 35% zoals voorgesteld in de conceptnota’s die dit voorontwerp van 
decreet vooraf gingen. De raad vraagt ook dat niet enkel met puur academische parameters 
wordt rekening gehouden bij het bepalen van de middelen voor onderzoek. 
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Advies 

1.  Situering adviesvraag 

Op 21 mei 2007 vroeg minister voor Werk, Onderwijs en Vorming Vandenbroucke om advies 
omtrent het voorontwerp van decreet betreffende de financiering van de werking van de hoge-
scholen en de universiteiten, volgens gewone procedure. 
 

2.  Tite l  

2 . 1 .  I n l e i d i n g  

Omwille van de belangen van verschillende spelers in dit dossier hebben we lang moeten 
wachten op het voorontwerp van decreet. De raad meent dat het tijd is om één en ander te 
concretiseren en kansen te geven.  
 
Het voorontwerp van decreet heeft zijn merites zoals het bieden van transparantie en stabili-
teit.  Maar de raad is er niet van overtuigd dat de grote doelstellingen van het nieuwe financie-
ringssysteem, met name het initiëren van een tweede democratiseringsgolf en het financieel 
belonen van groeiende instellingen, met dit decreet worden gerealiseerd. We gaan hier kort 
dieper op in alsook op enkele andere aandachtspunten. zoals het belang van kwaliteitscontro-
le, verhouding onderzoeksopdracht en onderwijsopdracht en de vooropgestelde rationalisatie. 
 

2 . 2 .  T w e e d e  d e m o c r a t i s e r i n g s g o l f  

De uitgangspunten van het voorontwerp worden onderscheven: er zijn groepen mensen in de 
samenleving die te weinig participeren aan het hoger onderwijs of, indien ze participeren, 
moeilijker doorstromen en vaak niet-succesvol uitstromen, er is het belang van het hoog ge-
schoold zijn voor de arbeidsmarkt én het maatschappelijk leven, de betekenis van levenslang 
leren, … 
 
Ondanks deze correcte uitgangspunten stelt de raad vast dat: 

 beursstudenten, werkstudenten en mensen met een geregistreerde handicap wel financie-
ringsboni opleveren (weging van 1,5) maar dat hun aandeel in het variabel onderwijsdeel 
vastligt op 15%, 10% of 8%. Deze maximumpercentages weerspiegelen ongeveer de situa-
tie vandaag de dag. Instellingen die die percentages optrekken en dus een succesvol beleid 
voeren, zullen daar niet voor worden beloond.  
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 gewerkt wordt met de “enge” definitie van het Vlaams Fonds, dat betekent dat amper 15 à 
20% van de globale groep van studenten met functiebeperking in aanmerking komt voor de 
financieringsboni. De Memorie van Toelichting vermeldt wel dat er onderzocht zal worden of 
studenten met een andere functiebeperking zoals dyslexie, ADHD e.a. in de toekomst een 
financieringsbonus kunnen krijgen aan 1,1 wegingscoëfficient. De raad meent echter dat de 
principes van inclusief onderwijs uit het lager onderwijs en zeker ook de principes die ge-
hanteerd worden in het kader van leerzorg consequent doorgetrokken moeten worden in de 
financiering van het hoger onderwijs.  

 de Memorie van Toelichting wel verwijst naar onderwijssociologisch onderzoek dat aantoont 
dat het diploma van de moeder de beste indicator is voor het cultureel kapitaal van studen-
ten, maar dat nog onderzocht moet worden of dit als indicator kan opgenomen worden. De-
ze indicator zit reeds vervat in de toekenning van de GOK-middelen in het lager onderwijs 
en eerste graad secundair onderwijs. Voor de raad moet ook dit consequent doorgetrokken 
worden naar de financiering van het hoger onderwijs. Deze indicator levert dus eveneens 
een weging van 1,5 op. Hiermee wenst de raad in nog sterkere mate de groep van studen-
ten van allochtone origine bereikt zien door de onderwijsinstellingen. De raad vraagt dat er 
gemonitored wordt in hoeverre deze groep voldoende bereikt wordt door de indicatoren 
“beursgerechtigd” en “diploma van de moeder”. 

 geen financiële stimuli onder de vorm van financieringsbonus zijn voorzien om “nieuwe” 
doelgroepen aan te trekken zoals zij-instromers vanuit HOSP. Net in het kader van leven 
lang leren is dit volgens de raad een gemiste kans.  De raad vraagt tenslotte dat er een 
permanente aandacht is voor het monitoren van (potentiële) doelgroepen en het bijsturen 
van het recruterings- en ondersteuningsbeleid naar die nieuwe studentenpopulatie(s). 

 het de bedoeling is de ontvangende instelling niet financieel te straffen bij een heroriëntering 
tijdens het academiejaar, een generatiestudent levert dus heroriënteringsmiddelen op. 
Voorwaarde is wel dat er een heroriëntering gebeurt binnen het klassieke hoger onderwijs.  
De raad vindt deze beperking onnodig. Een goede oriëntering kan ook leiden naar een an-
der traject zoals HOSP. Elke zinvolle en relevante leerweg dient heroriënteringsmiddelen te 
genereren. 

 EVK-HOSP trajecten die leiden tot een professionele bachelor niet genieten van de regeling 
rond de diplomabonus. Immers, een eerste analyse door de VLOR van deze trajecten wijst 
uit dat cursisten pas de stap naar het hoger onderwijs zetten als het aanvullingstraject 
maximaal 60 studiepunten omvat. Instellingen die dergelijke trajecten aanbieden, zetten 
zich duidelijk in voor die tweede democratiseringsgolf, maar krijgen hiervoor geen financiële 
erkenning. Deze cursist-studenten kunnen zich wel inschrijven als werkstudent (dan krijgen 
de instellingen 1,5 financieringspunten), maar de diplomabonus lopen ze mis. De raad 
vraagt voor deze groep studenten een uitzondering te voorzien bij het verlenen van een di-
plomabonus. 

 
Uit voorgaande punten concludeert de raad dat enkele maatregelen vooral een herverdelend 
effect hebben omdat gewerkt wordt met constante budgetten. Maar vooral dat enkel het Aan-
moedigingsfonds (in teken van diversiteit en gelijke kansen) de beoogde democratiseringsgolf 
zou kunnen voeden.  
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Echter, voor het Aanmoedingsfonds wordt jaarlijks slèchts 6 miljoen euro extra middelen voor-
zien en er staat ook een co-financieringsvereiste tegenover. De raad vindt deze gekleurde 
middelen ruim onvoldoende gezien de betekenis ervan en de vraag naar co-financiering niet 
motiverend en niet realistisch. De raad steunt het werken met beheersovereenkomsten, tussen 
de Vlaamse overheid en de instellingen, met performantie-indicatoren. Het organiseren van 
competitiviteit tussen instellingen op vlak van diversiteit en gelijke kansen vindt de raad echter 
geen goed idee. Nog met betrekking tot het Aanmoedigingsfonds betreurt de raad dat de extra 
aandacht en middelen die oorspronkelijk voorzien waren voor het aantrekkelijk maken van 
techniek en natuurwetenschappen, niet ergens anders worden opgenomen zodat daarvoor nu 
geen enkele vorm van stimulering meer voor voorzien is.  
 
De raad vreest voor negatieve effecten van het systeem van leerkrediet op kwetsbaarder stu-
denten. Ook dit moet nauwgezet opgevolgd worden en onmiddellijk bijgestuurd worden indien 
nodig. De raad stelt vast dat instellingen meer middelen krijgen om kwetsbare doelgroepen te 
begeleiden maar dat deze ondersteuning niet wordt doorgetrokken tot op het niveau van de 
individuele student. O.a. studenten met een functiebeperking doen structureel langer over hun 
studie, daarom steunt de raad de idee om voor deze groep van studenten een correctie op het 
leerkrediet te voorzien. Er dient nagegaan te worden of dit ook voor de andere kwetsbare 
groepen studenten wenselijk kan zijn.  
 

2 . 3 .  G r o e i e n d e  s c h o l en  b e l o n en  

De raad onderschrijft volledig het uitgangspunt van het voorontwerp dat de financiële situatie 
van hogescholen onhoudbaar is geworden door de reeds lang bevroren én gesloten enveloppe 
van de hogescholen (in tegenstelling tot de open enveloppe mét indexatie van de universitei-
ten).  
De raad stelt echter vast dat het uitgangspunt onvoldoende vertaling vindt in de voorgestelde 
maatregelen: 

 Vanaf 2011 wordt gewerkt met een voortschrijdend gemiddelde wat de echte groei (maar 
ook daling, wat dan wel weer een positieve noot is) afzwakt. De spectaculaire groei die de 
hogescholen de voorbije 10 jaar realiseerden, wordt niet gehonoreerd. De 25mio euro extra 
middelen uit het recente verleden zijn te beperkt gezien de samenstelling van de studenten-
populatie aan de hogescholen en de toename van hun studentenaantallen. Het systeem 
blijft in ‘vacuüm’ tot 2013, dus pas in 2014 wordt de stijging/daling merkbaar. Een stijging 
van het aantal financieringspunten per variabel onderwijsdeelbudget gaat niet vanzelf ge-
paard met evenredig investeren van extra middelen.  

 De raad vraagt een correcte en volledige indexering; opdat de indexatie geen afromende 
erosieoefening wordt. 
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Concluderend meent de raad dat het totale budget te klein is en blijft. In vergelijking met ande-
re Europese landen, investeert Vlaanderen relatief weinig in het hoger niet-universitair onder-
wijs.  
Zoals eerder gesteld zijn het vooral de hogescholen die al jaren kampen met een onderfinan-
ciering en die wordt in het nieuwe decreet niet weggewerkt (alle instellingen stijgen gemiddeld 
2%, met uitschieters voornamelijk in Limburg en Brussel). De overheid dient voldoende te 
investeren in het rechttrekken van deze situatie, rekening houdende met de spectaculaire 
groei die de hogescholen de afgelopen jaren maakten.  
 
De raad wijst in deze context ook naar de opmerking van Inspectie Financiën dat het financie-
ringsstelsel geen garanties biedt tegen te dominante spelers, integendeel. 
 

2 . 4 .  A n d e r e  aa n d a ch t sp u n t en  

2 . 4 . 1  K w a l i t e i t s z o r g  e n  c o n t r o l e  

Het financieringsmodel moet, gezien de nadruk op de outputfinanciering, vergezeld gaan van 
een degelijk kwaliteitscontrolesysteem om het niveau van de opleidingen te vrijwaren. Dit 
wordt vandaag de dag behoorlijk tot goed ingevuld door NVAO, maar wordt een nog belangrij-
ker aandachtspunt. Het is evident dat de onafhankelijkheid van NVAO hiervoor cruciaal is. 
 
2 . 4 . 2  V e r h o u d i n g  o n d e r w i j s t a k e n  -  o n d e r z o e k s t a k e n  

De raad pleit er voor de verhouding 55% van de middelen voor onderwijstaken en 45% voor 
de onderzoekstaken terug te brengen naar het voorstel in eerdere conceptnota’s nl. een ver-
houding 65% voor onderwijs en 35% voor onderzoek. 
De verdeling van de onderzoeksgelden is nu sterk gebaseerd op puur academische onder-
zoeksparameters.  De raad vraagt om expliciete onderwijsgebonden criteria op te nemen als 
outputindicator en merkt tevens op dat de voorgestelde onderzoeksvariabele, citaties, geen 
realiteit is voor alle studiegebieden. Van belang is ook dat het fundamenteel onderzoek waar 
mogelijk rekening houdt met wat leeft in en inspeelt op vragen van de bedrijfswereld en uit de 
samenleving. De resultaten van dit onderzoek worden ontsloten voor de samenleving en de 
bedrijven (waaronder KMO’s). 
 
2 . 4 . 3  W e l o v e r w o g e n  r a t i o n a l i s a t i e  

Het nieuw financieringsmodel zal gepaard gaan met een rationalisatie. Hierbij vraagt de raad 
dat er een goede afweging gebeurt tussen de belangen van de samenleving, van de instellin-
gen en van de studenten (bvb. een schaalvergroting heeft effect op de studeerkansen van 
studenten met een beperkte  mobiliteit en beperkte financiële draagkracht).  
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Voor opleidingen in afbouw, die een sterk uitgewerkt sociaal plan voorleggen, zou een royale 
bonus voorzien zijn die moet zorgen voor stabiliteit en de nodige ruimte voor het personeel om 
zich te heroriënteren op de nieuwe taak. Maar hiervoor zijn geen extra middelen voorzien. 
  
Voor de raad is het duidelijk dat een rationalisatie vanuit een defensieve reflex tot pijnlijke 
gevolgen zal leiden. Omtrent de rationalisatiecriteria is er nog heel wat onduidelijkheid. De 
raad vraagt dat ze niet enkel puur economisch zijn of gebaseerd op harde cijfers maar dat er 
maximaal rekening gehouden wordt met de leerkansen van de kwetsbare groepen studenten, 
met de kwaliteit van het verleende onderwijs en met de maatschappelijke relevantie van oplei-
dingen.  
 
 


