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1. Inleiding

De Minister van Onderwijs en Vorming heeft de SERV bij brief van 8 september
bij hoogdringendheid om advies gevraagd over het voorontwerp van decreet hou-
dende een aanpassing van de regelgeving van het tertiair onderwijs.
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2. Bekrachtiging van een aantal principes en 
objectieven 

De SERV sluit zich aan bij een aantal principes en objectieven van het vooront-
werp, namelijk:
- de invoering van een aangepast toelatingsbeleid voor vluchtelingen (cfr. geschikt-

heidsonderzoek of toelatingsexamen);
- het versoepelen van de overgangsmogelijkheden binnen het hoger onderwijs

(vrijstellingen, erkenning buitenlandse diploma’s, soepelere overgang van twee
cycli hogescholenopleidingen naar tweede cyclus academisch onderwijs);

- het bevorderen van de samenwerking tussen hogescholen en universiteiten;
- het flexibeler maken van het deeltijds studeren (door een lager minimumpak-

ket);
- het dereguleren en decentraliseren door de instellingen meer autonomie te

geven.
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3. Specifieke opmerkingen 

De SERV maakt drie specifieke opmerkingen bij het voorontwerp van decreet,
namelijk:
- Wat de hogescholen en universiteiten betreft, moet de permanente vorming

tot een volwaardige opdracht worden uitgewerkt naast de drie traditionele
opdrachten zijnde onderwijs, onderzoek en dienstverlening. De Vlaamse uni-
versiteiten hebben vergeleken met het buitenland immers een zeer beperkt aan-
bod aan permanente vorming. Het aanbod van permanente vorming in de
hogescholen is zelfs nog kleiner dan in de universiteiten. 

- Het uitbouwen van die opdracht is echter niet alleen omwille van de vergelij-
king met het buitenland belangrijk, maar is zonder meer essentieel wil Vlaan-
deren een actief beleid voeren inzake een leven lang leren. 

- Het uitbouwen van de permanente vorming zal wijzigingen vergen in het taken-
pakket van het personeel. Momenteel leveren heel wat gemotiveerde docenten
en professoren de inspanning om permanente vorming uit te bouwen bijkomend
bij hun bestaande takenpakket. Anderzijds wordt permanente vorming niet
steeds door heel het corps als een fundamentele opdracht voor de universiteit
en hogeschool beschouwd, dat terwijl deze instituten juist de kenniscentra bij
uitstek moeten zijn.

- Wat zowel de hogescholen als de universiteiten betreft, pleit de SERV voor meer
autonomie inzake hun HRM-beleid en dit binnen een algemeen personeelsbeleid.

- Er moet volgens de SERV zo snel mogelijk een oplossing komen voor de onge-
lijke behandeling van afgestudeerden van de hogescholen in Vlaanderen ver-
sus houders van een vergelijkbaar buitenlands diploma, evenwel met titel van
universiteit (gevolg van art 42).
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