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1.  In le iding 

De SERV werd op 5 november 2003 door de Vlaamse minister van Financiën en Begroting, 
Ruimtelijke Ordening, Wetenschappen en Technologische Innovatie om advies gevraagd over 
het voorontwerp van besluit houdende de oprichting van een programma voor de bevordering 
van Technologie Transfer door Instellingen van Hoger Onderwijs. 
 
Oorspronkelijk werd de opdracht van technologiediffusie vanuit de hogescholen naar de be-
drijven, in het bijzonder de KMO’s, waargenomen door het in 1996 door de Vlaamse regering 
opgerichte HOBU-fonds.  De doelstellingen van dit fonds waren meer in het algemeen : het 
versterken van de onderzoekscapaciteit bij de hogescholen, een betere samenwerking tussen 
hogescholen en bedrijven (in het bijzonder KMO’s), het stimuleren van innovaties bij “traditio-
nele” bedrijven door technologie-overdracht vanwege hogescholen, het versterken van de 
samenwerking tussen hogescholen en universiteiten en de doorstroming van onderzoeksresul-
taten naar het onderwijs in de hogescholen. 
 
In de beleidsbrief “Beleidsprioriteiten 2002-2003 voor het Wetenschaps- en Technologisch 
Innovatiebeleid” wordt de herziening van het HOBU-fonds aangekondigd.  De raad merkt op 
dat deze herziening niet te wijten is aan de slechte resultaten van het fonds – integendeel, de 
globale evaluatie blijkt over heel de lijn positief te zijn - maar geïnspireerd wordt door de her-
vormingen van het hoger onderwijs in Vlaanderen.  De invoering van de Machelor-Masters-
structuur door het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger on-
derwijs in Vlaanderen vereist een sterke verwevenheid van het hogeschoolonderwijs van twee 
cycli met het wetenschappelijk onderzoek.  Daartoe zijn associaties tussen een universiteit en 
hogescholen noodzakelijk.  Het onderzoek in de hogescholen en universiteiten wordt m.a.w. 
voortaan gestroomlijnd en gecoördineerd  binnen de associaties.  Hierdoor worden een aantal 
onderzoeksactiviteiten die oorspronkelijk gefinancierd werden via het HOBU-fonds ondervan-
gen en gestructureerd.  Een herziening van het algehele concept van het HOBU-fonds drong 
zich daarom op.  Naast het bestaande HOBU-fonds voorziet het structuurdecreet middelen 
voor de ondersteuning bepaalde hogeschoolprojecten, in het bijzonder in het één-
cyclusonderwijs, gericht op projectmatig onderzoek. 
 
Het nieuwe programma (het TETRA-fonds) wenst voort te bouwen op het succes en de erva-
ring van het HOBU-fonds, maar tevens worden uitbreidingen doorgevoerd en nieuwe doelstel-
lingen beoogd.  Het TETRA-fonds krijgt als mission statement “de stimulering van technolo-
giegedreven kennisoverdracht tussen instellingen van hoger onderwijs en bedrijven” mee. 
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De strategische doelstellingen zijn : de kennistransfer vanuit de hogescholen en universiteiten 
naar bedrijven in het algemeen en KMO’s in het bijzonder en dit op maat van minder innova-
tieve ondernemingen, de stimulering van samenwerking tussen bedrijven, hogescholen en 
universiteiten, de doorstroming van reële bedrijfsproblemen en –oplossingen in het hoger on-
derwijs en de verruiming van de mogelijke indieners naar alle instellingen van hoger onderwijs, 
erop gericht om de meest adequate expertise te kunnen inzetten voor de doelgroep aan be-
drijven en social profit organisaties. 
Binnen het hoger onderwijs vormen de hogescholen de prioritaire doelgroep voor de effectieve 
uitvoering en realisatie van de kennisdiffusie, wegens hun comparatieve voordelen terzake.  
De prioritaire doelgroep voor de beoogde kennisdiffusie is deze van de minder-technologische, 
“traditionele” KMO’s en social-profitorganisaties, zonder dat de betrokkenheid van grote on-
dernemingen of hoogtechnologische KMO’s wordt uitgesloten.    
 
 

2.  Kracht l i jnen van het  advies 

De raad beschouwt de oprichting van het TETRA-fonds in een reglementair besluit globaal 
gezien als een positief initiatief omdat : 

• wordt verder gebouwd op de troeven van en de ervaringen met het HOBU-fonds; 
• ingespeeld wordt op het hervormingsproces van het hoger onderwijs in Vlaanderen; 
• de oprichting gekaderd wordt binnen een globale benadering van het Technologisch 

innovatiebeleid.  Evenwel is de raad van oordeel dat innovatie ruimer is dan alleen 
maar technologische innovatie en dat het Projectmatig Wetenschappelijk Onderzoek 
zo snel mogelijk moet geconcretiseerd worden; 

• het nieuwe programma door een combinatie van grootschaliger projecten en een en-
gagement van de gebruikerscommissie aanleiding kan geven tot een efficiënte beste-
ding van de beschikbare middelen en een ruime diffusie van de resultaten; 

• de modaliteiten van steunverlening reglementair verankerd worden.   
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3.  Advies 

3 . 1 .  A l g e m e n e  b e o o rd e l i n g  

De Raad vindt het positief dat met het nieuwe programma het succesverhaal van het HOBU-
fonds in essentie wordt verdergezet, door de kerndoelstellingen en –modaliteiten ervan over te 
nemen en de opgedane ervaringen en expertise te transponeren en te continueren. 
 
Door de oprichting van het nieuwe programma wordt bovendien het oorspronkelijke (originele) 
concept van het HOBU-programma ingepast in het hervormingsbeleid van het Vlaamse hoger 
onderwijs. 
 
Verder vindt de raad het positief dat de herziening van het HOBU-fonds gekaderd wordt bin-
nen een globale benadering van het Technologische Innovatiebeleid, door te wijzen op de 
complementariteit van het nieuwe programma met de bestaande O&O-steunprogramma’s en 
met het “Projectmatig Wetenschappelijk Onderzoek”, voorzien in het zogenaamde BaMa-
decreet van 4 april 2003.  Daardoor worden overlappingen inzake steunprogramma’s verme-
den, zowel inzake strategische doelstellingen als budgettair.  Dit laatste geldt in het bijzonder 
ten aanzien van de budgettaire middelen voor het ééncyclus projectmatig wetenschappelijk 
onderzoek. 
Om de inzichtelijkheid inzake de complementariteit tussen het TETRA-fonds en het Projectma-
tig Wetenschappelijk Onderzoek (BaMa-decreet) ook in de concrete uitvoeringsmodaliteiten te 
bevorderen, dringt de Raad erop aan dat het BaMa-programma zo snel mogelijk wordt uitge-
werkt en geoperationaliseerd. 
Zowel uit de mission statement van technologiegedreven kennisoverdracht als uit de inkade-
ring van het TETRA-fonds in het Technologisch Innovatiebeleid blijkt dat de nadruk op het 
technologische innovatieaspect (wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling) ligt.  Reeds in 
zijn advies van 11 maart 19981 heeft de Raad erop gewezen dat deze invalshoek te beperkt is 
en dat innovatie ook andere elementen van kennisopbouw kan omvatten, zoals technologiein-
zichten, vorming en opleiding, marktinzichten, arbeidsorganisatie, enz. 
 
De raad stelt vast dat de vernieuwde regeling ondanks het behoud van het budget (ongeveer 6 
miljoen €) de mogelijkheid voorziet van grotere projecten (tot maximaal 480.000 € in plaats 
van 310.000 €).  Daarnaast stelt de raad vast dat een cofinanciering van 10 % van de project-
kosten (in plaats van de uitrustingsgoederen) door de gebruikerscommissie wordt ingevoerd.  
De raad is van oordeel dat de combinatie van grootschaliger projecten en een bijdrage (enga-
gement) van de gebruikerscommissie de mogelijkheid behelst om te komen tot een doelmatige 

                                                           
1 Advies over het voorontwerp van decreet betreffende het voeren van een beleid ter aanmoediging van de tech-

nologische innovatie, SERV, 11 maart 1998 
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selectie en een efficiënte besteding van de beschikbare (beperkte) middelen enerzijds en een 
ruime diffusie van de resultaten onder de externe doelgroep anderzijds. 
 
Tenslotte vindt de raad het positief dat de modaliteiten van steunverlening niet meer afhanke-
lijk worden gemaakt van jaarlijkse beslissingen van de Vlaamse regering, hetgeen toch een 
element van (rechts)onzekerheid met zich meebrengt, maar verankerd worden in een regle-
mentair besluit, waardoor de hervorming voor deze actie van kennistransfer een meer perma-
nent karakter krijgt. 
 
 

3 . 2 .  A r t i k e l s g e w i j z e  b e s p r e k i n g  

Algemene opmerkingen 
• De raad merkt op dat het decreet betreffende de herstructurering van het hoger on-

derwijs in Vlaanderen dateert van 4 april 2003 en niet van 2 april 2003. 
• Noch in het statusverslag over het HOBU-fonds noch in het besluit over het TETRA-

fonds wordt verduidelijkt wie de projectuitvoerders zijn.  De raad stelt voor om deze 
term mee op te nemen en te verduidelijken in hoofdstuk I – Algemene bepalingen. 

 
 
 Artikel 2 
Dit artikel omschrijft de mission statement van het TETRA-fonds en de prioritaire doelgroep 
van het programma. 
 
Wat de doelgroep betreft, stelt de raad voor om conform artikel 14 te spreken over de “social 
profit organisaties” in plaats van “instellingen in de social profit”. 
 
 
Artikel 16, §1 
Dit artikel omschrijft de subcriteria voor het beoordelen van het valorisatiepotentieel van een 
projectvoorstel. 
 
Een van deze subcriteria slaat op de “omvang van het beoogde bedrijfsbereik vatbaar voor 
valorisatie van de resultaten van het project, inzonderheid KMO’s”. 
De raad stelt voor om dit subcriterium aan te vullen met “inzonderheid KMO’s en social profit 
organisaties”, aangezien de prioritaire doelgroep zowel de KMO’s als de social profit organisa-
ties omvat. 
 


