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1.  In le iding 

De Vlaamse Minister van onderwijs en vorming heeft de SERV op 9 februari 2004 om advies 
gevraagd over het voorontwerp van decreet en het voorontwerp van besluit betreffende de 
studiefinanciering en studentenvoorzieningen in het hoger onderwijs van de Vlaamse gemeen-
schap. Het advies werd hoogdringend gevraagd, dat wil zeggen dat de SERV 5 werkdagen 
kreeg om het advies uit te brengen.  
De herziening van het studiefinancieringssysteem en het systeem van studentenvoorzieningen 
moet gebeuren gezien een aantal recente evoluties in het hoger onderwijs (structuurdecreet, 
flexibilisering), maatschappelijke ontwikkelingen (nieuwe samenlevingsvormen, oud- en 
nieuwkomers,…) en internationalisering (bv. toegenomen mobiliteit van studenten).  
 
Voorafgaandelijk maakt de Raad volgende algemene opmerkingen: 

- er moet vrij snel een grondige evaluatie gebeuren van het nieuwe stelsel en een debat 
starten over de bovenvermelde tekortkomingen met het oog op eventuele aanpassingen 
aan het systeem; 

- de aanpak van een aantal van bovenvermelde tekortkomingen vertegenwoordigt een 
budgettaire meerkost. De vraag kan worden gesteld of de budgettaire beleidsruimte niet 
eerder moet gaan naar essentiële verbeteringen als de aanpak van de lage inkomens-
grenzen, de totale dekking – binnen die budgettaire ruimte – van de  studiekosten voor de 
laagste inkomens en de uitbreiding tot HOKTSP en secundair onderwijs (na het leerplicht-
onderwijs), dan wel naar de financiering van een tweede bachelor of de uitholling van de 
KI-toets. 

 
 

2.  Advies 

 
Gezien het beperkte tijdsbestek is de Raad enkel in staat een advies op hoofdlijnen te formu-
leren. 
 
In het Pact van Vilvoorde hebben de sociale partners mee onderschreven dat voortgang moet 
gemaakt worden met de democratisering van het hoger onderwijs. Zowel de studietoelagen als 
de studentenvoorzieningen zijn daartoe belangrijke instrumenten. 
 
De Raad erkent: 

- de noodzaak om het studiefinancieringsstelsel op korte termijn aan te passen ge-
zien de op stapel staande Bolognahervorming; 
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- dat de voorgestelde regeling een aantal belangrijke verbeteringen inhoudt, in het 
bijzonder naar jongeren die niet meer kunnen terugvallen op de steun van hun 
ouders; 

- de verbeteringen die er hoe dan ook inzitten naar volwassenen die op latere leef-
tijd een bachelor of master willen behalen. 

 
De Raad heeft echter ook enkele fundamentele bemerkingen te formuleren bij de voorgestelde 
hervorming: 

- de administratieve vereenvoudiging is een stap in de goede richting, maar moet nog ver-
der doorgetrokken worden opdat in de toekomst de studiefinanciering automatisch kan 
toegekend worden aan iedereen die daar recht op heeft; 

- met de administratieve vereenvoudiging van de aanvraag zou men er in de toekomst 
moeten naar streven om de termijn van twee maanden waarbinnen een beslissing valt 
over een aanvraag voor 1 november gevoelig te verminderen zodat de uitbetaling nog be-
ter aansluit bij de periode waarin men de meeste kosten maakt; 

- de verhoging van de bedragen die toegekend worden is positief, maar zijn nog altijd niet 
voldoende om de totale, directe studiekosten te dekken voor diegenen waarvoor elke bij-
komende kost te veel is. Zelfs met de voorziene indexering komt het bedrag nog maar op 
het niveau van wat momenteel is voorzien. Er moet – binnen de budgettaire mogelijkhe-
den – gestreefd worden naar een zo groot mogelijke dekking van de directe studiekosten. 
Immers, de decreetgever geeft zelf aan ernaar te streven het bedrag van de volledige stu-
diefinanciering gelijk te schakelen met de directe studiekosten zoals die uit het onderzoek 
blijken; 

- de inkomensgrenzen die worden gehanteerd blijven zich op een erg laag niveau situeren, 
waardoor alleen maar (de moeilijkheden om het reële inkomen in te schatten daargelaten) 
de leefeenheden met zeer laag inkomen worden bereikt; het democratiseringsvraagstuk 
stelt zich echter ook op het inkomensniveau daarboven; 

- het in rekening brengen van het kadastraal inkomen voor het inschatten van de 
draagkracht wordt bijna volledig uitgehold. Voortaan worden nog de KI’s in rekening 
gebracht van huizen die men verhuurt. Uit alle wetenschappelijk onderzoek blijft ech-
ter dat deze correctie voor het kadastraal inkomen in het verleden uitermate doelma-
tig was om tot een selectievere toekenning te komen op basis van de reële draag-
kracht. Dit had onvermijdelijk een beperkt aantal onbedoelde effecten, maar die 
werden in het verleden reeds voor een belangrijk deel geremedieerd. De Raad ziet 
geen enkele redenen om, op basis van een beperkt aantal overblijvende onbedoelde 
effecten, het kind geheel met het badwater weg te gooien en pleit, in afwachting van 
een gedegen evaluatie en een grondig debat, voor het behoud van huidige techniek; 

- art. 5 § 1 van het ontwerp van besluit voert diplomacriteria in. De vraag stelt zich in 
welke mate dit verenigbaar is met de mogelijkheid die nu reeds is voorzien om ook 
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toegang tot het hoger onderwijs te verlenen aan personen zonder diploma secundair 
onderwijs op basis van erkenning van verworven competenties (EVC); 

- inzake de mogelijkheid van terugvordering van de studiefinanciering is nu voorzien 
dat bij stopzetting in de loop van het jaar terugvordering gebeurt in verhouding tot het 
moment waarop de student zich uitschrijft. De Raad wijst er evenwel op dat de zwaar-
ste kosten zich situeren in het begin van het academiejaar, zodat de modaliteiten van 
terugvordering hiermee best rekening houden; 

- wat de bezwaarprocedure betreft, is onduidelijk of het hier gaat om een klachtenpro-
cedure, dan wel een beroepsprocedure. De Raad pleit voor een beroepsprocedure; 

- wat de definitie van zelfstandige student betreft in het ontwerp van besluit, stelt de 
Raad vast dat geen rekening werd gehouden met onderbrekingsuitkeringen voor loop-
baanonderbreking of tijdkrediet, noch met aanmoedigingspremies;  

- de Raad stelt vast dat het nieuwe stelsel beperkt blijft tot de “Bologna-opleidingen”, 
enkel uitgebreid tot de lerarenopleidingen (en tijdelijk ook een aantal lopende oplei-
dingen). Dergelijke beperking is voor de Raad niet aanvaardbaar: 

o wat met de opleidingen die geen accreditatie krijgen in het kader van Bolog-
na; 

o wat met de opleidingen op niveau hoger onderwijs binnen het volwassenen-
onderwijs; 

o en vooral ook: wat rechtvaardigt de ongelijke behandeling tussen jongeren 
die na het leerplichtonderwijs doorstromen naar specialisatiejaren van TSO-
BSO en 4de graad secundair onderwijs (of volwassenen die er naar terugke-
ren) enerzijds en de jongeren en volwassenen die na het leerplichtonderwijs 
participeren aan het hoger onderwijs? De jongeren die doorstromen binnen 
het secundair onderwijs en hun ouders moeten nu terugvallen op een veel 
zwakker stelsel van studietoelagen secundair onderwijs. In het kader van de 
herwaardering van de technische opleidingen en beroepen is het aangewe-
zen deze inzake studiefinanciering en –voorzieningen gelijk te schakelen met 
Bologna-onderwijs; 

- er is internationaal een discrepantie tussen de kosten die de studenten moeten dra-
gen voor hun masteropleidingen. Dit mag niet leiden tot een financieel ongelijke be-
handeling tussen Vlaamse studenten in het buitenland en buitenlandse studenten die 
in Vlaanderen komen studeren; 

 
De Raad acht het hoe dan ook aangewezen dat vrij snel een grondige evaluatie gebeurt van het 
nieuwe stelsel en een debat kan starten over de bovenvermelde tekortkomingen, in de mate dat 
deze niet onmiddellijk in de voorliggende ontwerpen zouden worden aangepakt, dit met het oog op 
eventuele aanpassingen aan het systeem. 
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De Raad betreurt ook dat de huidige ongelijkheid inzake studentenvoorzieningen tussen hogescho-
len en universiteiten in stand wordt gehouden. Dit is een punt dat prioritair door de nieuwe regering 
moet worden aangepakt.    
Wat betreft het overlegplatform dat wordt gecreëerd, stelt de Raad vast dat de opdrachten voor een 
belangrijk deel hebben te maken met strategische beleidsvoorbereiding, zodat het aangewezen is 
deze opdrachten eerder in te bedden in de Vlaamse Onderwijsraad. Dit zou ook een bredere parti-
cipatie van het maatschappelijke middenveld garanderen. 
 
De Raad beseft dat de aanpak van een aantal van bovenvermelde tekortkomingen een budgettaire 
meerkost vertegenwoordigt. Dit roept echter ook de vraag op naar prioriteiten. De vraag kan wor-
den gesteld of de budgettaire beleidsruimte niet eerder moet gaan naar essentiële verbeteringen 
als de aanpak van de lage inkomensgrenzen, de totale dekking – binnen die budgettaire ruimte – 
van de  studiekosten voor de laagste inkomens en de uitbreiding tot HOKTSP en secundair onder-
wijs (na het leerplichtonderwijs), dan wel naar de financiering van een tweede bachelor of de uithol-
ling van de KI-toets. 
 


