Studiedag georganiseerd door het Interuniversitair Centrum voor
Onderwijsrecht (ICOR) en de XIOS Hogeschool Limburg, in
samenwerking met de Associatie Universiteit-Hogescholen Limburg
(AUHL).
DE INKANTELING VAN DE HOGESCHOOLOPLEIDING IN DE UNIVERSITEIT EN
DE TOEKOMSTIGE ROL VAN DE ASSOCIATIE, DE POSITIONERING VAN DE
PROFESSIONELE BACHELORS EN DE KOMENDE ROL VAN DE HOGESCHOOL.

Vrijdag 19 september 2008 - van 9.30 tot 17.00 uur
Diepenbeek - XIOS Hogeschool Limburg

Opzet
De hogescholen die thans volop het academiseringsproces tot uitvoering brengen, kunnen op
het einde van het academiejaar 2012-2013 een volwaardige accreditatie verwerven voor de
geacademiseerde opleidingen. Vraag is of de hogescholen na deze accreditatie hun
academische bachelor- en masteropleidingen zullen overdragen aan de universiteiten (de
zogenaamde ‘inkanteling’) of deze zelf blijven aanbieden in het kader van een associatie. De
keuze voor een eventuele overdracht impliceert een sterke impact op de beheersstructuren en
het beleid van de betrokken instellingen. De organisatorische hervormingen zullen interne
herstructurering noodzakelijk maken. Ook de toekomstige rol van de associaties staat ter
discussie.
Welke gevolgen heeft de herschikking van opleidingen naar de universiteiten voor de
hogescholen die enkel nog de professionele bachelors aanbieden? Zullen zij overleven?
De inkanteling is een complex proces dat een nieuw gezicht zal geven aan de Vlaamse binaire
structuur in het hoger onderwijs en de samenwerking tussen hogescholen en universiteiten zal
beïnvloeden. Volstaan de binaire indelingen als antwoord op de veelheid en complexiteit van
opleidingsbehoeften of is er nood aan een verregaande classificatie en profielverschillen
binnen de opleidingen?
Afgestudeerden van de professioneel gerichte bacheloropleidingen komen in hoofdzaak
onmiddellijk in de beroepswereld terecht. Hoe vervullen de professionele bachelors hun rol
ten aanzien van het afnemende veld? In hoeverre dienen hogescholen (die een sterke

autonomie genieten dankzij het hogescholen- en structuurdecreet) de inhoud van de
professionele bacheloropleidingen af te stemmen op de verwachtingen van de arbeidsmarkt?
Hoe kan de doelmatigheid binnen het professioneel hoger onderwijs verhoogd worden?
Voldoet de opleidingsstructuur om talent optimaal tot ontwikkeling te brengen?
Staat de rationalisatie en optimalisatie van het opleidingenaanbod bovendien de
democratisering en toegankelijkheid van de professionele bachelors in de weg?

De studiedag wil ook focussen op toekomstige structuren in het Vlaams hoger
onderwijslandschap (in federaal, confederaal of associatief verband) en op de eveneens
belangwekkende hervorming van het hoger kunstonderwijs, een belangwekkend thema voor
zowel de hogescholen en universiteiten als de samenleving.

Doelgroep
- verantwoordelijken van hogescholen, universiteiten en associaties en vertegenwoordigers
van al hun geledingen,
- studenten en academici,
- leden van VLIR, Vlhora, VLOR, ICOR, …
- beleidsverantwoordelijken van de departementen Onderwijs en Vorming, departement
Economie, Wetenschap en Innovatie, …
- toezichtorganen op het hoger onderwijs,
- parlementsleden en stakeholders uit de ‘civil society’
- ...

Programma (onder voorbehoud van laatste wijzigingen)
DE INKANTELING VAN DE HOGESCHOOLOPLEIDING IN DE UNIVERSITEIT EN DE
TOEKOMSTIGE ROL VAN DE ASSOCIATIE, DE POSITIONERING VAN DE
PROFESSIONELE BACHELORS EN DE KOMENDE ROL VAN DE HOGESCHOOL.
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Ontvangst – koffie
Verwelkoming door Prof. Dr. Dirk Franco, algemeen directeur Xios Hogeschool
Limburg
Opening, opzet seminarie en vraagstelling door dagvoorzitter Prof. Dr. Jan De Groof
(Regeringscommissaris UA en UH, Professor Universiteit Tilburg en Europa
College)
Eerste basisreferaat door Prof. Dr. Luc Soete – Universiteit Maastricht, voorzitter
Ministeriële Commissie rationalisatie hoger onderwijs
Tweede basisreferaat door mevr. Ann Demeulemeester, voorzitter VLOR, Algemeen
Secretaris ACW
Kritisch panel:
Prof. Dr. Marc Vervenne, rector K.U.Leuven,
Prof. Dr. Paul Van Cauwenberge – rector UGent,
Prof. Dr. Benjamin Van Camp, rector V.U.B.,
Dr. Dirk De Ceulaer, algemeen directeur EHSAL-Europese Hogeschool Brussel,
Prof. Dr. Bert Hoogewijs– Hogeschool Gent.
Open Debat
Wandelbuffet
Derde basisreferaat door dhr. Karl Dittrich, voorzitter NVAO
Subthema 1: ‘Hogeronderwijsinstellingen voor de toekomst: in federaal, confederaal
en associatief verband?’, Prof. em. Dr. Walter Van Gerven, ere advocaat-generaal
Europees Hof van Justitie
Subthema 2: ‘Hervorming van het hoger kunstonderwijs’, minister Willy Claes,
voorzitter Associatie Universiteit-Hogescholen Limburg
Kritisch panel:
Prof. Dr. Alain Verschooren – rector elect UA,
Dhr. Frank Baert – algemeen directeur Katholieke Hogeschool Sint-Lieven,
Prof. Dr. Luc Sels – vice-decaan faculteit T.E.W. K.U.Leuven,
Prof. Dr. Johan Pas – Hogeschool Antwerpen en Associatie Universiteit-Hogescholen
Antwerpen.
Open Debat
Slottoespraak door Prof. Dr. Dirk Van Damme – OESO, Hoofd ‘Centre for
Educational Research and Innovation’, en slotbeschouwingen door Prof. Dr. Jan De
Groof
Receptie
Sluiting

Inschrijving
Waar en wanneer?
Deze studiedag vindt plaats op vrijdag 19 september 2008 (9.30 tot 17 uur) in de XIOS
Hogeschool Limburg, Universitaire Campus, gebouw H, 3590 Diepenbeek.
Een routebeschrijving vindt u op http://www.xios.be
Deelname?
Deelname aan de studiedag kost 70 euro. Deze som omvat deelname, congresbundel, receptie
en wandelbuffet.
Hoe inschrijven?
De deelnemers schrijven in via www.xios.be (ICOR-XIOS congres) of via het
inschrijvingsformulier (als bijlage) vóór 14 september 2008 en storten via overschrijving het
bedrag van 70 euro op rekeningnummer 001-2582889-49 van de XIOS Hogeschool Limburg,
met vermelding ‘studiedag hoger onderwijs’ + naam deelnemer.
Indien u verhinderd bent, kunt u zich kosteloos laten vervangen door een collega. Annulering
van uw inschrijving is enkel mogelijk tot 3 dagen vóór de datum van de studiedag.
Naar aanleiding van de studiedag wordt een addendum gepubliceerd bij de coördinatie van
zowel de universitaire als de hogeschoolregelgeving. Een bijzondere prijsvermindering wordt
aangeboden aan de deelnemers bij inschrijving. De concrete modaliteiten omtrent inschrijving
en betaling vindt u in de welkomstmap die u zal ontvangen op de studiedag.
- De Universitaire Regelgeving
- De Hogeschoolregelgeving
- addendum bij De Universitaire regelgeving
- addendum bij De Hogeschoolregelgeving

INSCHRIJVINGSFORMULIER
ICOR-XIOS STUDIEDAG 19 september 2008
TE FAXEN VóóR 14 SEPTEMBER 2008 OP 03/238.58.56
OF MAILEN NAAR: icor@ua.ac.be
De betaling van de inschrijvingskost gebeurt door middel van
overschrijving op rekeningnummer 001-2582889-49 van de XIOShogeschool, met vermelding ‘ICOR/XIOS congres + naam deelnemer(s)’

Naam :
Voornaam :
Organisatie :
Functie :
Adres :
Telefoon :
Fax :
E-mail :
Datum :

Handtekening:

