Studiedag georganiseerd door het Interuniversitair Centrum voor
Onderwijsrecht (ICOR) en de XIOS Hogeschool Limburg, in
samenwerking met de Associatie Universiteit-Hogescholen Limburg
(AUHL).
WAT STAAT PRIORITAIR OP DE AGENDA VOOR HET HOGER
ONDERWIJSBELEID 2010-2015? PERSPECTIEVEN EN VOORAL CONCRETE KEUZES.
Donderdag 17 september 2009 – van 9.30 tot 17.00 uur
Diepenbeek – XIOS Hogeschool Limburg

Opzet
De Vlaamse regering zette in haar recente regeerakkoord haar ambitieuze plannen uiteen voor
het Vlaams hoger onderwijs. De verhoging en aanwending van het potentieel in het hoger
onderwijs voor kennisontwikkeling en innovatie vergt bijkomende en gecoördineerde extra
inspanningen in samenwerking met de associaties, het bedrijfsleven en de overheden.
Er moet over gewaakt worden dat de professionele bacheloropleidingen afgestudeerden
kunnen klaarstomen voor de arbeidsmarkt. Het nieuwe financieringsmechanisme van het
hoger onderwijs zal geëvalueerd en bijgestuurd worden (doelstelling is enkel te investeren in
opleidingen en afstudeerrichtingen die tot nog toe onbestaand of onvoldoende uitgebouwd
zijn). Het budget voor het hoger onderwijs zal in de komende periode substantieel verhogen
met 10%.
Alle academische opleidingen moeten in 2013 ingebed zijn in de Vlaamse universiteiten. De
professionele opleidingen behouden vooralsnog hun eigen finaliteit. Een reeks vragen werden
reeds meteen opgeworpen. Hoe vordert de academisering? Hoe kunnen de beroepsopleidingen
in het hoger onderwijs versterkt worden en hoe luidt dan de toekomstige taakverdeling en
profilering tussen/van de professionele en academische opleidingen, tussen academiserende
en academische opleidingen? Is een integratie binnen associatieverband noodzakelijk om de
verwachte rationalisatie en optimalisatie te garanderen? In welke mate hebben de instellingen
de doelstellingen en aanbevelingen van de Ministeriële Commissie Soete reeds opgevolgd?
Wat is de rol van de associaties om de autonomie van de instellingen te bevorderen en de
herregulering of deregulering tot stand te brengen? En kunnen de financiële knelpunten
weggewerkt worden?
De Commissie Soete was daarenboven van oordeel dat de wederzijdse participatie van
universiteiten en hogescholen in elkaars bestuurs- en beleidsorganen mogelijk gemaakt en
aangemoedigd moet worden om de noodzakelijke versterking van de positie van de

professionele bacheloropleidingen te realiseren. Een grotere autonomie voor de instellingen is
hierbij een eerste stap1.
Gezien het toenemende belang van het toegepast onderzoek, innovatie en de relatie met de
arbeidsmarkt worden ook de hogescholen uitgedaagd een bijdrage te leveren om de
doelstellingen van het Bolognaproces te halen.
De Verklaring van Leuven (Bologna-opvolgingsconferentie, april 2009)besteedde aandacht
aan de verdere professionalisering van het personeel binnen zowel de universiteiten als de
hogescholen. Opnieuw wordt het belang onderstreept van docentenmobiliteit. Voor het eerst
wordt de nadruk gelegd op doctoraatsopleidingen. Deze kunnen meer interdisciplinair zijn en
sterker gericht op innovatie.
De Commissie Soete stelde dat samenwerking tussen gelijkaardige opleidingen binnen een
instelling en over instellingen heen slechts tastbare rationaliserende effecten genereert indien
opleidingen afspraken maken over de gemeenschappelijke inzet van personeel2. Hoever staan
we ondertussen?
Er is bovendien een sterke nood –ongeacht de financieringsbron- aan een harmonisatie van de
rechtspositieregelingen in het hoger onderwijs. Dit biedt de mogelijkheid (onderzoeks)carrières in het hoger onderwijs aantrekkelijker te maken en de mobiliteit tussen de
verschillende maatschappelijke sectoren en in internationaal verband te verhogen. Voor het
loopbaaneinde van het hogescholenpersoneel bijvoorbeeld bestaan thans verschillende
stelsels. Deze zullen op elkaar afgestemd moeten worden vanuit een duidelijk
beleidsperspectief en met een stabiel budgettair perspectief3.
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De jaarlijkse studiedag zal dit keer het debat voeren over de cruciale uitdagingen van de
inrichting, de planning, de financiering en organisatie van het hoger onderwijs voor de
komende 5 jaar! De namiddagzitting zoemt in op een der meest heikele punten uit de
hervorming, het personeelsbeleid.
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’
- ...
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Ministeriële Commissie Optimalisatie en Rationalisatie in het hoger onderwijs, tweede deel vervolgrapport,
januari 2009.
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Optimalisatie en rationalisatie van het hoger onderwijslandschap en –aanbod, Ministeriële Commissie
Optimalisatie en Rationalisatie in het hoger onderwijs, februari 2008, p. 18.
3
Bijdrage Vlaamse administratie aan het regeerprogramma van de aantredende Vlaamse regering,
beleidsdomeinspecifieke bijdrage, deel 3.6, Onderwijs en Vorming, mei 2009, p. 69.

Inschrijving
Waar en wanneer?
Deze studiedag vindt plaats op donderdag 17 september 2009 (9.30 tot 17.00 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 80 euro. Deze som omvat deelname, congresbundel, receptie
en wandelbuffet.
Hoe inschrijven?
De deelnemers kunnen zich inschrijven vóór 12 september 2009 door te mailen naar mevr.
Maya Buysschaert, maya.buysschaert@xios.be of via het inschrijvingsformulier (zie bijlage)
en storten via overschrijving het bedrag van 80 euro op rekeningnummer 001-2582889-49 van
de XIOS Hogeschool Limburg, met vermelding ‘studiedag hoger onderwijs’ + naam
deelnemer.
Gelieve u tijdig in te schrijven, 200 personen kunnen deelnemen aan de studiedag.
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 werd een addendum gepubliceerd bij de coördinatie van
zowel de universitaire als de hogeschoolregelgeving. Een bijzondere prijsvermindering wordt
ook nu 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

Programma (onder voorbehoud van laatste wijzigingen)
WAT STAAT PRIORITAIR OP DE AGENDA VOOR HET HOGER ONDERWIJSBELEID
2010-2015? PERSPECTIEVEN EN VOORAL CONCRETE KEUZES.
9.30
10.00

12.00

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 UHasselt, hoogleraar Universiteit Tilburg en
Europa College)
Ochtendzitting: uitdagingen voor de eerste toekomst
1ste Basisreferaat : “Wat staat prioritair op de agenda voor het hoger
onderwijsbeleid 2010-2015?” door Prof. Dr. Jaap van Marle,
Voorzitter Erkenningscommissie Hoger Onderwijs
repliek door
Mevrouw Ann Verreth, Secretaris-Generaal van de VLHORA (Vlaamse
Hogescholenraad)
De heer Guy Aelterman, Vicevoorzitter van de N.V.A.O, toekomstig algemeen
directeur van de Artesis Hogeschool Antwerpen
Korte commentaar door
Minister Willy Claes, voorzitter Associatie Universiteit-Hogescholen Limburg
Prof. Dr. Alain Verschoren, voorzitter VLIR, rector UA
Open debat

12.30

Wandelbuffet

13.30

Namiddagzitting: personeelsbeleid
2de Basisreferaat : “Toekomstig Personeelsbeleid van Universiteiten en
Hogescholen” door Prof. Bert Overlaet, Onderzoeksgroep personeel en Organisatie
aan de faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen van de KULeuven
Repliek door
Prof. Dr. Josse Van Steenberge, gewezen Voorzitter Associatie Universiteit en
Hogescholen Antwerpen, hoogleraar Sociaal Recht aan de faculteit Rechten, UA
Prof. Dr. Alex Vanderstraeten, hoogleraar, departement Handelswetenschappen en
Bestuurskunde, Hogeschool Gent
Dhr. Jo Coulier, secretaris ondernemingsraad VUB, voorzitter ACOD Onderwijs
regio Brussel
Open debat

10.05
10.20

11.00

11.40

14.00

14.30
15.00

16.00

Slotzitting
Globale commentaar op beide basisreferaten door
Minister Luc van den Bossche, Voorzitter Associatie Universiteit Gent
Prof. Dr. Mark Waer, rector KULeuven
Slottoespraak door de heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd,
Gelijke Kansen en Brussel
Slotbeschouwingen door Prof. Dr. Jan De Groof, dagvoorzitter
Receptie

17.00

Sluiting

15.40

INSCHRIJVINGSFORMULIER
ICOR-XIOS STUDIEDAG 17 september 2009
TE MAILEN VóóR 12 SEPTEMBER 2009 NAAR:
maya.buysschaert@xios.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:

