Persbericht: Zonder adequate financiering volgt in 2019 een
ontslagronde aan de hogescholen
Het voorontwerp van decreet over de uitbouw van de graduaatsopleidingen binnen de
hogescholen en de versterking van de lerarenopleidingen binnen de hogescholen en
universiteiten neemt de hogescholen niet ernstig. De werkingsmiddelen die worden
voorzien om de graduaats- en de lerarenopleidingen binnen de hogescholen op een
behoorlijke manier te kunnen organiseren, zijn volstrekt ontoereikend. Sommige
opleidingen zullen het letterlijk zonder een dak boven hun hoofd moeten stellen. Als een
aanpassing van het voorontwerp uitblijft, zal dit in 2019 onvermijdelijk tot een ontslagronde
leiden. Om dit te vermijden, vragen de Vlaamse hogescholen een budgettaire bijsturing.
Naar jaarlijkse traditie werkt de Vlaamse regering de vrijdag voor de Kerstvakantie een zeer lange
agenda af. Ook de minister van Onderwijs wil vrijdag landen met een beslissing over het
voorontwerp van decreet over de uitbouw van de graduaatsopleidingen binnen de hogescholen en
de versterking van de lerarenopleidingen binnen de hogescholen en universiteiten. Pascale De
Groote, voorzitter VLHORA: “Dit is een maatschappelijk belangrijk dossier. Met de overdracht van
de opleidingen naar het hoger onderwijs bieden we de afgestudeerden meer kansen op de
arbeidsmarkt. Daarnaast is het een belangrijk dossier voor de hogescholen omdat het ons nieuwe
mogelijkheden biedt om de studenten zo goed mogelijk te oriënteren. Kortom, de Vlaamse
hogescholen willen hun schouders zetten onder de uitbouw van deze opleidingen als nieuwe
speerpunten in talentontwikkeling en regionale ontwikkeling. Het is dan ook heel jammer om vast
te stellen dat de hogescholen in de kou blijven staan op financieel vlak.”
Met de integratie van deze opleidingen stijgt het aantal studenten met bijna 20% aan de
hogescholen. Meer studenten aan hogescholen, zeer goed! Betere kwaliteit door het voorzien van
een niveau 5 van de Vlaamse Kwalificatiestructuur voor de graduaatsopleidingen en niveaus 6 en
7 voor de lerarenopleidingen, zeer goed! Adequate kwaliteitsborging onder de supervisie van de
Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie, zeer goed! Maar de in het voorontwerp van
decreet voorziene financiering van deze opleidingen is ontoereikend om bovengenoemde
uitdagingen te kunnen operationaliseren. Eric Vermeylen, secretaris-generaal VLHORA: “De
hogescholen nemen vrijwel al het personeel en hun rechten over van de Centra voor
Volwassenenonderwijs, maar voldoende werkingsmiddelen en investeringsmiddelen
ontbreken. Deze zijn broodnodig voor het bekostigen van kwaliteitsvolle gebouwen en
onderwijsfaciliteiten. Hierdoor komen de hogescholen 20% budget te kort om de overgenomen

graduaats- en lerarenopleidingen behoorlijk te kunnen organiseren. Berekeningen leren dat het
tekort bijna 10 miljoen euro zal bedragen.”
Toen enkele jaren geleden de masteropleidingen van de hogescholen overgedragen werden aan
de universiteiten, was de overheid er alles aan gelegen om die overgang zo vlot mogelijk te laten
verlopen, inclusief een adequate financiering. Nu het de beurt is aan de hogescholen om
opleidingen over te nemen en op te waarderen, komen de hogescholen er echter bekaaid
vanaf. Pascale De Groote, voorzitter VLHORA: “Zonder financiële bijsturing zullen de
hogeschoolbesturen niet anders kunnen dan in 2019 tot een ontslagronde over te gaan. Dit zal niet
alleen de graduaats- maar ook de bacheloropleidingen pijn doen. In een maatschappij waar elk
talent telt, is dit een niet te begrijpen piste. Onze medewerkers en studenten verdienen een beter
eindejaarsgeschenk.”
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