Persbericht - Brussel, 16 mei 2018

Vlaamse hogescholen werken sinds 2009 efficiënter dan ooit en nu
nog steeds met ongeveer 1.500 euro per student minder in
vergelijking met wat internationaal gangbaar is.
Hoger onderwijs moet op een slimmere manier gefinancierd worden, zo luidt de boodschap van de jongste
Voka-paper ‘Hoger onderwijs, slimmere financiering’. De kwaliteit van het hoger onderwijs is uitstekend,
maar Voka ziet een aantal problemen opduiken. Met de analyse is VLHORA het grotendeels eens. Maar door
alleen te kijken hoe bestaande middelen beter kunnen ingezet worden en meer private middelen aan te boren,
zullen we de objectieven die we met Voka delen niet kunnen realiseren. Zonder extra overheidsfinanciering
zullen de hogescholen niet kunnen evolueren from good to great.
Op het VLHORAcongres van 23 april jl. over ‘Talent voor morgen. Meer waarde met hogescholen’ maakte VLHORA
vijf strategische objectieven bekend. De Vlaamse hogescholen willen een proactief, wendbaar en doelmatig aanbod
van opleidingen, een flexibel aanbod van vervolgopleidingen om een leven lang te leren, nog meer praktijkgericht
wetenschappelijk onderzoek voor oplossingen en experimenten in de praktijk, een versterking van internationalisering
en een correcte en doelmatige financiering. We zijn blij dat Voka de eerste vier objectieven mee ondersteunt. Over
wat een correcte en doelmatige financiering van het hoger onderwijs moet zijn, zijn de standpunten evenwel
verschillend.
Pascale De Groote, voorzitter van VLHORA: “Je moet hoger onderwijs zien als een investering: voor de student, de
ondernemingen, de regio. En de cijfers zijn ontluisterend. In de OESO gaat gemiddeld 1,6 procent van het bruto
binnenlands product naar hoger onderwijs. In Vlaanderen halen we slechts 1,3 procent. Dat zegt toch iets over het
onvoldoende financieel belang dat er in Vlaanderen aan hoger onderwijs wordt besteed. Bovendien hebben de
Vlaamse hogescholen sterk gerationaliseerd met de fusiebeweging die het aantal hogescholen heeft herleid tot 16.
Maar sindsdien is de overheidsfinanciering bijna elk jaar ook nog eens verminderd met ongeveer 15 tot 20 miljoen.
Dat is over heel die periode een daling met grosso modo 150 miljoen euro. Dat is niet niets. Terwijl het aantal
studenten elk jaar met ongeveer twee procent toeneemt. En meer studenten, dat betekent ook een toename van de
vaste kosten, en nog des te meer wanneer er geïnvesteerd wordt in digitalisering, internationalisering en innovatieve
onderwijsvormen. Wel, dat is een situatie die financieel stilaan onhoudbaar wordt. Bij sommige hogescholen staat
het water aan de lippen.” De financiering per student is daardoor sinds 2009 met gemiddeld 1.000 euro per student
gedaald, een daling met 15%.
Kan er nog verder gerationaliseerd worden in het aanbod? Eric Vermeylen, secretaris-generaal van VLHORA: “De
rationalisatie door de fusies en de dalende financiering per student hebben ertoe geleid dat de Soete-norm voor de
meeste opleidingen in de hogescholen al gehaald wordt. De opleidingen die met de grens flirten zijn typisch
knelpuntberoepen die de hogescholen om die reden in stand houden. Meer onderlinge afstemming in het aanbod in
lijn met de dynamiek van de (sub)regionale arbeidsmarkten is een interessante verbeteringspiste”. VLHORA
onderzoekt momenteel hoe de programmatieprocedure hiervoor relevanter kan gemaakt worden. Maar om met deze
aanpassing de financiering ook doelmatig te houden, zal de financiering per student tevens gecorrigeerd moeten
worden. Niemand mag immers verliezen in overheidsfinanciering per student.
Eric Vermeylen: “Voor een correcte financiering per student moeten we ons internationaal durven vergelijken. Het
hoger onderwijs krijgt vandaag in Vlaanderen ongeveer 1.500 euro per student minder dan wat internationaal
gangbaar is. Een verhoging van het studiegeld met 1.500 euro per jaar zal in Vlaanderen niet mogelijk zijn. Dat willen
we ook niet. Daarom blijft extra overheidsfinanciering een noodzakelijke voorwaarde om de objectieven die we met
Voka delen te kunnen waarmaken.”
Surf naar https://www.facebook.com/talentvoormorgen/ of www.talentvoormorgen.be
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