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Meer jongeren kiezen voor bedrijfsgerichte opleidingen
opleidingen in de Kunsten aan de Vlaamse hogescholen

en

123.130 studenten kiezen in het academiejaar 2017-2018 voor Vlaamse hogescholen, wat 0,56% meer is dan
vorig jaar, of 683 studenten meer. Het aantal studenten in bedrijfsgerichte opleidingen stijgt wel sterk, met
name 3,5% in Handelswetenschappen en Bedrijfskunde en 2,4% in Industriële Wetenschappen en
Technologie. Ondernemingen als toekomstige werkplek zijn sterk in trek. Tegenover vorig jaar hebben
daarnaast 7,7% meer studenten zich ingeschreven in de Kunsten. Jongeren kiezen ook voor professionele
excellentie en creativiteit. Het aantal studenten aan de lerarenopleidingen daalt evenwel met 4,0%, en het
aantal studenten aan opleidingen in de Gezondheidszorg daalt met 1,8%. Social-profit als toekomstige
werkplek slaat vandaag blijkbaar minder aan voor studenten in Vlaanderen.

Studentenaantallen 2017-2018 aan de hogescholen
Studenten blijven kiezen voor de Vlaamse hogescholen, maar de toename van 2% van vorig jaar wordt niet gehaald,
we kennen slechts een toename van 0,56%. Het aantal generatiestudenten daalt zelfs met 2%.
Positief is dat vooral bedrijfsgerichte opleidingen met een toename van het aantal studenten met 3,2% het wel goed
doen. Het gaat dan over Architectuur, Biomedische opleidingen, Handelswetenschappen en Bedrijfskunde,
Industriële Wetenschappen en Technologie en Nautische Wetenschappen. Ook de opleidingen in de Kunsten doen
het met een toename van het aantal studenten met 7,7% zeer goed. Hun generatiestudenten stijgen zelfs met 10,2%.
Opvallend zijn de dalers. Opleidingen die voorbereiden op (gezondheids)zorgberoepen moeten het met 1,8 % minder
studenten doen. En lerarenopleidingen zijn voor 4,0% studenten minder aantrekkelijk dan vorig jaar.
Eric Vermeylen, secretaris-generaal VLHORA: “Het aantal jobs is de afgelopen jaren sterk gestegen in de privésector.
Ook de media brengen dit positieve nieuws. Blijkbaar trekt dit studenten aan die vooral kiezen voor
Handelswetenschappen en Bedrijfskunde en voor Industriële Wetenschappen en Technologie. In een positief
economisch klimaat kiezen studenten minder voor overheidssectoren.”
Ondanks een daling van het aantal 18-jarigen met 1,6%, blijft het aantal studenten aan de hogescholen stabiel. Het
hoger onderwijs kan nog heel wat kansen benutten in diversiteit. Pascale De Groote, voorzitter VLHORA: “De kloof
op basis van socio-economische achtergrond blijft bestaan. Zo stromen jongeren met wortels in de migratie, uit
minder begoede gezinnen of van laaggeschoolde ouders moeilijker door naar het hoger onderwijs. De hogescholen
zijn zich hiervan bewust en werken concreet aan hun diversiteitsbeleid en begeleiding op maat – steeds met oog
voor kwaliteit. Inzetten op het studentenpotentieel dat steeds diverser wordt, is van cruciaal belang voor onze
kenniseconomie. Verschillende knelpuntberoepen voor hooggeschoolden geraken moeilijker en moeilijker ingevuld.”

Nieuwe uitdagingen voor de hogescholen en de Vlaamse regering
De overgang van de HBO5-opleidingen (niveau 5 graduaatsopleidingen in de Vlaamse Kwalificatiestructuur) vanaf
2019 naar de hogescholen biedt nieuwe mogelijkheden om elk potentieel aan talent op hoger onderwijsniveau te
vormen. Dat is een enorme uitdaging die de Vlaamse hogescholen willen aangaan. Maar om de kwaliteit te kunnen
waarborgen binnen de beleidskaders van de hogescholengemeenschap is hiervoor een extra budget nodig van
ongeveer 10 miljoen euro. De hogescholen rekenen er op dat de Vlaamse regering deze extra middelen vanaf 2019
zal voorzien. Ook voor de overgang van de SLO’s uit de CVO’s naar de hogescholen en de universiteiten is een extra
budget van 5 miljoen euro nodig.
Jongeren zullen pas positief kiezen voor een lerarenloopbaan, wanneer het perspectief op die loopbaan duidelijk en
enthousiasmerend is. De hervorming van het secundair onderwijs en het afsluiten van een loopbaanpact voor leraren
in het onderwijs zijn in dit perspectief cruciale werven die de minister van Onderwijs snel moet opleveren.
Maar ook voor de hogescholen is het werk niet af. De kwalitatieve vraag naar competenties verandert steeds meer
naar niet-routine taken met aandacht voor interpersonele vaardigheden en attitudes en voor digitale skills.
Pascale De Groote, voorzitter VLHORA: “Daarom zullen Vlaamse hogescholen blijven investeren in de nexus
onderwijs-onderzoek-werkveld met en tot tevredenheid van kennispartners en actoren uit het werkveld. Deze unique
selling propostion willen we in de toekomst nog sterker uitbouwen zodat onze studenten proactief naar de
maatschappelijke en economische ontwikkelingen kunnen kijken en hun latere professionele activiteiten daarop
weten te enten. Ook internationalisering zal nog meer aandacht krijgen.”
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