Hogescholen moeten hun
positie verstevigen
22 oktober 2015 | Opinie | hoger onderwijs

In de praktijk willen veel hogescholen en universiteiten liever hun eigen koers
bepalen, dan die van hun associatie te volgen. Dat zegt Johan Veeckman,
algemeen directeur van de Arteveldehogeschool. In een opiniebijdrage in het
vakblad Thema gaat hij in op de verschillen en overeenkomsten tussen de
hogescholen in Vlaanderen en Nederland. Hij heeft het onder andere ook over
de onderfinanciering van de Vlaamse hogescholen.
Algemeen directeur van de Arteveldehogeschool Johan
Veeckman is ook voorzitter van de Vlaamse
Hogescholenraad (VLHORA) en ondervoorzitter van de
Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad
(VLUHR).

Eigen koers
Uit de vergelijking van Vlaamse en Nederlandse
hogescholen komen de hete hangijzers uit ons hoger
onderwijs duidelijk naar voren. Een daarvan is de
werking van de associaties van hogescholen en universiteiten. Johan Veeckman stelt: “Door
de invoering van de associaties groeide de samenwerking tussen hogescholen en
universiteiten op vlak van onderwijs, onderzoek, logistiek, infrastructuur. (…) Nu het stof rond
de integratie wat is gaan liggen, stellen zich toch wel enkele vragen. Zo wordt de rol en
impact van de associaties hier en daar kritisch tegen het licht gehouden. De formele
opdrachten zijn niet gewijzigd, in de praktijk willen veel hogescholen en universiteiten
toch liever hun eigen koers bepalen.”

Ondermaatse financiering
De vergelijking tussen Vlaanderen en Nederland legt nogmaals pijnlijk de onderfinanciering
van het Vlaamse hogeschoolonderwijs bloot.

Johan Veeckman: “De Vlaamse hogescholen zagen in de voorbije jaren het beschikbare
budget per student heel sterk dalen (tot 25% op 5 jaar tijd) en kreunen vandaag onder
de ondermaatse financiering van amper 5.300 euro (2014) per hogeschoolstudent per
jaar. In Nederland was dat in 2014 nog 6.500 euro.”

Professionele masters
Ook de nood aan professionele masters stelt zich: “Willen de Vlaamse en Nederlandse
hogescholen zich ook internationaal goed blijven profileren dan is er een nood aan
professionele masters zodat het onderwijs en het praktijkgericht onderzoek een
kwaliteitsvolle internationale dimensie kunnen uitbouwen”, aldus Johan Veeckman.
Lees het opiniestuk ‘Hogescholen moeten hun positie verstevigen’.

