
Aktie vraagt reaktie, zo luidt een dwingende wet
uit de fysika. Als Daniël Coens uitpakt met zijn

mammoetdekreet, ziet Veto zich verplicht tot een een
dinosaurus-reaktie: een ekstra-editie om de minister
van antwoord te dienen. Een antwoord dat kan

tellen. Het dekreet zelf wordt grondig geanalyseerd, u
krijgt een brok historiek en achtergrond-informatie
aangereikt, we gaan in op de omstreden problema-
tiek van de hogescholen. Tenslotte geven we minister I

Coens ruim de plaats om zichzelf te verdedigen.
Kortom, onderwijs-berichtgeving zoals alleen' Veto
kan brengen. Soms hebben we hiervoor onze eigen
bijdragen uit december moeten hernemen. Maar

meer bijgeschaafd, nog verder uitgediept, volledig op
elkaar afgestemd, geaktualiseerd, en - vooral -

eindelijk allemaal samen.

-..

De Vlaamse overheid geeft
forfait
Na het in werking treden van het
dekreet zal de financiering van de
universiteiten nog slechts gedeeltelijk
ajhangen van studentenaantallen.
Samen met de vaste toelage komt er
een opheffing van de programmastop
en mogen de uniefs zelfstandiger hun
middelen beheren. De numerus clau-
sus komt weer een stap naderbij.
Pagina 2

Aggregeren een stuk duurder?
Het dekreet opent de weg naar een
bijkomend jaar voor de lerarenoplei-
ding. Een eventuele studieduurverlen-
ging zou ondemokratiserend zijn en
bovendien overbodig. Ze past echter in
een algemeen kader voor het derde
cyklus-onderwijs, dat een devaluatie
meebrengt van het eerste diploma.
Pagina 3

Het ABC van de elitaire be-
drijfsuniversiteit
Coens komt gedeeltelijk tegemoet aan
de opdeling in 'specialisten' en 'gene-
ralisten' die het bedrijfsleven al jaren-
lang vraagt Daarmee wordt de band
universiteit-arbeidsmarkt nog strakker
aangehaald en herdefinieert men tege-
lijk de rol van de universiteit in de
maatschappij. De kritische funktie
raakt langzaam in de vergeethoek.
Pagina 4

Een verkeerd georiënteerde
minister
Het (vrijblijvend) oriënteringseksamen
zal voor het eerst in Vlaanderen een
selektie doorvoeren na het sekundair
onderwijs. In het licht van 1992 kun-
nen we het ons immers niet permitte-
ren om de toegang tot onze universitei-
ten totaal vrij te laten. Het is echter
bewezen dat zo'n proef onvermijdelijk
zijn doel voorbij schiet Pagina S

"Manmoedig heb Ik me als
enige verzet tegen Numerus
Clausus"
Daniël Coens geeft graag zelf toelich-
ting bij het dekreet voor deze ekstra-
Veto. "Geen enkele vorm van ingangs-
eksamens mag de vrije toegang tot de
universiteit belemmeren", zo geeft
Coens toe. En: "Er wordt nu gewerkt
aan een sociaal dekreet en aan een
nieuw beurzenstelsel" Wie dat alle-
maal moet verdedigen in het eenge-
maakte Europa? "Dat zal ik toch niet
meer zijn". Het eerste en laatste Veto-
interview met de 11 jaar zetelende
minister? Pagina 6-7

Het Holt blijft op zijn honger
Aan de eisen van het Hoger Onderwijs
van het Lange TYpekomt het dekreet
nauwelijs tegemoet De vraag naar
waardering van het diploma blijft on-
beantwoord. Er komen nog steeds geen
redelijke bruggen tussen Holt en unief.
Alleen voor een sociale sektor komt er
misschien binnenkort wat geld. Pag. 9

De ridders van de ronde tafel
Het dekreet Coens hervormt het uni-
versitair onderwijs in een richting die
al jaren aangegeven werd in indus-
triële kringen. Het schrijft zich in in
een Europees onderwijskoncept waarin
men niet vies is van bedrijfsgerich-
theid, bedrijfskapitaal en 'industrial
research'. Pagina 11-12
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REDAKTIONEEL
Straks Europa
Bij de opening van dit akademische
jaar verklaarde minister Coens: "Ik
neem me voor om in de loop van dit
akademiejaar een universitair de-
kreet - voor mij mag het een tweede
mammoet-dekreet genoemd worden
- uit te werken". De minister heeft
woord gehouden. Etienne Ver-
meersch (RUG) heeft gelijk als hij dit
dekreet de belangrijkste universitaire
hervorming van de laatste vijftig jaar
noemt.

Dit dekreet kontrasteert immers fel
met de stiefmoederlijke behandeling
van de universiteiten tijdens de jaren
tachtig. Toen waren besparingen de
absolute norm voor iedere wetge-
ving. Vandaag is dat niet meer zo.
Onderwijs wordt weer als een be-
langrijke investerinq gezien, en mag
dus geld kosten. Er wordt opnieuw
gepleit voor een zo groot mogelijke
mobilisatie van jong talent. Daniël
Coens kreeg als opdracht de verou-
derde universitaire strukturen aan te
passen aan de veranderde realiteit,
aan Europa '92.

In het nieuwe Europa worden
euvels als inefficiëntie, mediokriteltot
inkompetentie genadeloos afgestraft.
Als binnenkort de twaalf ooit protek-
tionistische landjes omgevormd zui-
len zijn tot één gigantische binnen-
markt, gaat heel Europa blindelings
de wetten van de vrije konkurrentie
moeten volgen. Dit systeem kan dan
al zijn buitengewone efficiëntie be-
wezen hebben, dit neemt nog niet
weg dat diezelfde vrije markt ook
bepaald meedogenloze trekjes heeft.
Maatschappelijke facetten moeten
zichzelf steeds optimaliseren, zon iet
verdwijnen ze of worden ze vervan-
gen. A fortiori geldt dit voor het
onderwijs.
Jean Monet, één van de histori-

sche 'vaders' van het eengemaakte
Europa, leverde ooit de boutade af:

'Si c'était à refaire, il faudrait com-
meneer par I'enseignement", waar-
mee hij aanduidde hoe belangrijk dat
onderwijs in de toekomst wel zou
worden. Omdat de maatschappelijke
struktuur onmiskenbaar meer tech-
nologisch wordt, krijgen het hoger (al
dan niet) universitair onderwijs en
het (al dan niet) hieraan gekbppelde
wetenschappelijk onderzoek een
steeds meer centrale funktie toebe-
deeld. De oorzaak hiervan is dat de
verzamelde Europese industrie niet
meer kan overleven zonder nauwe
banden met dat wetenschappelijk
onderzoek/onderwijs. De aard van
de produktieprocessen vereist een
zo hoog mogelijke wetenschappelijk-
heid. Wellicht zonder het zelf te wil-
len, zijn de universiteiten vandaag
de motor van onze ekonomie gewor-
den. Zonder hun know-how, zonder
hun gediplomeerden en zonder hun
innoverend onderzoek zou de indus-
trie omzeggens geen bestaansrecht
meer hebben.
Dat is meteen ook het griezelige

en vervreemdende aan de huidige
onderwijshervorming : zij is onaf-
wendbaar. Het nieuwe Europa eist
een bepaald soort van universitair
onderwijs, en die eisen kunnen on-
mogelijk genegeerd worden. Wie
fundamenteel protest heeft - kon-
kreet: wie zich ten alle prijze verzet
tegen iedere vorm van selektie, poly-
valentie of tegen de differentiatie tus-
sen generalisten en specialisten -
plaatst zich meteen buiten het maat-
schappelijk aanvaarde discours. En-
kei opmerkingen "binnen het ge-
vraagde model" worden aanvaard.
Zo'n ontwikkeling voorspelt niet

veel goeds voor studenten inspraak.
Als de universiteiten internationalise-
ren, als er sprake is van schaalver-
groting, dan kan het niet anders of
de studenteninspraak moet vermin-
deren, ook al schrijft het dekreet
zoiets in teorie voor. Studenten-
inspraak is immers een potentiële
vorm van inefficiëntie en van non-
professionalisme, en op termijn kan
dit onmogelijk geduld worden. Dat is
één van die ijzeren wetten van de
vrije markt.

De altijd ekspanderende univer-
siteiten
Door een door iedereen verguisd poh-,
tiek akkoordje komen er binnenkort in
Vlaanderen drie nieuwe studierichtin-
gen bij. Die zijn nodig om zoveel
mogelijk universitair gevormden klaar
te stomen in Europa 92. Dat ekspansie
ingegeven zou zijn door motieven als .
ontsluiting of demokralisering, is een
waarheid die enkel de politici en rekto-
ren die ze zelf verkondigen geloven.
Pagina 8
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Een van de meest funda-
mentele wijzigingen van
het dekreet is de herzie-
ning van de financiering
van het universitaire on-
derwijs. De vaak gefor-
muleerde vraag van de
uniefs naar meer finan-
ciële autonomie door het
loskoppelen van de wer-
kingskredieten van de

studentenaantallen wordt
gevaloriseerd. Het nieuwe
financieringsstelsel vormt
de sleutel tot het nieuwe
dekreet, een voorwaarde
voor de hertekening van
het Vlaamse universitaire
landschap en voor de in-
grijpende onderwijsher-

vorming die zich
aandient.

EINANCI ERI NG

De Vlaamse overheid
geeft forfait
Dekontoeren van dat nieuwe

financieringsstelsel teken-
den zich al af in het Vlaams
Regeerprogramma van fe-
ruari 1989. Daarin werd

vooropgesteld dat het "een onderscheid
moet maken tussen de onderzoeks- en
onderwijskredieten, waarbij enkel deze
laatsten strikt de fluktuaties van het
aantal studenten zullen volgen". Andere
doelstelling - en een vraag van de
universiteiten - was het versterken van
de autonomie van de instellingen.
Die autonomie moet er volgens de

minister komen in het kader van het
eengemaakte Europa. Het rapport "Hig-
her Education in the European Cornmu-
nity: The challenges of 1992", de
neerslag van een recent kongres georga-
niseerd door de Kommissie van de EG,
pleit voor zo'n autonomie. De afbouw

Deorganisatie van het onderwijs is een dure aangelegen-
heid. In de uitgaven begroting van de Vlaamse Gemeen-
schap voor het begrotingsjaar 1991 (ontwerpversie
november 1990) wordt er binnen de begroting voor

wetenschapsbeleid ruim 19 miljard frank voorzien voor
het universitaire onderwijs. Dat vertegenwoordigt zowat 10%van de
Vlaamse onderwijsbegroting. Die bestaat niet als zodanig maar kan
wel samengesteld worden door optelling van de betreffende
uitgavenposten. De op die manier samengestelde onderwijsbegroting
(l86.857.600.000 fr. bron: Kredieten voor universitair onderwijs en
wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot het begrotingsjaar
1991, G. Schollaert in Universiteit en Beleid, okt. 1990) beslaat een
kleine helft van de begroting van de Vlaamse regering.
Het zijn indrukwekkende cijfers. Nochtans wijzen alle bronnen op

de achterstand die wij hebben op het vlak van investeringen in
onderwijs en fundamenteel wetenschappelijk onderzoek ten opzichte
van onze buurlanden en voornaamste handelspartners. In 1987 werd
in Vlaanderen 1,65% van het BNP besteed aan Research &
Development (R&D). Daarvan kwam echter 70% uit de privee-
sektor. De overheidsbijdrage voor R&D bedroeg 0,54%. In de toenmalige
Bondsrepubliek werd er in het zelfde jaar 2,71% van het BNP aan R&D
besteed, de overheidsbijdrage bedroeg 1,11%. In Groot-Brittannië ging het om
respektievelijk 2,31 en 1,18% en onze noorderburen kwamen uit op 2,10% en
0,96%. (T. Van Den Poel, De belangrijkste wetenschappelijke en technologi-
sche indicatoren, Universiteit en Beleid, 1989, nr.3).
Die achterstand is - ook bij de beleidsverantwoordelijken - bekend, en al in

1984 stelde de Belgische regering zich tot doel "de begrotingsinspanning voor
R&D op het niveau te brengen van Nederland". Ook de huidige
koalitiepartners spraken die wens uit in het Regeerakkoord van 1988.
Nochtans blijven de kredieten meer dan onvoldoende. Meer zelfs: een recente
studie van de Nationale Raad voor Wetenschapsbeleid (NRWB) komt tot de
konklusie dat het evenaren van de Nederlandse inspanningen voor
onderzoeksfinanciering zelfs op middellange termijn weinig realistisch is: dat
veronderstelt immers een verdubbeling van de huidige middelen.
Dat zit er niet in. Het huidige Vlaamse begrotingsvoorstel voorziet wel in een

stijging van 3,9% voor wetenschapsbeleid, en van 3,5% voor het universitair
onderwijs, maar daarmee blijven zij achter bij de stijging van het totale budget
voor onderwijs (+6,2%) en van de totale Vlaamse begroting (+7,4%). De
stijging van de kredieten voor het universitair onderwijs weegt bovendien niet
op tegen de indeksering: eigenlijk gaan de universiteiten er dus ook in 1991
weer op achteruit.
Die situatie is een gevolg van tien jaar besparen op wetenschappelijk

onderzoek. Uit een studie naar de evolutie van de financierbare studenten en
m de werkingstoelagen aan de Vlaamse universitaire instellingen in de

periode 1971-1987 (T. Van
Den Poel in Universiteit en
Beleid, maart 1988), blijkt
dat sinds het begin van de
jaren '80 de reële financie-
ring van de universiteiten
spektakulair de dieperik in-

'87 gaat. "Over heel de periode
1971-1987 zijn de financier-
bare studenten met 55% toe-
genomen, de financiering
evenwel maar met 30%. To-
tale onderfinanciering. 25%,

84 I die zoals blijkt bijna uitslui-
tend in de periode vanaf 1980 moet gesitueerd worden." De tabel geeft een
beeld van de evolutie van de werkelijke kostprijs per student. In '71 bedroeg die
116.909 fr, in '87, uitgedrukt in prijzen van 1971: 98.361 fr. Met de nieuwe
begroting zal het er niet op verbeteren.
In zijn Memorie van Toelichting schrijft de minister: "De omvang van de

subsidies (van de Vlaamse Gemeenschap) en de voorwaarden waaronder zij
worden toegekend, zullen in sterke mate beslissen hoe onze Vlaamse
universiteiten de rechtstreekse kompetitie met de andere Europese universitaire
instellingen zullen doorstaan." Met de nieuwe autonomie die de universiteiten
krijgen, zullen de subsidies volgens ons in even sterke mate bepalen in welke
mate er in Vlaanderen na 1992 nog vrij en ongebonden fundamenteel
wetenschappelijk onderzoek mogelijk zal zijn. Een demokratische maatschap-
pij heeft er geen belang bij haar onderzoeksinstellingen in de armen van het

.. bedrijfsleven te jagen. .. . . .., (S\\:,)

112

'71

van het centralistische overheidsfinan-
cieringssysteem moet bijdragen tot de
uitbouw van een eigen strategisch mana-
gement gericht op planning, zelfevalua-
tie, leiderschap, human resources mana-
gement...

Toch stelt het rapport dat de universi-
teiten grotendeels afhankelijk zullen blij-
ven van overheidsfinanciering: "Inschrij-
vingsgelden, inkomsten uit overeenkom-
sten met ondernemingen, mecenaat en
andere private inkomsten zullen, in
tegenstelling met bijv. de Verenigde
Staten, steeds verwaarloosbaar blijven."
Coens besluit dan ook in zijn Memorie
van Toelichting: "De subsidies van de
Vlaamse Gemeenschap blijven derhalve
de basisfinanciering van de Vlaamse
universiteiten uitma~~n. De omvang van
deze subsidies en de voorwaarden waar-
onder zij worden toegekend, zullen in
sterke mate beslissen hoe onze Vlaamse
universiteiten de rechtstreekse kompeti-
tie met de andere Europese universitaire
instellingen zullen doorstaan."
De huidige regeling voor financiering

van de universiteiten gaat terug op de
wet van 1971. De overheid stelt jaarlijks
werkingskredieten beschikbaar op basis
van het aantal financierbare studenten.
Men hanteert daarbij drie kategorieën:
groep A voor de 'goedkope' studenten in
de humane wetenschappen, groep B
voor de studenten in de positieve weten-
schappen, en groep C voor de allerduur-
ste studenten, zij die een 'finaliteitsstudie'
volgen: toegepaste wetenschappen, ge-
neeskunde, tandheelkunde en dierenart-
sen.
Voor elke student van groep A krijgt

een instelling een vast bedrag van
ongeveer 189.000 fr. Studenten van
groep B kosten de staat een 350.000 fr.
terwijl groep C 575.000 fr. per student
kost. Hiervan is een deel voorzien voor
onderwijs, een ander voor wetenschap-
pelijk onderzoek. Voor de unief was het
dus van het grootste belang zoveel
mogelijk studenten aan te trekken: een
terugloop van het aantal studenten
betekende een kleiner budget voor
onderzoek. Om die reden heeft de
studentenbeweging zich steeds verzet
tegen een forfaitaire betoelaging van de
universiteiten: zo'n systeem kan de
tegenstand van de universiteiten tegen de
invoering van een vorm van numerus
clausus breken. (zie elders)

Die regeling had in 1982 al geleid tot
het invoeren van de 'Programmastop': in
'82 werd bepaald dat nieuwe program-
ma's voortaan niet meer gesubsidieerd
zouden worden. De wetenschappelijke
en technologische ontwikkelingen leid-
den immers tot een proliferatie van
nieuwe richtingen. Zo'n besparings-
maatregel moest een verdere stijging van
het aantal financierbare studenten tegen-
gaan. Die ingreep is overigens erg
suksesvol gebleken: in totaal is op dit
moment 13,54% van de studentenpopu-
latie niet financierbaar.

Inzijn toespraak bij de opening van
het akademiejaar '82-'83 evalueerde
rektor De Somer die maatregel nog
als gunstig: "Het iseen nuttige rem op
het overdadige invoeren van nieuwe

studierichtingen, die vaak in het begin
studenten trekken en waar na enkele
jaren alleen nog de professoren overblij-
ven"(1n de greep van Koninklijke Be-
sluiten, 1982). Later daalde het entoe-
siasme merkelijk: onder andere om de
'responsiviteit' van de universiteiten te
garanderen moest de programmastop
ongedaan gemaakt worden. Daarmee
doelt men op de mogelijkheid - ook in
de uitbouw van de kurrikula - om in te
spelen op de wijzigende maatschappe-
lijke kontekst en op specifieke vragen
van het bedrijfsleven.
"Sommige studierichtingen", aldus

Dillemans, "worden bedreigd met een
ernstig verlies aan 'marktwaarde' en
lopen gevaar te worden verdrongen in de
marginaliteit van de 'zachte weten-
schap'. Andere grijpen de situatie aan,
door middel van een reorganisatie van
de kurrikula in de richting van de
dominante vragen van de arbeidsmarkt"
(Straks Europa, 1989). Nog dit jaar
vroeg Dillemans dan ook de opheffing
van de programmastop. "Ik weet wel dat
men in 1982 meende een onderwijsstop
te moeten doorvoeren om wildgroei af te
remmen, maar men moet begrijpen dat
wij niet elke goede gezonde groei konden
stoppen. Men kan de wetenschapsklok
niet ongestraft stilzetten. Wij vragen
geen amnestie voor het verleden, wel de
opheffing van de programmastop"( Wat
kan de Vlaamse universiteiten nog red-
den?, 1990).
De opheffing van de programmastop

komt er dan ook. In de Memorie van
Toelichting heet het immers dat de
programmastop de innoverende aktivi-

teiten in het akademisch onderwijs
afremt, waardoor een gapende kloof
ontstaat tussen de ontwikkeling van de
wetenschap en het opleidingsaanbod.
Voorwaarde voor de opheffing van de
programmastop is echter de vervanging
van het studentafhankelijke toelagensys-
teem door een gedeeltelijk forfaitair
systeem: "De ongekonditioneerde op-
heffing van de programmastop zou met
het huidige financieringssysteem tot ono-
verzichtbare budgettaire konsekwenties
leiden."
Het dekreet bepaalt dus dat er voort-

aan een gedeeltelijke loskoppeling komt
van de financiering aan het studenten-
aantal: slechts het deel dat de kosten voor
het onderwijs moet dekken, zal nog
afhangen van het aantal studenten.
Daarbij blijven de vroegere drie katego-
rieën A, B en C behouden: de studenten
uit de afzonderlijke groepen worden
beschouwd als respektievelijk één, twee
of drie onderwijsbelastingseenheden. Per
eenheid wordt er een basisbedrag van
90.941 fr. uitgekeerd.
Voor onderzoek wordt er een forfai-

tair bedrag uitgekeerd dat (voor '91)
berekend wordt op basis van de betoela-
ging van vorig jaar. De Memorie van
Toelichting stipuleert dat het forfaitair
gedeelte zodanig is bepaald "dat iedere
universiteit bij de invoering van het
nieuwe stelsel de in de begroting 1991
ingeschreven werkingsuitkeringen be-
houdt en ook in 1992 geen vermindering
van zijn werkingsuitkering hoeft te
verwachten". Het dekreet bepaalt hoe-
veel dat forfaitair gedeelte per universi-
teit bedraagt: Gent ontvangt in 1991
1789.9 miljoen frank forfaitair. De VUB
ontvangt 1178.4 miljoen forfaitair, het
Universitair Centrum Antwerpen 332
miljoen, de U.I.A. krijgt 516.4 miljoen
forfaitair, Ufsia 397.6 miljoen, het LUC
160.2 miljoen, Ufsal 101.1 miljoen en de
KUL krijgt alvast 2735 miljoen frank als
vaste bijdrage voor fundamenteel weten-
schappelijk onderzoek.

Het is' interessant om die
cijfers te toetsen aan de
kredieten die ingeschreven
werden in de Vlaamse uit-
gavenbegroting voor 1991.

We baseren ons voor de volgende
analyse op Schollaert (Kredieten voor
universitair en wetenschappelijk onder-
zoek met betrekking tot het begrotings-
jaar 1991, Universiteit en Beleid, okt.
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1990). Het gebruikte cijfermateriaal gaat
terug op een ontwerp van de uitgavenbe-
groting, en kan dus slechts de orde van
grootte schetsen. In het overzicht van
Schollaert ontvangt de RUG 3697.6
miljoen. Dat betekent dat het dekretaal
vastgelegde forfaitaire gedeelte 48.4%
van de betoelaging voor Gent bedraagt.
Bij de VUB bedraagt dat gedeelte 55.6%
van het totale krediet (2117.7 miljoen).
De KUL, haalt, als grootste Vlaamse
universiteit, het grootste deel van haar
kredieten uit de variabele studentenaan-
tallen: slechts 46.4% op een totaal van
5882.5 miljoen is forfaitair vastgelegd.
De kleinere instellingen hebben duide-
lijk meer belang bij een zo groot
mogelijk aandeel van de vaste bijdragen:
het RUCA wordt voor liefst 64% vast
betoelaagd, UIA voor 63.4%, Ufsia voor
57.5%. Bij de allerkleinsten Ufsal en
LUC zijn allebei wwat61% vastgelegd.

Het is een opmerkelijk lijstje. Ten-
slotte kan men - met enig voorbehoud -.
toch moeilijk naast de grote verschillen
kijken tussen het aandeel van de twee
budgetten in de verschillende instellin-
gen. Leuven, met ongeveer de helft van
de Vlaamse financierbare studenten, en
de grootste fakulteiten geneeskunde,
burgerlijk en bio-ingenieur, farmacie en
tandarts - groep C - blijft voor het
grootste deel van zijn betoelaging afhan-
kelijk van de studentenaantallen.

Dat had Dillemans in zijn openings-
speech ook aan de minister gevraagd.
"Anderzijds blijf ik ervan uitgaan dat de
rechtstreekse financiering van de univer-
siteiten volgens het aantal studenten (...)
het beste kriterium blijft. Het is de
demokratie met de voeten. ( ...) Wel heb
ik begrepen dat de Minister een systeem
ontwerpt, dat aansluit bij het Vlir-
voorstel om de berekening over meer-
dere jaren te globaliseren en dus wat
beveiliging tegen okkasionele fluktuaties
in een bepaald jaar in te bouwen. Dat is
natuurlijk uitstekend en het doet geen
albreuk aan het principe."(Wat kan de
Vlaamse universiteiten nog redden?,
1990). Dillemans krijgt met het systeem
van Coens zijn zin: het huidige forfaitaire
deel is nog steeds onrechtstreeks geba-
seerd op de studentenaantallen. Het

moet immers met de vroegere verhou-
dingen rekening houden. Een dergelijk
systeem bouwt inderdaad vooral een
garantie in tegen fluktuaties van de
studentenaantallen, maar blijft er toch
nog grotendeels op gebaseerd. 'De de-
mokratie met de voeten' blijft dus
gerespekteerd.

Dillemans heeft nog meer reden tot
tevredenheid met de nieuwe financie-
ringsregeling. Tijdens zijn speeches van
de laatste drie jaren heeft hij regelmatig
vragen gelanceerd in verband met het
binnenrijven en besteden van nieuwe
onderzoekskredieten. Centraal in die
voorstellen stond de autonomie en eigen
verantwoordelijkheid bij de besteding
van de kredieten, het beheer van de
onroerende goederen - het 'patrimo-
nium' - het aangaan van onderlinge
samenwerkingsverbanden en het valori-
seren van de eigen onderzoeksresultaten
door intensievere kontakten en samen-
werking met de industrie. Die eis voor
meer autonomie heeft ver doorgeklon-
ken: tot in het Vlaams Regeerpro-
gramma van 14 februari 1989 werd hij
overgenomen.

Een eerste aanzet voor het schep-
pen van een wettelijk kader
waarbinnen de universiteiten op
zoek konden gaan naar andere
onderzoekskredieten was al in

1986 gegeven. Ook de vroegere minister
van wetenschapsbeleid Guy Verhofstadt
(PVV) had zo'n liberaal of Amerikaans
model voor ogen. Hij zag 'meer steun
aan fundamenteel wetenschappelijk on-
derzoek' als het verlenen van fiskale
voordelen aan bedrijven die in universi-
tair onderzoek investeren. In tegenstel-
ling tot wat de Memorie van Toelichting
laat uitschijnen, zijn de universiteiten
dan ook voor een belangrijk deel van
hun inkomsten voor fundamenteel on- .
derzoek afhankelijk geworden van de
priveesektor. In 1988 was een kwart van
de universitaire onderwijskredieten voor
de eksakte wetenschappen afkomstig uit
de privee. Voor de toegepaste weten-
schappen bedroeg de inbreng van de
privee zelfs 50%, terwijl de humane
wetenschappen bijna uitsluitend op de

overheid aangewezen waren (cijfers:
Zeeuwts, De schone en het beest, De
samenwerking universiteit-industrie, De
Nieuwe Maand 32/9 (1989), p. 19).

Ook de verzuchtingen van de universi-
teiten in verband met het beheer van de
roerende en onroerende goederen wor-
den verhoord. Het dekreet stipuleert dat
alle roerende en onroerende goederen
verkregen bij middel van de jaarlijkse
uitkeringen of toelagen van de Staat of
de Vlaamse Gemeenschap eigendom
worden van de universiteiten.

Wij kunnen ons niet van de indruk
ontdoen dat de rektor van de KUL in
zijn nopjes moet zijn met de nieuwe
dekreettekst en de achterliggende filoso-
fie. Hij had het allemaal zelf kunnen
bedenken. De opheffing van de pro-
grammastop komt er. De nieuwe finan-
ciering, de grotere autonomie en het
beheer van eigen patrimonium moeten
toelaten investeringsplannen op
termijn op te stellen (Dillemans in 1990:
"Er moet een financiële programmatie
op middellange termijn - zeg vijf jaar -
worden opgemaakt, met duidelijke para-
meters." Dekreet, art. 130: "Het universi-
teitsbestuur stelt voor een tijdvak van
tenminste vijf jaar een investeringsplan
vast.").

AI met al werpt dit dekreet een nieuw
licht op de laatste openingsspeech van
Dillemans. De rektor had het antwoord
van zijn eigen titel vraag (W~t kan de
Vlaamse universiteiten nog redden?)
toen al in gedachten. Dat hij zijn ietwat
agressief verwoorde eisen bundel toen al
grotendeels verwezenlijkt zag, is de
meeste waarnemers ontgaan. En verlo-
ren temidden van de klaagzang klonk
het: "In de mate dat de Regering de
middelen schaarser maakt, moet zij ons
grotere beheersautonomie en -verant-
woordelijkheid geven. Destijds, bij de
wet van 1971 hebben wij een stuk van
onze vrijheid ingeruild voor meer geld-
middelen. Wij vragen nu een deel
daarvan terug. ( ...) Het ontwerp is klaar.
Het is goed."

Stef Wauters
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Aggregeren een stuk duurder?
Het post-initieel onderwijs

zou drie kategorieën van
opleidingen bevatten: de
specialisatie-opleiding, de
doktoraatsopleiding en de

akademische lerarenopleiding. De eerste
soort beoogt een verbreding of verdie-
ping van de initiële opleiding. Onder de
noemer 'specialistenopleiding' wil men
de wildgroei vatten van aanvullende
studies, bijzondere diploma's, post-gra-
duaten, bijzondere getuigschriften en
aanverwanten. De doktoraatsopleiding
is de (nu meestal onbestaande) onder-
zoekersopleiding die normaal leidt tot
een proefschrift en tot de titel van doktor.
Het verschil met de huidige situatie is dat
men tijdens deze opleiding de titel van
doktorandus kan behalen door te slagen
voor een aantal eksamens. De akademi-
sche lerarenopleiding, die nu aggregatie
heet, zou bekroond worden met de titel
'Geaggregeerde voor het onderwijs'.

De aggregaatsopleiding hoort mo-
menteel tot het onderwijs van de tweede
cyklus. Het diploma kan men samen met
het licentiediploma van de hoofdstudie-
richting behalen. Door de lerarenoplëi-
ding nu onder te brengen bij het
post-initieel onderwijs wil De Vlaamse
Eksekutieve hoogstwaarschijnlijk de
kwaliteit ervan verbeteren, wat dringend
noodzakelijk is. Raar is dat men deze
post-initiële opleiding toch nog steeds in
het begin van de tweede cyklus (licen-
ties) van het initieel onderwijs zou
kunnen aanvatten.

De diskussie over aggregatie woedt al
decennialang, en sinds de tweede we-
reldoorlog volgden wetsvoorstellen en
-ontwerpen elkaar op. Volgens de stu-
denten is de inhoud van de teoretische
vakken saai en te weinig betrokken op de
klaspraktijk. Dat komt omdat enkel de
vaktitels bij wet (1929!) zijn vastgelegd,
zodat een visie omtrent de inhoud van de
aggregatie kompleet ontbreekt. De wet
legt cok ~n prioriteit vast voor prak-.

Na vier of vijfjaren studeren, of voor de artsen onder
ons zeven, houden sommigen het voor bekeken. Dat
zal in het post-Coens-tijdperk niet meer het geval zijn.
Iederéén zal dan de akademische graad van 'master' of
'gediplomeerde in de gespecialiseerde studies' willen
behalen. Met deze koosnaampjes is Coens alvast van
plan. een brede.belangstelling los te weken voor de
specialisatieopleiding na de initiële opleidingen, die
daardoor met een devaluatie bedreigd worden. Een
ekstra studiejaar voor aggregatie zal voor de studenten
echter een moeilijk te verteren brok blijven.
tijkgerichte vakken. Aan de KV Leuven
hebben de ongeveer dertig verschillende
aggregatierichtingen een weinig door-
zichtige struktuur. Toch doet onze unief
sinds 1980 grote inspanningen om de
aggregatie aan te passen aan de snel
veranderende didaktische noden van het
sekundair onderwijs, en om praktijk en
teorie beter bij elkaar te laten aansluiten.
Besparingen in het onderwijs deden
enkele verbeteringen echter teniet.

De studiebelasting van de kombinatie
basisopleiding-aggregatie is bijzonder
hoog. Bovendien overlappen in vele
richtingen de uren van de aggregatievak-
ken met andere uren en wordt er weinig
rekening gehouden met luisterstages en
proeflessen die studenten moeten door-
maken. Daarom haakt een aantal stu-
denten gaandeweg af, of stelt het prak-
tijkgedeelte van de aggregatie uit tot na
de tweede licentie. Studenten die hun
eindverhandeling niet afkrijgen of die
uiteindelijk een job buiten het onderwijs
verkiezen, halen hun diploma vaak
niet. (

Het ontbreken van overheidsfinancie-
ring van de aggregatie bemoeilijkt de
volwaardige uitbouw van de opleiding
en begeleiding van de student. Elkè.

universiteit bepaalt zelf hoeveel zij be-
steedt aan de lerarenopleiding. Sinds
verschillende jaren bekostigt de Leu-
vense universiteit haar met de inschrij-
vingsgelden. De bijkomende kredieten
die zij intern eventueel overhevelt voor
de aggregatie, gaan ten koste van de rest
van het onderwijs. De overheid neemt
enkel de kosten voor de navorming van
leerkrachten op zich. Het geldgebrek
bemoeilijkt ondermeer ook vakover-
schrijdend fundamenteel onderzoek over
aggregatie.

Vorige ontwerpversies bepaal-
den dat een verbetering auto-
matisch een verlenging van
de studieduur met I jaar
inhield, maar nu is Coens

voorlopig bezweken voor de bezwaren
van de studenten over studieduurverlen-
ging: "De Vlaamse Eksekutieve zal,
ervan uitgaande dat deze opleiding (...)
geen automatische verlenging van de
studieduur (...) moet bevatten, de organi-
satie en de financiering van deze oplei-
ding nader bepalen"(Memorie van Toe,
lichting, p. 23). Voorlopig verandert er
dus niets aan de huidige situatie. Uitkij- .
kerl dus hoe dit 'nader bepalen' verder.

verloopt, want de voorkeur van Coens inhoudelijke voorberei~ng is een uit-
voor een ekstra jaar van de aggregatie is breiding tot een ekstra-jaar noodzake-
bekend. In 1984 verlengde hij de lijk. Onder welke vorm ~t. moet gebeu-
regentaats- en normaalschoolopleidin- ren, met welke vergoeding voor sta~~- ..
gen met een jaar door een verplichte lopende student en voor de mentor, zIJn
stage van zes maanden in te voeren, en ~~oblemen waarover de betrokken pa~~
door de bestaande opleiding over een tijen verder moet~n onder~~ndelen.
half jaar meer te spreiden. In de Deze fraze leunt dicht aan bij wat h~t
daaropvolgende jaren maakte hij her- kabinet ons vandaag voorhoudt (Zie
haaldelijk duidelijk dat ook de licentia- supra).
ten aan de beurt zouden komen. Ondertussen heeft de Vlaamse Inter-

universitaire Raad in haar recente her-
In een vijfde jaar zou meer teorie vormingsvoorstel duidelijk aangegeven

gekombineerd worden met praktika en dat zij een vijfde jaar wenst. De Vlir wil
stages, zodat de student geleidelijk zou de opleiding indelen in een preservice-
kunnen ingroeien in het leraarsambt. Dit en een inservice-gedeelte. Tijdens de
vijfde jaar zou echter een ondemokrati- preservice, binnen de basisopleiding, zou
sche, drempelverhogende maatregel be- men een aantal (vernieuwde) teoretische
tekenen, indien de student er niet voor vakken volgen en een paar uren stage.
vergoed wordt; om nog te zwijgen van Het attest dat men krijgt als men met
het afschrikeffekt van de studieduur. goed gevolg dit gedeelte heeft afgelegd,
Bovendien is zo'n ekstra jaar strikt zou toelating geven tot de inservice: een
gezierïêverbodig. De routineverwerving jaar halftijds lesgeven - met vergoeding
die een vijfde jaar beoogt, doet men - en voor de rest seminaries en praktika
steeds op in de ~~infaze van een beroep. volgen om zich didaktisch verd~r te
Een lerarenopleiding moet geen gerouti- bekwamen. De inhoud van deze mser-
neerde leerkrachten willen opleveren, vice verschilt wel even grondig van
maar in aanleg goede leraren. Meer verdere begeleiding tijdens de beroeps-
aangewezen is in de eerste plaats een uitoefening. Verder rijst de vraag of het
organisatorische afstemming van de ba- voorstel financieel wel haalbaar zou zijn
sisopleiding en de aggregatie op elkaar. voor de uniefs, aangezien het kabinet in
Ook een aanpassing van de vakinhou- deze besparingstijd niet geneigd is meer
den aan de snelle evolutie van d.e. geld op te hoesten. Indien men dan toch
samenleving en dus ook het o.~der~iJs voet bij stuk houdt, zal de kwaliteit van
dringt zich op. Beter dan een vlJ.fdeJaar de aggregatie er niet op verbeteren.
op te starten kan men beginnende Blijkbaar is het probleem van de
leerkrachten bijstaan in de moeilijke aggregatie na zoveel jaren nog steeds te
drempelperiode. waar fr.ustraties of suk- moeilijk om- in dit dekreet te worden
sessen vaak bepalend zIJn voor de ~est opgelost. Maar met de indeling van deze
van de loopbaan. Als de noodzakelijke opleiding bij het post-initieel onderwijs
praktijkschok dan te groot Uitvalt, zou- wordt wél een flinke stap gezet in de
den deze terecht kun?e? bij er~aren richting van een vijfde jaar. Het kabinet
leerkrachten en gespecialiseerde didak- houdt zich schijnheilig dom door studie-
tiekinstituten. duurverlenging in het midden te laten.

Als de studenten niet tijdig protesteren,
komt dit vijfde jaar er zeker.In een perstekst van januari 1989 hield

ook onze eigen KU Leuven een ver-
kçerq pleidooi: "Voor een zinvolle prak-
tisehe'training en voor de onontbeerlijke

Dirk Boeckx
,_. ----""'_
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De minister is
verkeerd georiënteerd

België is één van de weinige Europese landen
met een volledig vrije toegang tot de universiteit.
Met een diploma van het sekundair onderwijs kun-
nen studenten alle studierichtingen aanvatten, burger-
lijk ingenieur uitgezonderd. Toch gaan al een hele
tijd stemmen op om dit open systeem af te bouwen.
Vooral met het oog op Europa '92 zou België
moeten inbinden. De nieuwe oriënteringsproef
(artikel 30 van het nieuwe dekreet) is een
eerste stap naar een strengere selektie.

nge tijd heeft de publieke opinie
e lage slaagcijfers in eerste kandi-
atuur een aanvaardbare prijs ge-
onden voor het ideaal van 'vrije
toegang' tot de universiteit. Dat

is al een hele tijd zo. In '76 verzette de
Nationale Raad van Wetenschapsbeleid
(NRWB) zich tegen iedere verplichte
selektie van universiteitsstudenten. In
landen als West-Duitsland bestond (en
bestaat) immers het systeem van nume-
rus clausus (NC): slechts een aantal
studenten mogen aan de universiteit
studeren. Zo'n NC werd ekspliciet door
de NR WB verworpen. Toch gaf men
reeds aan onder welke voorwaarden
hiervan eventueel kon afgestapt wor-
den: "Elke jongere heeft recht op
maksimale ontplooiing van zijn intellek-
tuele kapaciteiten voor zover de finan-
ciële draagkracht van de samenleving
dal toelaat".

maken. Zo heeft Paul Smeyers (in Onze
Alma Mater 40 (1986), p. 253-267)
gekonstateerd dat bisstudenten meer
kans op slagen hebben dan gewone
eerstekanners. In 1983-84 en 1984-85
slaagde 59% van de bisstudenten uit
eerste kandidatuur bij de pedagogen en
~% van diezelfde groep bij de psycho-
logen, wat relatief hoge aantallen zijn.
Als men de 'zwakste' groep buiten
beschouwing laat, slaagt zelfs 81% van
de bissers psychologie en 75% van de
bissers pedagogie. Het ziet er dan ook
eerder naar uit dat een aantal studenten
met ernstige aanpassingsproblemen wor-
stelen, veeleer dan dat zij 'onbekwaam'
zouden zijn.

Kort na het verschijnen van dit
rapport begon de ekonomische krisis
zich echter te manifesteren. Tegelijk
bleek hoe wankel een argument is als
"de financiële draagkracht van de sa-
menleving". Studeren aan de universi-
teit werd steeds meer beschouwd als een
prestatie of een gunst, en steeds minder
als een recht. Na een tijd kwam hierbij
een tweede element pro-NC: de Euro-
pese eenheidsmarkt. De Vlaamse uni-
versiteiten zouden overspoeld dreigen te
worden door Duitsers en Nederlanders Bovendien valt er ook wat te
die door de NC in hun eigen land uit de zeggen op het haast irrationele
boot vielen. Een derde, .steeds terug- geloof in 'toegangseksamens'
kerend argument, is dat teveel onbe- als ideale metode om kandi-
kwame studenten pas na een jaar studie daar-studenten te selekteren.
zouden konstateren dat zij ongeschikt Op een symposium van het Interuniver-
zijn voor universitair onderwijs. Ofwel sitair Projekt voor Efficiënter Kandida-
wordt die groep aangewreven een tuuronderwijs (IPEK) uit 1981 werd
jaartje toerist te hebben gespeeld, ofwel brandhout gemaakt van deze premisse.
moeten zij dringend behoed worden Paul Wouters (UIA) hield toen een
voor de 'frustraties' die zij zouden referaat over 'Intelligentie en geschik-
opgelopen hebben. theid voor de universiteit.' Hij legde
Kortom, er bestaat een hardnekki~e uitvoerig uit dat intelligentie - wat deze

en invloedrijke groep voorstanders (zie eksamens toch steeds op één of andere
bijvoorbeeld 'Leuvense Rektoren en manier pogen te meten, al dan niet
Ne' hiernaast) van een strenge selektie. onder het mom van 'voldoende voor-
Hun argumenten gaan steeds uit van kennis' - helemaal niet beslissend is
twee premissen: niet-geslaagden zijn voor de kans op slagen in het hoger
dikwijls niet bekwaam en een eksamen onderwijs. Bovendien, zo argurnen-
kan die laatste groep groep. op een teerde Wouters, wordt intelligentie in
objektieve wijze afz~nderen. Binnen de ingangseksamens gezien als een essen-
KU Leuven wordt hierrond reeds lange tieel statisch element, wat ook een
tijd aan gewerkt. In november 1985 bijzonder grote misvatting is. Alleen
lanceerde Hubert De Neve van de met die statische faktor 'intelligentie' of
Dienst Universitair Onderwijs reeds het 'kennis' kan een ingangseksamen zich
idee om het ingangseksamen van bur- echter legitiineren als echt predikatief.
gerlijk ingenieur te veralgemenen. Hun Toch wordt de foutenmarge van een
argumenten kunnen echter ~oeilij~ .de loutere intelligentie- en kennistest ver-
toets van de wetenschappelijke kritiek kleind door hiernaast ook pe~nlijk-
verdragen. heidstesten af te nemen. Zo heeft het
De voorstanders van selektie kijken team onderzoekers van prof. 1. Stinissen

steeds naar de absolute slaagcijfers, (Psychologie - KUL) voor hun uitvoe-
maar onthouden zich doorgaans van rige SOHO-rapport 'De overgang van
iedere verdere interpretatie. Bij nader sekundair naar hoger onderwijs' (Acc~!
inzicht blijken niet-geslaagde studenten 1986-1987, ?rie delen) een hele bat~enj
ac~tj!rl!f dikwijls toch c:eJl..8.üWekans_tt_ .testen gebruikt: een verbaal-numerieke

intelligentietest, de test van Drenth voor
niet-verbale abstraktie, de Davis-test
voor begrijpend lezen, de Beroepsinte-
ressetest van Irle-Wiegersma, het Gor-
don's persoonlijkheidsprofiel, om slechts
de belangrijkste te noemen. In 1980 had
Stinissen gelijkaardige tests afgenomen
bij de studenten eerste kandidatuur
psychologie met de l>edoeLing hun
studieresultaten te voorspellen. Zijn
'skore' bedraagt 65% juiste predikties.
Stinissen duidt aan dat, als men op basis
van die test geselekteerd zou zijn, niet
minder dan 34% van de afgewezenen
ten onrechte zouden geweigerd zijn.
Marhes Lacante (KUL) ging nog

verder. Op hogervermeld IPEK-sympo-
sium hield zij een lezing over 'Intelligen-
tie, persoonLijkheid, studiestrategie en
studeergedrag in relatie tot de studiere-
sultaten'. Hiervoor screende zij haar
doelgroep achtereenvolgens op niet
minder dan éénentwintig niet-kogni-
tieve variabelen: dominantie, verant-
woordelijkheidszin, emotionele stabili-
teit, sociabiliteit, voorzichtigheid, origi-
neel denken, persoonlijke relaties, vitali-
teit, ambitie, respekt, ordening, zelfver-
toon, autonomie, vriendschap, zelfge-
ringschatting, variatie, volharding, alge-
mene angst, gezondheidsaanpassing en,
tenslotte, liefderijke zorg. Zelfs na deze
serie, en gekombineerd met intelligen-
tietests, konden slechts zeer voorwaar-
delijke konklusies getrokken worden.

Deze voorbeelden geven aan dat
eenmalige, eenzijdig kognitieve testen
als een toegangseksamen onmogelijk
met enige nauwkeurigheid de be-
kwaamheid voor universitaire studies
kunnen voorspellen. Herman Ver-
haeghe (LUC) merkte in een andere
IPEK-lezing over 'Samenhang tussen de
aanvangskenmerken van de eerstejaars-
studenten geneeskunde en hun studiere-
sultaten' trouwens op "dat akademische
studieprestaties slechts zeer ten dele
verklaarbaar en voorspelbaar zijn op
grond van klassieke intelligentie- en
persoonlijkheidstests". Hij stelde boven-
dien vast dat "verbale intelligentie, ook
op universitair nivo, een belangrijke,
zon iet de belangrijkste plaats blijft

innemen tussen talloze specifieke aan-
vangskwaliteiten." Moeten kandidaat-
studenten dan uitgenodigd worden voor
een welsprekendheidstoernooi of voor-
drachtwedstrijd? .
Maar eigenlijk weten de voorstanders

van een toelatingsproef dit ook. De
Neve bijvoorbeeld schreef in '85 ook:
"En er blijft de feitelijke realiteit dat
dergelijke selektie nooit volkomen is (en
dat ook nooit kan zijn): geschikte
kandidaten worden gweerd, ongeschik-
te kandidatuen bLijven toegelaten - al
kan men moeilijk de omvang van beide
groepen schatten" Toch besluit hij een
halve bladzijde verder: "Dat er op dit
moment nog geen 'perfekt', direkt
bruikbaar instrumentarium beschikbaar
is voor dergelijke selektie, is op zich
geen wezenlijk argument tegen dit
alternatief. ( ...) Een konstruktie ervan
lijkt op relatief korte termijn een redelijk
alternatief..."

Toch opteert Coens voor het
invoeren van een oriënterings-
test: "De Vlaamse Eksekutieve
kan op voorstel van de VLaam-
se Interuniversitaire Raad be-

palen dat de inschrijving voor door haar
nader te bepalen opleidingen van het
initieel onderwijs afhankelijk wordt
gesteld van de deelneming aan een door
de universiteit georganiseerd inleiding-
sprogramma al dan niet afgesloten door
een oriënteringsproef'. Dat is merk-
waardig, want gezien zijn funktie moet
de minister toch op de hoogte zijn van
de onmogelijkheid om met zo'n eenma-
lig eksamen - met een serieuze zeker-
heid - te oriënteren. Overigens, een
systeem als een baccalauréat in Frank-
rijk kan dat ook niet, omdat ook hier
sprake is van een eenzijdige kognitieve
test.
Er moeten dus andere redenen zijn

waarom een oriënteringstest wordt in-
gevoerd. Die liggen eigenLijk voor de
hand: in het kader van Europa '92 zou
een echt ingangseksamen onvermijde-
lijk worden. Haast iedereen geeft ook
toe dat het "zeer moeilijk" zal worden
om ons vrije systeem in de toekomst
zonder aanpassingen te behouden. Een
oriënteringsproef zou dan ook slechts
een gekamoel1eerde eerste stap zijn naar
een ingangseksamen of een andere
vorm van selektie. Dat deze teorie niet
denkbeeldig is, bewijst het Nederlandse
voorbeeld. Daar werd tot voor kort na
het eerste jaar universitair onderwijs
('de propedeuse') een vrijblijvend ad-
vies - na eksamens - verstrekt. In het
recente Hoofdlijnenakkoord' van minis-
ter Ritzen wordt die oriëntatie bindend,
terwijs de universiteiten gedwongen
worden de zwakste studenten wandelen
te sturen. En dat is géén Hollandermop.

Walter 'Pauli

LEUVENSE
REKTOREN
OVERNC
Vóór 1980 was ongeveer
niemand in dit land voor-
stander van numerus
clausus (Ne).
In 1976 nam buvoorbeeld de Nationale
Raad voor Wetenschapsbeleid nog een
uitvoerig standpunt in tegen NC. In
1977 sloot de Vlir zich hierbij aan. In
1980 doorbraken iwee rektoren-
geneesheren (waaronder de Leuvense
rektor De Somer) echter dit front.
Volgens hen was een NC in genees-
kunde - en alleen daar - verantwoord:
er zouden teveel kandidaat-dokters zijn,
zodat de kwalnei van Ie gezondsheids-
zorg in het gedrang kwsrn
In zijn openingstoespraak in 1984

kwam De Somer uitvoeng hierop te-
rug: "België en Italië ZIJn de enige
Westerse landen waar gebrek aan poh-
tieke moed gekamoeûeerd werd onder
de verheven principes van demokrati-
sche rechten, met als gevolg dat het
geneeskundig aanbod er volledig uit de
hand gelopen is." De Somer beperkte
Zich toen niet alleen tot een pleidooi
voor Ne in geneeskunde. maar eiste
bovendien een algemene kontrole op de
studentenaantallen. "Heeft hel zin om
studenten naar de universiteit te sturen
die slechts één kans op vier hebben om
in de eksamens van het eerste jaar te
slagen? (...) Nutteloze inspanningen en
verloren tijd eindigen, wals men kan
verwachten, in ontgoochelingen en frus-
traties."
Leuven zou trouwens het voortouw

blijven nemen in de universitaire NC-
problematiek. Toen Roger Dillemans in
1985 kandidaat-rektor was, aarzelde hij
tijdens zijn verkiezingskampagne niet
om zich te profileren als voorstander
van NC in geneeskunde. Waarschijnlijk
heeft dit standpunt hem toen verzekerd
van de stem van een groot aantal
professoren-geneeskundigen.
Intussen stond de hele welzijnssektor

in rep en roer. Eind 1983 pleitten zowel
artsensyndikaten als minister van So-
ciale Zaken Dehaene voor een "bijko-
mend selektie" na een polyvalente eer-
ste kandidatuur. In 1986 hernam een
vergadering van dekanen geneeskunde
dit idee, en kwam meteen met een
nationaal eksamen op De proppen. De
artsen bleven geïsoleerd, want de Vlir
sprak zich op 27 april 1986 andermaal
uit tegen Ne.
In haar Sint-Annaplan (juli 1986)

veegde de regering de vloer aan met het
Vlir-standpunt. De toelagen voor ge-
neeskunde en tandheelkunde werden
met 20% verminderd, wat in de praktijk
een onverholen aansporing was om een
NC te organiseren. De Vlir ging hier-
mee niet akkoord, en stelde prompt dat
ze in ieder geval het bisrecht in genees-
kunde zou handhaven. Na heel wat
gekrakeel en studentenprotest werd uit-
eindeLijk op 31 maart 1987, als één van
de allerlaatste volmachtsbesluitèn, be-
sloten dat vanaf het akademie jaar
1989-1990 de financiering van de fa-
kulteiten geneeskunde kon aangepast
worden, net zoals vanaf dat jaar het
bisrecht in geneeskunde beperkt kon
worden.
Sindsdien verstomde de diskussie

over NC in geneeskunde. Als NC van-
daagópnieuw de kop opsteekt, dan is
dat in het kader van Europa '92.
Rektor Dillemans heeft er alvast skru-
puleus voor gezorgd dat de NC-deur op
een behoorlijke kier open bleef. In 1987
luidde het: "Dit standpunt (rapport
Lammertijn; nvdr.) belet ons niet ons
zeer bezorgd te maken over een nadelig
gevolg van de volledige vrije toegang
tot de universiteit (bijna een Belgisch
unikum), namelijk het grote aantal mis-
lukkingen van de eerstejaars"; twee jaar
later "Wij moeten de toegang tot de
universiteit herbekijken". En in oktober
'90: "Dus moet een eventueel ingangs-
eksamen alleen de niet-kanshebbers uit-
schakelen, en dat heeft niets te maken
met numerus clausus, waar de Vlaamse
Rektoren tegen zijn." Wat ons betreft,
presteerde Dillemans hiermee het
fraaiste staaltje Orwelliaanse newspeak
van het afgelopen jaar. (WP)



EKSTRA veto maandag 14januari '91 5GRADEN

Het ABC van de elitaire
Een rode draad doorheen b d ...c. • ••c!~o::;=::e~tde e njtsuniversitert
grotere autonomie die de
universiteiten toebedeeld
krijgen in de uitbouw van
hun programma's en in
hun personeelsbeleid.

Volgens de 'Memorie van
toelichting' bij de ont-
werptekst is die bewe-

gingsvrijheid noodzakelijk
opdat de universiteiten
zouden kunnen inspelen
op de maatschappelijke
kontekst. Coens beant-
woordt hiermee een oude
vraag om het universitair
onderwijs af te stemmen
op de arbeidsmarkt. Wij
willen hierbij graag de
vraag stellen naar de
'opdracht van de uni-

versiteit' .

FOTO Hl ELKE GROOTENDORST

u al zo'n vijftien jaar lang
tracht het onderwijsbeleid
in België het universitair
onderwijs grondig te her-
vormen onder druk van een

veranderde arbeidsmarkt. In 1976 publi-
ceerde de Nationale Raad voor Weten-
schapsbeleid (NR WB) een rapport, 'Een
nieuwe universitaire strategie', waarin
gesteld werd dat er zich een ekonorni-
sche nood aantwee types van hoogge-
kwalificeerden voordoet, 'specialisten'
en 'generalisten'. De raad pleit daarom
voor een polyvalente kandidatuur en een
beroepsspecialisatie in het postuniversi-
tair onderwijs. Om een dergelijke onder-
wijshervorming mogelijk te maken,
drong er zich een verregaande hervor-
ming van de wet op de akademische
graden op. De sinds 1949 geldende wet,
die de vereisten voor het behalen van een
akademische graad bepaalt, beperkt
immers in grote mate de programmeer-
vrijheid van de universiteiten.

Kort daarop volgden twee wetsvoor-
stellen, die hierop een antwoord moes-
ten bieden. In 1978 stelde de toenmalige
onderwijsminister Ramaekers, verwij-
zend naar de studie van de NRWB, voor
om de universiteiten mee de verant-
woordelijkheid te laten dragen over de
programma-uitbouw in een nieuw op te
richten Hoge Raad. Nieuw in het
ontwerp was echter de invoering van een
(weinig gespecificeerd) studiepuntensys-
teem. In J 982 volgde het wetsontwerp
Coens-Trornont, dat verderbouwde op
Ramaekers, maar een veel ingrijpender
tudiepuntensysteem inbouwde. De
Vlaamse Interuniversitaire Raad (Vlir)
ging akkoord met de voorstellen, maar
vroeg om een precisering van- het
studiepuntensysteem. In J 986 besliste de
Vlir dat er prioriteit gegeven moest
worden aan de uitbouw van een kon-
kreet voorstel voor de invoering van een
'volwaardig studiepuntenstelsel'. Zo'n
systeem zou immers de nodige hervor-
mingen toelaten die de universitaire
vorming op de arbeidsmarkt kunnen
afstemmen. Over de opdracht van de
universiteit was men het - in volle
krisistijd - blijkbaar eens: meewerken
aan een gezonde ekonomie.

beroepsgericht te maken. In een rapport
van het rektoraat van de KU Leuven in
86-87, 'Voornaamste elementen van het
akademisch beleid', werd uitdrukkelijk
verwezen naar verschillende initiatieven
die inspelen op de vraag van de industrie.
Zo kwamen er bedrijfsgerichte program-
mahervormingen voor studenten hu-
mane wetenschappen wals het oprich-
ten van 'media- en informatiekunde',
'sinologie', 'komputerlinguïstiek', en 'za-
kelijke taalbeheersing'. Verder werd er
een aanvang genomen met de uitbouw
van een permanente vorming en interna-
tionale postgraduaten.

Aangezien de verschillende wetsont-
werpen nooit goedgekeurd werden, kon-
den de universiteiten geen diepergaande
aanpassingen van het onderwijs aan de
arbeidsmarkt doorvoeren. Na een mis-
lukte poging van Coens in 1987 om
zonder inspraak van de universiteiten
een wetsontwerp te laten goedkeuren
(zie ook elders), stelde de Vlir een
studiepuntenrapport voor dat de basis
voor het huidige ontwerpdekreet zou
vormen. Ze vroeg een zo groot mogelijke
autonomie voor de universiteiten. De
universiteit moest blijkbaar ruimte krij-
gen om 'haar opdracht' aan te passen aan
de veranderde maatschappelijke kon-
tekst.

Voor de invoering van een studiepun-
tenstelsel gaf de Vlir verschillende rede-
nen aan. Ze stelde een sterke nood aan
differentiatie in het universitair onder-
wijs vast als gevolg van de snelle
wetenschappelijke en technologische
evolutie. De universiteiten moesten
daarop een antwoord bieden door,
onder andere, de studenten een eigen
oriëntatie te laten kiezen, door her- en
bijscholing te organiseren en door een
fleksibele programmering. Om in te
spelen op de veranderingen op de
arbeidsmarkt werden de mogelijkheden
van aanvullende keuzepakketten en van
polyvalente kandidaturen overwogen.
Daarnaast beschouwde men een moge-
lijke begrenzing van de studielast en een
regeling voor vrijstellingen bij de over-
gang tussen verschillende typen hoger
onderwijs in binnen- en buitenland als
voordelen van een studiepuntenstelsel.

Terwijl op politiek nivo druk gewerkt In haar 'ontwerp van reglement'
werd aan de hervorming van de onder- onderscheidde de Vlir een volwaardig
w~.j,swetge,v~lh~!pl~yn qe-.~I\iyersit.eiten. -studiepuntenstelsel en een beper~t, w,/la"fi
II\lqs.inhet werk om .n.uP.o.nPllrWYsmeer, .' bij hetmomenteel nog geldende-systeem

Ze kloegen de verhogingen aan van de
insçhrijvingsgelden sinds 1978, de be-
snoeiing in de sociale sektor in 1980-81
en het Sint-Annaplan (l986) dat de
sociale toelagen halveerde. Van een
demokratisch onderwijsbeleid was vol-
gens hen geen sprake meer. Het beleid
werd "ingegeven of geleid door ekono-
mische wetmatigheden en industriële
noden".
De uitbouw van een derde cyklus

betekende een verlenging van de studie-
duur en een devaluatie van het licen-
tiaatsdiploma. "Een brede massa-uni-
versiteit, waar men een 'algemene vor-
ming' krijgt, zal ontstaan voor de vor-
ming van de generalisten, zodat men
deze studenten ook 'polyvalent' kan
inschakelen. En daarnaast een 'kleine
universiteit', waar het kruim van onze
maatschappij kan gevormd worden, de
'echte specialisten'." Dit betekende een
duidelijke wijziging in de opdracht van
de universiteit.
Die opdracht wordt traditioneel, bij-

voorbeeld door de Nationale Raad voor
Wetenschapsbeleid, opgedeeld in onder-
wijs, onderzoek en dienstverlening. Zo
wordt er sinds het rapport van de
NRWB (l976) gesproken over een zo
ruim mogelijk akademisch onderwijs in
de vorm van drie cykli en open onder-
wijs, over een intensifiëren, rationalise-
ren en toepassen van het wetenschappe-
lijk onderzoek, en over een vergroten
van de maatschappelijke uitstraling van
de universiteit.
Ook in het huidige ontwerpdekreet

van Coens komen de drie taken aan bod.
Volgens de 'Memorie van toelichting'
gaat het "voornamelijk om fundamen-
teel of ongebonden onderzoek" (Memo-
rie, p.7, onze kursivering) en om onder-
wijs gebaseerd op onderzoek. Daarbij

Dekritiek op de geplande wordt het 'wetenschappelijke' bijzonder
hervormingen in het uni- eng geïnterpreteerd. De klemtoon ligt
versitair onderwijs kwam immers op het onderwijzen van toege-
hoofdzakelijk van de stu- paste wetenschap en de ontwikkeling
enten, die de universiteiten van toepasbare wetenschap, die op een

op hun opdracht wezen om een vol- snel evoluerende arbeidsmarkt inspelen.
waardige opleiding te verschaffen aan Zo maakt het ontwerpdekreet het de
iedereen die hiervoor gekwalificeerd is. universiteiten mogelijk om, "teneinde de
In juni '87 publiceerden afgevaardigden beste krachten aan te werven of te
van de studenten van de KU Leuven en behouden en een grotere mobiliteit tot
de RUG een artikel in 'Universiteit en stand te brengen tussen de universiteiten
Beleid', het persorgaan van de Vlir. Ze of met de priveesektor" (Memorie,
wezen er op dat de participatie van de p.60), personen zonder doktorstitel te
lagere. klassen -na een hoogtepunt iq· benoemen in elke graad, zelfs die van
1%8;-69, ·sindsdien kqntiou gedaald is. -gewoon hoogleraar .• Op die' map/er

zoveel mogelijk behouden bleef. In het
eerste is de kursus de basiseenheid van
onderwijs, in het tweede het studiejaar.
Het huidige voorstel van Coens gaat
terug op het tweede voorstel van de Vlir.
Elke kursus waarvoor men slaagt levert
het betreffend aantal studiepunten op, en
elk jaar moet de student een vastgesteld
aantal studiepunten behalen. Deeltijdse
studenten kunnen echter de nodige
studiepunten spreiden over twee jaar.
Om een akademische graad te behalen
moeten een bepaald aantal studiepunten
verzameld worden.
De Vlir besloot dat de wet op

akademische graden de ruimte moest
voorzien voor de invoering van een
studiepuntenstelsel. Ze moest de univer-
siteiten echter vrij laten om een eigen
model uit te bouwen. Verder diende elke
uitspraak die in tegenspraak was met het
invoeren van een studiepuntenstelsel
geweerd te worden uit de wet. Met
andere woorden: voer een studiepunten-
stelsel in, en een groot aantal bepalingen
in de wet op akademische graden
veranderen. Zo stelt het voorontwerp
van Coens de naamsverandering voor
van de filologische richtingen in L&w.
Voortaan zou je licentiaat in taal- en
letterkunde worden, wat het in een
volwaardig studiepuntensysteem zelfs
mogelijk maakt om kandidaturen En-
gels-Spaans te kiezen.
Dat het Vlir-voorstel mee aan de basis

lag van het huidige ontwerpdekreet,
blijkt verder uit de eis van de Vlir om in
een dekreet onder andere te voorzien in
de mogelijkheid tot deeltijds studeren en
de programmeervrijheid voor de instel-
lingen, twee elementen die in het huidige
ontwerpdekreet opgenomen zijn.

kunnen ze onder andere bedrijfsleiders,
politici, joernalisten of 'copy-writers' die
hun wetenschappelijke kennis in het
beroepsleven gestoffeerd hebben, aan-
stellen tot professor.
Door de opdracht van 'de universiteit'

op die manier op te vatten, kan een
universiteit gemakkelijk ophouden een
kritische en in haar onderzoek funda-
menteelongebonden instelling te zijn.
De 'Memorie van toelichting' bij het
ontwerpdekreet Coens vermeldt de kriti-
sche vraagstelling enkel bij het maat-
schappelijk dienstbetoon. Aan de toe-
passing van de wetenschappelijke kennis
in onder andere ziekenhuizen, overheid
en maatschappelijke diensten, wordt
ook "de kritische vraagstelling aan-
gaande het maatschappelijk gebeuren"
(Memorie, p.8) toegevoegd. Over de
kritische vraagstelling in het onderzoek
en onderwijs staat er in het ontwerpde-
kreet niets. De kritische geest moet
echter niet alleen aanwezig zijn bij
professoren die in kranten schrijven en in
kommissies zetelen, maar ook bij de
'grote massa studenten'.

Onderinvloed van de veran-
derende arbeidsmarkt lij-
ken de universiteiten zich
een opdracht te stellen die
grotendeels samengevat kan

worden onder de hoofding 'technologi-
sche funktie'. Op die manier dreigt de
universiteit een radertje in het maat-
schappelijk systeem van ekonomische
wetten en spitstechnologie te worden. Ze
zal moeten zorgen voor de nodige
mensen met 'brains' en voor de nodige
kennis om dat systeem in gang te
houden. Zo wordt met het 'wetenschaps-
park' dat momenteel aan de KU Leuven
uitgedacht wordt, een wisselwerking
nagestreefd tussen universiteit en indus-
trie, die er zich samen zouden vestigen.
Nieuwe ontwikkelingen in wetenschap
en technologie zouden er een spontane
toegang tot het bedrijfsleven vinden. De
vraag is echter of de universiteit op die
manier haar onderzoek nog vanuit een
maatschappij-kritische en ongebonden
houding kan bekijken. Een in een
'wetenschapspark' ontwikkelde techno-
logie kan bijvoorbeeld vanuit ekono-
misch standpunt winstgevend zijn, maar
vanuit een ekologisch standpunt onver-
antwoord. Zal de universiteit in dat
geval nog de kans hebben om het
onderzoek stop te zetten? Geen denken
aan.
De invloed van de naoorlogse ont-

wikkeling van technologie en toegepaste
wetenschap op de universiteit wordt
door de invloedrijke Duitse filosoof
Habermas beschreven in: 'Towards a
Rational Society' (1968). Hij geeft
daarbij het voorbeeld van een universi-
teit die in Israël in de woestijn werd
opgericht met als enige doel de nodige
kennis, technologie en mensen af te
leveren om de woestijn vruchtbaar te
maken. Habermas stelde reeds in 1968
vast dat vele universiteiten zich in die zin
ontwikkelen.
Naast de 'technologische' funktie zag

hij voor de universiteiten echter ook een
wetenschappelijke en een maatschappij-
kritische funktie weggelegd. Die funkties
moeten, net als de technologische, door-
dringen in álle taken van de universiteit:
in het onderwijs, in het onderzoek en in
de dienstverlening. Alleen op die manier
kan 'de kritische geest' doordringen tot
een grote laag van de bevolking. Het
huidige ontwerpdekreet van Coens
dreigt echter de fundamenteel weten-
schappelijke en kritische vorming te
verschuiven naar het post-initieel onder-
wijs, naar de postgraduaten en de nieuw
in te richten doktoraten. Voor een groot
deel van de studenten zal dat ontoegan-
kelijk zijn.
Sinds de Nationale Raad voor Weten-

schapsbeleid de vaststelling deed dat er
meer 'specialisten' en 'generalisten' no-
dig zijn, is de invloed van de arbeids-
markt op het universitaire onderwijs
nooit geproblematiseerd. Integendeel, de
inbreng van het bedrijfsleven op het
universitaire onderwijs is sinds de
tweede helft van de jaren tachtig in grote
mate toegenomen (zie ook elders). Op
politiek nivo is er nooit een fundamen-
tele diskussie op gang gekomen over de
relatie tussen de industrie (de arbeids-
markt) en de universiteiten.

Koen Hendrickx
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"Manmoedig heb ik me als enige
verzet tegen Numerus Clausus"
Veto: In de krisisjaren tachtig was het
debat over de demokratisering van het
onderwijs een beetje op de achtergrond
geraakt Vandaag wordt demokratise-
ring weer een argument in het onderwijs-
debat Vanwaar die plotse nieuwe inte-
resse?
Coens: «Bij het opmaken van het
regeerakkoord hebben we tamelijk wat
aandacht besteed aan onderwijs, en
hebben we reeds een aantal principes
van de noodzakelijke universitaire on-
derwijshervorming verwerkt. Wanneer
ik in '89 effektief begonnen ben aan het
universitaire dekreet, hebben we eerst
kontakt opgenomen met de Vlir. Dat
heeft ons tot het inzicht gebracht dat er
een zware hypoteek woog op iedere
aanpassing van de wetgeving: de regio-
nale verzuchtingen van Limburg, West-
Vlaanderen en Antwerpen. Wij hadden
het gevoel dat wij eerst die knoop
dienden te ontwarren vooraleer het hele
dossier ook inhoudelijk te behandelen.
Dat is dus een puur politiek gegeven, wat
een gegeven is als een ander - ik
beschouw dat helemaal niet als minder-
waardig.»
«Ik heb toen de voorzitters en hun

delegaties van de meerderheid in een
vergadering samengebracht. Ik heb die
voorgezeten met de bedoeling tot een
konsensus te komen. Het is tenslotte een
heel beperkte uitbreiding geworden, in
funktie van de leefbaarheid van som-
mige instellingen en konform de termen
van het regeerakkoord. Die problema-

COENS

Het onderwijsdebat is in een kruciale faze beland. De
definitieve versie van het 'Voorontwerp van dekreet
betreffende de universiteiten in de Vlaamse Gemeen-
schap' werd vorige maandag vrijgegeven.De tekst was
vergezeldvan ettelijkepagina's Memorie en Toelichtin-
gen allerhande. Een diskussie ten gronde dringt zich nu
op, uitgaande van het volledige dossier. Die diskussie
wordt nog deze week in de Vlaamse Eksekutieve
aangevat In deze ekstra-Veto wilden ook wij de
geestelijke vader van het dekreet interpelleren. De
minister liet zich daarbij sekonderen door zijn vice-
kabinetschef Monballyu en persattachee Decoster.

.....
tiek leeft in de betrokken regio's, en met
die realiteiten moet je ook rekening
houden: sociaal, politiek, ik vind dat niet
minder achtenswaardig dan welk gege-
ven ook»

«Daarna hebben we werk kunnen
maken van een totale aanpassing van de
universitaire wetgeving. Die diskussie is
voor een stuk op de publieke markt
gevoerd. Ik heb vastgesteld dat de
politieke kultuur in Vlaanderen toch niet
zo gemakkelijk een open en eerlijke
maatschappelijke diskussie toelaat. On-
middellijk worden over bepaalde perso-
nen, ideologieën, of instellingen ver-
dachtmakingen geformuleerd ...»

Veto: Is zoiets niet inherent aan ieder
politiek debat? Na elf jaar ministerschap
weet u toch dat politieke meningsver-
schillen scherp gespeeld worden?

Coens: «Ja, maar ik dacht dat het
universitaire nivo en de problematiek
toch niet gelijk waren aan een haast
'Schoolpaktologische' diskussie»

«Wat de demokratisering betreft,
moet ik zeggen dat die bezorgdheid leeft
en zelfs evolueert. Demokratisering is
iets wat ik van in mijn studententijd
meedraag. Ik ben er zelf het produkt van
- het échte produkt, en niet het voorge-
houden produkt! Vanuit diezelfde zorg

ben ik bekommerd om een gegeven
waarbij ik mij nooit zal neerleggen,
namelijk dat er zo'n massale slachting
gebeurt aan de universiteiten. Eén op
twee wordt gebuisd, dat beschouw ik als
een wezenlijk probleem.»

«Interpreteer dat niet als een eerste
stap naar numerus clausus. Elf jaar lang
heb ik mij moederziel alleen verzet tegen
numerus clausus en toegangseksamens.
Ik stond alleen, altijd. Manmoedig heb
ik als enige op Europese vergaderingen
gezegd: "Dat kan niet". Dat werd echter
een alsmaar groter probleem door de
groeiende mobiliteit op Europese schaal.
Studenten die door de mazen van het net
vallen in Nederland of Duitsland moe-
ten wij betalen op voet van gelijkheid
met onze eigen studenten. Dat brengt
onevenwichten met zich mee, in die zin
dat wij de rekeningen moeten betalen
van andere landen»

Voorlichting

Veto: Uzegt hier dat een systeem zonder
selektie moeilijk te handhaven valt
Maar is een oriënteringseksamen wel
een demokratische manier om de toe-
gang tot de universiteiten te regelen?Het
zou niet bindend zijn, maar jongeren uit
lagere sociale klassen die hiervoor niet
slagen, zullen zich zeker niet aan de
studies wagen.
Coens: «'Eksamen' is een verkeerd
woord. Wij hebben in overleg met de
studenten en met de Vlir gezamenlijk
en overeenkomst uitgewerkt, waarin
we zeggen dat er iets gedaan moet
worden aan de begeleiding van de
studenten voor men de keuze maakt een
proef in te voeren.»

«Ik ben assistent geweest en vorser, en
ik heb in het hoger onderwijs buiten de
universiteit les gegeven. Wanneer ik
vaststel dat de helft van mijn studenten
niet slaagt, dan stel ik mij vragen over
mijn eigen manier van lesgeven. Want ik
ga ervan uit dat studenten aan de unief
de bedoeling hebben te slagen, dat ze
voldoende gemotiveerd zijn en geïnte-
resseerd in hun richting. Het is dus van
belang dat de universiteiten wat ze als
onderwijsprojekt aanbieden meer ver-
duidelijken. Voor de student is het toch
ook interessant bij aanvang te weten
waar hij staat, waarvoor hij aandacht zal
moeten hebben»

«Er moet dan ook een sf-iteem
mogelijk zijn om initiatie en begeleiding
respektievelijk voor en tijdens het eerste
jaar aan te bieden. Dat mag niet van aard
zijn om studenten 'verdacht' te maken
bij de professoren. Wij zouden bijvoor-
beeld perfekt een systeem kunnen uit-
denken waarbij de universiteit niet eens
weet wat de inhoud is van een zelf eva-
luatietest, wat de punten zijn, en wat de
sterke en zwakke punten zijI1 van de
individuele student. De student moet dat
wel zelf weten en dan komt het op zijp
eigen motivatie aan, een heel belangrijke
faktor»

Marketing

Veto: In 1982 onderzocht het Ipek; het
Interuniversitaire Projekt voor Efficiën-
ter Kandidatuuronderwijs. allerlei maat-
regelen, evaluatietesten en begeleidings-
testen. In een tekst van dr. Herman
Verhaeghe staat dat eenzijdige kogni-
tieve testen heel slecht oriënteren. A Is
Stinissen in zijn SOHO-rapport een
onderzoek doet naar intelligentie en
geschiktheid om aan het universitaire
onderwijs te beginnen, dan neemt men
vier of vijf testen af

Coens: «Daarom kan zo'n eenmalige
oriënteringsproef zeker niet bindend zijn,
dat zijn we ook overeengekomen met de
Vlir. Zoniet zou zo'n test een echte
vertekening zijn. Ik herhaal het: motive-

ring en inzet zijn zeer belang-ijk, en ook
de onderwijsondersteuning. Bovendien
moet men ook beseffen, alhoewel ik
daar de vrijheid in laat, dat niet om het
even welke richting van het sekundair
leidt naar om het even welke richting
aan de universiteit. Maar als men dan
toch voldoende motivering en inzet
heeft, kan men eventueel een grote
achterstand overbruggen»

Veto: Klopt het dat er in eerdere versies
van het dekreet een veel strengere versie
van de oriënteringsproef was ingeschre-
ven? Dat er eerder sprake was van een
toegangseksamen?

Coens: «Neen, ik ben altijd tegen een
toegangseksamen geweest - behoudens
voor ingenieurs natuurlijk. Dat is evi-
dent, dat wordt algemeen aanvaard en ik
ben nog niemand tegengekomen die dat
in twijfel trekt. We hebben altijd gezegd:
alleen voor de toegepaste wetenschap-
pen. Maar er moest wel iets ondernomen
worden tegen de lage slagingspercenta-
ges. Ik ben er niet ongelukkig mee dat
men nu gaat nadenken over de be-
staande problemen. Alle betrokkenen,
het sekundair onderwijs, de PMS-centra
maar ook de universiteiten moeten nu
hun verantwoordelijkheid opnemen. Wij
bieden daarvoor de hulpmiddelen aan.
iet om te sanktioneren, maar om te

ondersteunen. Ik verzeker u dat dat de
basisidee is en blijft»

«Een van de faktoren van het misluk-
ken op eerste kandidatuur is het feit dat
men niet kan inschatten wat de verwach-
tingen zijn die men in een gegeven
studierichting stelt. Daar moet dan iets
aan gedaan worden. Dat gesprek moe-
ten we in alle openheid kunnen voeren,
om op zoek te gaan naar oplossingen die
niet belemmerend zijn voor de vrije
keuze. Het is de moeite waard om te
onderzoeken welke initiatie en welke
begeleiding kunnen aangeboden wor-
den,»

Monballyu: «De vraag is of men het
probleem wil onderkennen of niet. Of
heeft u er dan geen probleem mee dar er
zoveel mensen niet slagen in de eerste
kandidatuur?»

Prestige
Veto: Maar de vraag is tgch ook wát er
aan de hand is. Als men het huidige
kader optimaliseert, kan men de proble-
men misschien voorkomen. Men kan
bijvoorbeeld het monitoraat beter uitbou-
wen inplaats van er halftijdse assistenten
mee te belasten, zoals vorig jaar de
Leuvens 'denkgroep eerstejaars' voor-
stelde. Zij komen in hun rapport tot de
konklusie dat men het huidige kader van
het PMS moet uitbouwen, de leerkrach-
ten in het sekundair onderwijs beter
motiveren - met betere lonen onder
andere. Dat zou het probleem met de
wortel aanpakken.
Coens: «Dat is zeker belangrijk. Wij zijn
daar ook mee bezig. Er moeten onder-
wijsassistenten komen op de eerste
kandidatuur, die zich ekspliciet en alleen
met begeleiding bezig houden. Ze moe-
ten dus goed aansluiten bij de studenten-
groep, omdat ze er net uitkomen. Men
kan daar geen mensen voor nemen die
met een doktoraat belast zijn, want dat is
dan natuurlijk hun hoofdbekommer-
nis.»

«Ook de initiatie moet behoorlijk
uitgebouwd worden, en dat gebeurt op
dit moment ook op verschillende univer-
siteiten. We moeten dat valoriseren en
ondersteunen. Want in die richting
moeten we werken. Elke universiteit
moet in overleg met alle betrokkenen het
probleem aanpakken. Want ook dit is
een probleem van demokratisering: stu-
denten uit de lagere sociale milieus die
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niet lukken kunnen zich niet zo makke-
lijk een bisjaar veroorloven. Die zorg
voor meer slaagkansen is toch echt een
fundamentele sociale bezorgdheid»

Veto: Kan men dat niet oplossen door
ook in een bisjaar studiebeurzen toe te
kennen? De studentenbeweging pleit
daar allang voor, en ook de Hoge Raad
voor Studietoelagen heeft zich daar ooit
voor uitgesproken. Dat zal voor de
laagste socio-professionele klassen meer
stimulerend zijn dan een oriënterings-
proef

Coens: «Men heeft dan toch al twee
kansen gehad, dat is toch niet niks. Ik
mag mezelf niet als referentie gebruiken,
maar toch, in mijn geval zou het dan
direkt gedaan geweest zijn met stu-
deren.»

Veto: Maar men ziet ook dat de slaag-
kansen in eerste kandidatuur lager
liggen voor de lagere sociale klassen.

Coens: «Ik weet niet of dat de bepalende
faktor is. Uit het SOHO-rapport bleek
wél dat de richting die men in het
sekundaire onderwijs volgde erg belang-
rijk is, en welke richting men daarna ging
doen.»

Veto: Ook in het sekundair ziet men al
de grote sociale verschillen tussen de
studierichtingen. Sommige richtingen
zijn daar al elitair.

Coens: «Vandaar de hervorming die we
in het sekundair hebben doorgevoerd. Er
is nu een kader voor iedereen, met
waardevolle studierichtingen vanuit een
gemeenschappelijke basis, waarbij men
beter weet waartoe men in staat is.
Daarna kan men een heel aantal duide-
lijke studielijnen volgen, in plaats van de
vroegere situatie, waarbij men in de
waan was dat om het even welke
richting tot om het even wat leidde. Die
hervorming is gebeurd, zij het niet
zonder moeite.»

Slaapstoornissen
«We hebben nu dus vanuit een

versterkt sekundair onderwijs meer mo-
gelijkheden. Ook aan het PMS hebben
we trouwens een duidelijke taakom-
schrijving gegeven, en hun begeleidings-
opdracht versterkt. Maar de universitei-
ten wil ik ook met een opdracht belasten.
Uiteindelijk zijn de studenten vrij, en ik
hoop dat we dat zolang mogelijk zo
kunnen houden.»

Veto: De vraag is inderdaad of u dat in
het nieuwe Europa zal kunnen blijven
volhouden?

Coens: «Dat zal ik dan toch niet meer
zijn'. Ik ga dat niet meer veranderen.»

«Ik heb een voorstel geformuleerd
naar de regering toe met betrekking tot
de onderwijsparagraaf in de Europese
kontekst. Ik vind niet dat wij kwa
onderwijs alles in Europees verband
moeten regelen. Ik pleit voor het onder-
kennen van de verscheidenheid van ons
onderwijssysteem. Dat wordt precies
gekenmerkt door de vrije keuze. Als wij
dat als maatschappij ervoor opbrengen -
en ik hoop dat de Vlaamse Gemeen-
schap dat kan blijven doen - dan moeten
wij dat honoreren. Van de andere kant
vind ik dat wij uitwisselingen en samen-
werking op een brede schaal moeten
mogelijk maken. Maar ik wil .niet dat
onderwijs binnen het carcan van het
Europese ekonomische systeem wordt
gevat via de beroepsopleiding, waar men
óns pakt. Een onderwijsparagraaf is er
precies om onderwijs uit het ekonomisti-
sche perspektief van de ekonomische,
monetaire en politieke unie te houden.
Dat kan een waardevol perspektief zijn
voor de markt. Maar onderwijs en
kultuur zijn andere gegevens»

Veto: Men evolueert in Europa inder-
daad naar één systeem. Men zou de
doorgedreven vorm van dat systeem het
Amerikaanse model kunnen noemen.
Men bouwt dejaren af met het modulaire
systeem. Men voert studiepunten in, zij
het in een gematigde vorm. Er wordt
gewerkt aan vormen van Open Universi-
teit. In uw Memorie van Toelichting
verwijst u naar polyvalentie in de kandi-
daturen. De bedrijfswereld vraagt dat
allang. Het rapport van de Europese
Ronde Tafel trouwens ook. Op licentie-
nivo moeten er soepele programma's
komen. Het ziet ernaar uit dat Vlaande-
ren wel wil. maar niet langer kan

achterblijven bij de grote Europese
eenmaking. Voert men nu nog drie jaar
lang een achterhoedegevecht om dan
tenslotte te moeten toegeven?

Coens: «Nee, ik denk dat wij hier toch
een filosofie hebben opgebouwd vanuit
de Vlaamse dynamiek, vanuit onze
eigenheid. Ik wil me niet laten onder-
dompelen in een Europese smeltkroes.
Europa kan alleen een bijkomend mid-
del zijn tot kwaliteitsvorming en tot een
verruimde ervaringsbasis. Maar Europa
mag ons geen onderwijssysteem opleg-
gen) in geen geval»

Jakkes
Veto: Een recente studie van Wielemans
en Vanderhoeven, wijst erop dat 70% van
de totale onderzoekskredieten in België
van priveeinvesteerders komt In toege-
paste wetenschappen bedraagt dat zelfs
de helft van de universitaire onderzoeks-
kredieten. In uw memorie zegt u dat de
universiteiten altijd grotendeels afhanke-
lijk zullen blijven van de overheid.

Coens: «Dat is binnen ons systeem een
opdracht van de overheid. De perma-
nente vorming is iets anders. Men kan
vanuit zijn interesse of vanuit zijn
professionele situatie bijscholen. Maar
wij moeten instaan voor de kwalifikatie
van onze mensen. Vandaar ook dat we
niet alleen minima- maar ook maksima-
inschrijvingsgelden nodig hebben. Ik
denk ook dat we kunnen komen tot het
vastleggen van één uniform inschrij-
vingsgeld, dat niet te hoog mag liggen»

«Bovendien moeten we van over-
heidswege inderdaad een inspanning
doen voor het fundamenteel weten
schappelijk onderzoek aan de universi-
teiten. Men mag niet vergeten dat we
ook het toegepast wetenschappelijk on-
derzoek ondersteunen, dat toch ook
voor een deel aan de universiteiten
gebeurt. Maar ik heb er altijd voor
gepleit meer aandacht te besteden aan
fundamenteel wetenschappelijk onder-
zoek. Ik kan die vraag om meer geld dan
ook goed begrijpen. De basis voor de
toekomst is trouwens ongebonden we-
tenschappelijk onderzoek. Trouwens, als
we het dan toch opportunistisch willen
bekijken: als we de bron droogleggen
gaat ook het toegepast wetenschappelijk
onderzoek daaronder lijden»

Veto: U zit dan wel met een vervelende
erfenis. Voormalig minister van Weten-
schapsbeleid Guy Verhofstads zag meer
brood in de mogelijkheden van het
bedrijfsleven om in onderzoek te investe-
ren en verwaarloosde de universiteiten.

Coens: (zucht) «Als minister van Onder-
wijs voer je een eenzame strijd tegenover
al diegenen die geloven in een direkter
resultaat, door meer geld in de bedrijven
te pompen. Ik ben daar niet tégen. Maar
de overheid moet het óók kunnen

voor de ondersteuning van het weten-
schappelijk onderzoek. Dat is ook de
vraag van de universiteiten. Naar een
volgende regering toe zal ik alles doen
om dat in een regeerakkoord te krijgen.
Het is heel belangrijk dat we daar een
basisuitgangspunt voor hebben. Nu mis-
ten we dat, we hadden daar geen
duidelijke formulering voor. Het weten-
schappelijk beleid in Vlaanderen moet
zeker ook struktureel gekorrigeerd wor-
den. Nu is de versnippering te groot»

Veto: Een van de dingen die helemaal
opbrengen om in de universiteiten de ontbreken in dit dekreet is de zaak van de
investeren. Ook bedrijven die dat doen sociale sektoren.

+
"Ik wil niet dat onderwijs

binnen het carcan van het Europees
ekonomisch systeem wordt .gevct,"

+
zien dat als hun basisinvestering. Wij
moeten in Vlaanderen op dat gebied een
korrektie doorvoeren.»

Veto: Tensloue investeert men in België
slechts 0,54% van het BNP in onderzoek.
In de ons omringende landen bedraagt
dat het dubbele.

MonbaJlyu: «Dat zijn de Oeso-cijfers.
Die zijn gebaseerd op wat die landen zelf
doorgeven. U moet kritisch blijven
tegenover die cijfers. Ik kan u een artikel
tonen waarin België met zijn inspannin-
gen voor wetenschappelijk onderzoek
redelijk goed geklasseerd staat»

Veto: Eén waaruit zou blijken dal
Vlaanderen géén inspanningen moel
doen om op hetzelfde nivo te komen als
onze buurlanden?

Monballyu: «Neen, dat heb ik niet
gezegd. Leg me dat niet in de mond»

Coens: «Ik blijf erbij dat wij een
bijkomende inspanning moeten doen

Coens: «Er is inderdaad een probleem
van sociale gelden, niet alleen voor de
universiteiten, maar ook voor de hele
Hobu-sektor. En ik wil geen goedkope
oplossing, namelijk het geld van de
universiteiten afnemen. Dat kan niet.
Wij moeten geld vinden voor het Hobu,
en bovendien nagaan wat er nog kan
gedaan worden aan de universiteiten.
Met de grote zorg dat het geld ook
aangewend voor echte sociale behoef-
ten.»
Veto: Denkt u dat dat op dit moment niet
gebeurd? Of niet gebeurd is, zeg maar in
de eerste helft van de jaren tachtig?

Coens: «Ik ga me daar nu niet over
uitspreken, ik stel vast dat er ook aan de
universiteiten nu behoeften zijn waaraan
niet of moeilijk kan worden voldaan.
Men moet dus zijn geld goed besteden.
Maar ook de Hobu-studenten hebben
een aantal terechte eisen gesteld. Ik
weiger echter dat geld van de universitei-
ten af te nemen. We moeten wel

rationeel werken door in universiteits-
steden te zoeken naar mogelijkheden om
de bestaande voorzieningen te valorise-
ren voor alle studenten van het tertiaire
onderwijs. Die meerkost is zeer be-
perkt.»

Veto: U bent nu elf jaar minister van
Onderwijs. Is het nu alleen te wijten
geweest aan de fronstalige kollega S, dat
er rond de problematiek van de sociale
sektor voor het Hobu nog nooit iets
gebeurd is?

Coens: «Ik ga mij daar niet achter
wegsteken, maar ik wens toch heel
duidelijk te zeggen dat de Hobu-sektor
in Vlaanderen veel sterker is gegroeid en
een veel grotere betekenis heeft dan in
het franstalige landsgedeelte. De inte-
resse is veel sterker aan Vlaamse dan aan
Waalse kant, waar meer aandacht uit-
gaat naar de universiteiten. Want ze
hebben evenveel universiteitsstudenten
als wij, ongeacht het verschil in popula-
tie, terwijl het Hobu er nauwelijks is
uitgebouwd. Het Hobu wordt volledig
gedragen door Vlaanderen.»

«Maar konkreet ik ben bezig met het
dossier sociale toelagen en voorzienin-
gen. Dat zit niet in dit dekreet as such,
het is zo al zwaar genoeg. Maar ik stel
meteen ook het probleem van de sociale
sektor. We moeten daar een aparte
regeling voor uitdokteren. En we moe-
ten dat dringend aanpakken»

Veto: Dus er komt ook een sociale
dekreet? Is dat nog voor deze legisla-
tuur?

Coens: «Dat is echt de bedoeling. Het
probleem zal in de eerstkomende weken
heel duidelijk gesteld worden, met mo-
gelijke perspektieven. Het kon er nu niet
meer bij.»

Veto: U heeft wel de Hoge Raad voor
Studietoelagen afgeschaft.

Coens: «Op dit moment zijn we bezig
met financiën om ons te helpen uit te
zoeken of het niet mogelijk is om op
basis van het reële inkomen betere
aanknopingspunten te vinden dan dat-

gene waarover wij nu beschikken. Ik heb
daar al eerder op aangedrongen en ik
kan u nu zeggen dat we daarmee bezig
zijn, samen met het kabinet van Me-
vrouw De Meester. Ik hoop dat we
binnenkort de resultaten daarvan zullen
kunnen voorleggen»

Veto: Een ander aspekt van het dekreet
waar de studenten tegen reageren is de
regeling van de studenteninspraak.

Coens: «Waar wij het kunnen opleggen,
leggen wij die op. Aan de rijksuniversi-
teiten zitten de studenten in alle geledin-
gen van het beheer. Ik vind ook dat wij
iets moeten doen voor de studenten-
inspraak aan de andere instellingen,
maar dan rekening houdend met hun
eigen wettelijke situatie, inrichtende
machten en dergelijke. In tal van univer-
siteiten is dat prima geregeld. Men
verzekert mij vanuit Leuven dat men
daar ook met de studenten goed samen-
werkt. Ik weet natuurlijk niet wat de
appreciatie van de studenten daarvan
is»
Veto: Het grote verschil is natuurlijk dat
de studenten in andere instellingen ook
in de Raad van Beheer zitten, en in
Leuven niet Naar verluidt is het vooral
rektor Dillemans die ervoor pleit de
rijksuniversiteiten apart te behandelen.
Niets weerhoudt u er toch van om te
bepalen dat de studenten een zetel
krijgen in de Raad van Beheer van alle
universiteiten.

Decoster: «Wij kunnen toch niet bepa-
len wie er in de Raad van Beheer van een
vrije instelling zit,»

Monballyu: «Waarom ontdekt men dat
probleem trouwens pas nu? Ik heb daar
vroeger nooit over horen klagen»

Veto: Dat zat vastgeroest, maar dankzij
het dekreet komt dat los.

Coens: (een beetje fier) «Dat is waar. Er
zijn veel problemen die eigenlijk al
jarenlang aanslepen, en die nu door het
dekreet bespreekbaar zijn geworden»

...-..

Walter Pauli, Stef Wauters
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De invloed van de belangengroe-
pen in het Vlaamse onderwijswe-
reldje maakt elke rationele diskus-
sie over een mogelijke
uitbreiding van de uni-
versiteitenhaast onmo-
gelijk. Iedereen gaat uit
van zijn vooroordelen
en hanteert eigen cijfer-
materiaal. Toch is er
één ding waarover alle
partijen het eens zijn:
de oprichting van nieuwe kandidaturen in de regio's
dient de demokratisering van het onderwijs. De
Leuvense Kringraad had hier al geruime tijd haar
twijfels over. Bij nadere lektuur van een aantal
onderzoeken blijkt inderdaad dat de kleine instellingen
helemaal niet zo demokratiserend werken als dikwijls
wordt aangenomen.

De altijd ekspanderende
universiteiten

lijk bare evolutie, al :?ijn de cijfers daar
iets beter. Volgens een nota van Jozef De
Jaegere, voorzitter van het beheerskorni-
tee van de Kulak, bedroeg de West-
vlaamse participatiekoëfficiënt in 1971
9.9% en in 1988 Il.l %. Die stijging is,
net als overal in Vlaanderen, te wijten
aan de toenemende participatie van de
meisjes aan het universitaire onderwijs,
een konklusie die De Jaegere uit zijn
eigen cijfermateriaal vergeet (?) te trek-
ken. Het gaat hier dus niet om een
ontsluiting van de regio door de aanwe-
zigheid van de Kulak. De arrondisse-
menten rond Kortrijk (Ieper, Kortrijk,
Roeselare en Tielt) hebben trouwens
gemiddeld een lagere participatie (11.4%)
dan de verder afgelegen árrondissemen-
ten (Diksmuide, Oostende, Brugge en
Veurne: 13%).

Dat de afstand tot de universiteit niet
echt een grote rol speelt bij de studie-
keuze, blijkt ook uit een intern rapport
dat door de Dienst voor Studieadvies
werd gepubliceerd in 1988. Daarin lezen
we dat het percentage generatiestuden-
ten afkomstig uit de provincie waar ook
de universiteit gelegen is, bij alle instel-
lingen daalt. De RUG is de enige
uitzondering. Aan het LUC (van 82.5%
in 1976 naar 55.6% in (987) en in het
Brusselse filiaaltje van de katolieke zuil,
de UFSAL (van 76.1 % naar 57.5%) zijn
de dalingen spektakulair, Anderzijds
stelt het rapport dat het aantal Limbur-
gers dat naar het LUC gaat, terugloopt
van 22.8% in 1976 tot 14.5% in 1987,het
aantalOostvlamingen dat voor de RUG
kiest daalt van 77.4% naar 67.2% en het
aantal Antwerpenaars aan RUCA en
UFSIA van 51% naar 43%. Enkel de
Westvlamingen studeren vaker aan de
Kulak, al geeft het rapport hiervoor geen
cijfers.

Dit is trouwens een algemeen pro-
bleem: in 'de hele diskussie over universi-
taire ekspansie kan men de Kulak
moeilijk betrekken, omdat geen enkele
studie afzonderlijke cijfers geeft voor
Kortrijk en Leuven. De algemene trend
is echter dat de provinciegrenzen meer
en meer worden doorbroken, en dat
daarom de noodzaak voor een universi-
teit in de eigen regio langzaam ver-
dwijnt.

Het dekreet voorziet de op-
richting van drie nieuwe
kandidaturen: bio-ingenieur
in het Universitair Centrum
Antwerpen (het vroegere

RUCA), toegepaste ekonomie in Kort-
rijk en handelsingenieur in Diepenbeek.
Vooral de laatste twee richtingen zijn
demokratiserend bedoeld: ze moeten het
LUC en de Kulak helpen de twee
probleemgebieden Limburg en West-
Vlaanderen verder te 'ontsluiten'. In die
twee provincies is de participatiekoëffi-
ciënt, dat is de verhouding tussen het
aantal generatiestudenten en het aantal
18-jarigen, immers het laagst: in Lim-
burg was dat in 1988-89 9.2%, in
West-Vlaanderen 12.1%. Daarbij dient
onmiddellijk te worden opgemerkt dat
de achterstand van West-Vlaanderen
niet zo spektakulair is ten opzichte van
Antwerpen (13.1 %) en Oost-Vlaanderen
(13.6%). Brabant steekt er bovenuit met
16.8%.

Nu argumenteert men dat de achter-
stand in de zogenaamde 'perifere' pro-
vincies vooral te wijten is aan het
ontbreken van volledige universiteiten.
De uitbreiding van deze instellingen zal
drempelverlagend werken. Ten eerste op
financieel vlak: als de unief vlakbij is,
vallen de huurkosten voor een kot weg.
Daar valt al heel wat tegen in te brengen.
Vervoerskosten voor pendelaars kosten
ook een bom duiten, en bovendien zijn
de slaagcijfers van kotstudenten een stuk
hoger. Ondermeer daarom zoeken veel
studenten die in de buurt van de KUL
wonen, toch een 'kot' in Leuven.

Ten tweede is er een psychologisch
argument. Grote universiteiten geven
vaak de indruk van een verre onbe-
kende, waar men verloren loopt tussen
de massa. Onderzoeken naar keuzemoti-
vatie van studenten aan de kleinere
instellingen tonen aan dat kleinschalig-
heid en kontakt met proffen en studenten
bepalende faktoren zijn in hun keuze.
Deze troeven van 'de kleintjes', waarvan
algemeen wordt aangenomen dat ze
slaagcijfers en kwaliteit van het onder-
wijs sterk beïnvloeden, kunnen echter
veel goedkoper gerealiseerd worden
door aan de grote universiteiten meer
personeel toe te kennen, en zo een betere
begeleiding mogelijk te maken.
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uitbreiding is het resultaat van een
krachtmeting waarin een uitbreiding van
de regionale macht van de zuilen op het
spel stond. Vorig jaar al lieten de
katolieke 'familie' zien dat ze geen
duimbreed wilde toegeven: toen bleek
dat de VUB stilaan veel te veel sukses
oogstte met haar richting komrnunika-
tiewetenschappen, werd besloten om
aan de Ufsal een identieke opleiding aan
te bieden.

king: aan de KUL liep dit percentage beeld dat Limburgers die wetenschap-
terug van 15% (1976) naar 14% (1981) pen of geneeskunde stu~eren s~~
(cijfers I.De Lanoo). Het aandeel van de ~inder voor het LUC kiezen. BIJ de
twee 'hogere professionele kategorieën' Jongens loopt het percen~ge terug .~an
daarentegen loopt op van 27% (1975) 65.?~ in 1.~76 naar 5~.5% in 1988, biJ de
naar 40% (1980). Nogmaals ter vergetij- meisjes blijft het stabiel (68%).
king: aan de KUL loopt het aandeel van Deze cijfers plaatsen ernstige vraag-
de middenste beroepskategorieën in de- tekens bij de demokratiserende werking
zelfde periode zelfs terug, van 60.4% van nieuwe regionale universiteiten. Het
(1976) naar 57.66% (1981). officiële discours van de politici .en de

olgens de studie van Ver- Vlir, waarin voortdure?d sprake IS ~an
haeghe bevestigt het LUC een 'betere doorstroming ~p kandida- et hoeft dus niet te verbazen

bovendien de ondervertegen- tuurnivo', moet dan ook met ~erkeerd Hdat het ontwerp van de-
oordiging v.an de lagere ~ begre~n worden. H~t gaat hier he~e- kreet uitpakt met zoiets
e klassen m de langdunge maal met om een socl~~e rechtvaa.rdlg- absurds als de organisatie

opleidingen met hoge vestigingskoste~. heidsgedachte. Het beWIJ~daarvan I~d~t van TEW ih Kortrijk, door
Aan het LUC zijn er slechts drie men en~el spreekt over doorstroming', de KUL en de Ufsia samen. Of dat
fakulteiten: geneeskunde, tandheelkun- en n~lt o~er een wegwerke,n va~. de doorgaat valt nog af te wachten, want
de en wetenschappen. ~elnu, 52% van ~erschillen ~nslaagkansen. I?e ~?blbsa- het dekreet zegt uitdrukkelijk dat de
de generatiestudenten Uit de toplaag ~an ~Ievan alle intellektuele ~pltaal Is.enke~ KUL het alleen mag doen als de Ufsia
de bevolking volgen de .~erste kandl~- mgeg~ven door ekonomische motieven. voor 1993 (het jaar waarin de nieuwe
tuur geneeskunde, terwijl maar 17% I.~ rekening houdend ~et de wet van vraag richtingen subsidieerbaar worden) fusio-
ingeschreven in de we.tens_chappen. BIJ en aanbod zal er in d~. toeko~t ee? neert met de twee andere Antwerpse
de arbeiderskinderen IS dit net omge- steeds grotere behoefte zIJn aan u~lversl- .nstellingen Het toppunt van politiek
keerd: 58% schrijft zich in ~n de tair gevormden (zie ~k elders m d~ze ~ekonkel w~rd echter gepresteerd met de
fakulteit wetenschappen, 19.5% in ge- Veto). 'Doorstroming heeft ?us. m,ets toewijzing van een ekstra landbouw-
neeskunde. Over slaagkansen geeft Ver- meer te maken met 'demokratl~nn~ . . opleiding aan het Ruca, een maatregel
haeghe geen cijfers, maar stel.t. wel dat Naast de nood aan meer urnversitar- waarvoor geen enkel, maar dan ook
ook aan het LUC de slaagcl~fers van ren, zijn er nog ~ndere ~edenen voo~ een geen enkel argument kan aangehaald
studenten uit de lagere bevolkingsgroe- nieuwe ekspansie. Zo IS er een evident worden. Zelfs de 'demokratiseringseis'
pen beduidend lager liggen dan die van motief waarom de dri.e instellingen zelf durft geen enkele politikus in dit verband
de hogere klassen. . . . om bijkomende kandidaturen vroegen: gebruiken. ..

Het argument dat kleinschalige um- hun tekort aan studenten. O.~danks d.e Door dit getouwtrek tussen ideologi-
versiteiten hogere slaagcijfers hebben, invoering va~ een ~edeeltehJk~ fo~fa~- sche machtsblokken en grote universitei-
gaat dus slechts gedeeltelijk op: "Op- taire betoelaging, ~~IJven de umverslt~l- ten (ook in de Vlir kwam het tot een
nieuw speelt kennelijk het Mattheüs- ten nog in belangrijke mate afhanke.hJk kompromis rond een 'weloverwogen,
effekt mee, en dreigen de inspanningen van st~d~ntenaantallen voor overheids- subregionale ekspansie op kandidatuur-
tot onderwijsvernieuwing het meest de financiering. Daarom wordt er aan het nivo') zou men soms vergeten dat er
meer begoede bevolkingsgroepen ten LUC en aan de Kulak een ~r 'verant- dringend efficiënte oplossingen nodig
goede te komen"(p.85). Met andere woorde gok' (zoals de V~1f ~et zelf zijn voor het probleem van de dernokra-
woorden: de hogere kwaliteit van het noemt) gedaan met de oprichting van tisering. De doorstroming kan - waar-
onderwijs, de betere begeleiding en ?et populai~e ~ndidaturen. als TEW en schijnlijk goedkoper _ verbeterd worden
kontakt met de proffen aan de kleine handelsingenieur, Vooral m West-Vlaan- door een aanpassing van het beurzenstel-
instellingen, dat alles komt in ons huidige deren, een regio met veel KMO's, sel en door meer informatie en voorbe-
onderwijssysteem zeker niet de studen- bestaat er een grote vraag naar een reiding in het sekundair onderwijs. De
ten uit de lagere socio-professionele ekonomische opleiding. 18% van de slaagkansen van de 'risikogroepen' kun-
kategorieën ten goede, integendeel. Het Westvlamingen ki~t nu al voor TE~ of nen verhoogd worden door een beter
gevaar is groot - daar wijst Verhaeg~e handelsingenieur in de eerste kandl~- opvang: hiervoor moet de bestaande
ook op in verband met de evolutie tuur, op een na het hoogste aantal m begeleiding hervormd en meer bemand
binnen de fakulteit geneeskunde aan het Vlaanderen. Nu hoopt men, naar het worden. Door nieuwe richtingen op te
LUC - dat de kleine universiteiten het Antwerpse voorbeeld waar dit aantal starten waar men in dezelfde fouten
elite-karakter enkel bestendigen, zoniet 25% bedraagt, op nog meer studenten. hervalt als aan de grote uniefs, zoals het
versterken. Maar beantwoordt zo'n politiek nog voorbeeld van het LUC heeft aange-

Er zijn nog andere cijfers die pleiten echt aan een reële nood? toond worden enkel massa's gemeen-
tegen een klakkeloos aanvaarden van de Een tweede belangrijk motief, dat Z? schapsgelden verkwanseld. En dan heb-
aantrekkingskracht van kleinschalig- mogelijk nog meer verzwegen wordt, IS ben we nog niks gezegd over de
heid. Uit eigen berekeningen (op gege- dat van de verzuiling, een problee~ versnippering van het wetenschappelijk
vens van de Universitaire Dienst voor inherent aan Vlaanderen. De verschil- onderzoek, dat ook de kosten hiervoor
Statistiek) blijkt dat 18-jarigen niet lende zuilen hebben er veel voor over. steil de hoogte injaagt.
automatisch kiezen voor een nabije om jongeren de kans te geven aan de
kleine instelling als die de richting van 'ideologisch korrekte' universiteit t~ stu-,
hah' kèuzë 'aanbiedt.' Het blijkt bij voor- deren.' Hé!' pqlitil!k akkoord -rono. d~

""'1_ I-~'.'I '.".A':" ,/f 'J ._.'~. .1 ,. 'J t"fl,"~ 11'" '.1& I ~ ,

Als de regionale instellingen geen geo-
grafische ontsluiting meebrengen, hel-
pen ze dan de lagere socio-professionele
klassen misschien sneller de weg te
vinden naar de universiteit? Volgens de
studie van Verhaeghe blijkt ook dat niet
te kloppen. Verhaeghe waarschuwt er
wel voor dat zijn cijfers niet volledig zijn,
maar hij kan toch al een paar interes-
sante konklusies trekken. Zo blijkt dui-
delijk dat de oprichting van het LUC het
bekende Mattheüs-etTekt in de hand
werkt: "De plaatselijke aanwezigheid
van een universitaire kampus in Lim-
burg blijkt immers in relatief grotere
mate de jongeren uit de midden-hogere
socio-professionele kategorie en uit de
midden laag van de bevolking ten goede
te komen" (p.83).

Is we naar het verleden van de
eine instellingen kijken, blijkt
dat hogervermelde argumen-
ten niet doorslaggevend zijn.
Een studie uit 1982 van dr.

Herman Verhaeghe (Demokratisering
enHoger Onderwijs in Limburg, in Onze
A/ma Maler 36) toont aan dat de
oprichting van het LUC aanvankelijk
leek te leiden tot een 'ontsluiting' van de
provincie, maar later hieraan totaal
voorbij schoot. Bij de oprichting van het
LUC in 1973 was de participatiekoëffi-
ciënt in Limburg (bij Verhaeghe: verhou-
ding generatiestudenten tegenover 15-19
jarigen) 1.50%. Die liep op tot 1.87% in
1977, maar viel daarna terug tot 1.58%
in 1980, nauwelijks meer dan bij de
aanvang. Sindsdien was er weer een heel Het percentage generatiestudenten uit
lichte vooruitgang, die echter kleiner is de arbeidersklasse loopt terug van 27% .
dan elders in Vlaanderen. (1975) tot 12% (1980) van het totaal'

In West-Vlaanderen is er een-verge- aantal-generatiestudenten. 'Per vefgelij-
•• _~ ", .",._.", ._ ,. .;,. .......... ,,~.:.:..:: -,.,. .. '}I~~ ..'." I I 't' ,_., • 'I- { •. 1,

--_

Pieter De Gme ,
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meert hier op het verwerven van be-
roepsgerichte kennis. Nog steeds volgens
de Memorie houdt het verschil in
eigenheid tussen beide onderwijstypes
geen hiërarchie in. Beide types zijn
gelijkwaardig, maar hebben een eigen
taak. Daarom moet er terug een duide-
lijke profilering komen tussen beide
types. De uniefs mogen geen opleidingen
meer organiseren die eigenlijk behoren
tot de bevoegdheid van het Hobu.Ondanks dat massale protest

komt Coens, op enkele
vage beloften na, niet tege-
moet aan de voornaamste
eisen van het Holt. De

Memorie van Toelichting gaat wel
uitvoerig in op de vraag waarom het ,.. .

hil 'akademi h d '" In november 90 Jaar vond in Siena eenversc I tussen a ermsc on erwlJs , .
'onderwii kademi h . , kongres plaats met als tema 'HIgheren on erwijs van a enusc mvo. .

beh d bI "ft De kt' ,! education and 1992: Planning for the
ou en IJ. rea les van qe YI 2000' d k di . d

Holt-scholen dwongen C~ns de vaag-' ear . waarop es un igen ~It e
h id hi t d ideliik De ter akadernische wereld, de ondernemingeneic ruervan e ver UI ~ en. - h id d . h . ild
men zijn gewoon vertalingen van de en over el e HC tm~.w~ en aang.even
begrippen 'universitair onderwijs' en ~an het hoger onderwijs in de EG m.de
'onderwijs van universitair nivo' waar- Jar~n negentig. Over de verhouding

h t t k . 'd t uniefs-hogescholen zegt het kongresrap-van voor e eers spra e was rn e we . ..
7 . I' 1970 port dat de urnversneuen en de andere

van JU I . . 11' h h derwii Ik
D h idi H It ki dt h mste mgen van et oger on erwijs ee UI Ige 0 -wer mg wor ec - . ..

ter nog steeds bepaald door een oudere hun Ide~htelt kunnen bewa~en, maar d~t
wet namelijk het 'Schoolpakt' uit 1959. er wel intense samenwer~mg nodig IS,
D t' P kt It d h t H met vlotte overgangsmogelijkheden voora a rege on ermeer e oger d
Technisch Onderwijs, het Norrnaalon- stu enten.
derwijs en het Kunstonderwijs, maar Het dekreet moet in dit kader bekeken
niet de univers~eiten. In dat Schoolpakt worden. Coens wil duidelijk niet achter
worden Hoger Technisch Onderwijs, blijven bij de rest van Europa. Het
sommige types van het Normaalonder- Vlaams regeerakkoord meldt dat het
wijs en het Kunstonderwijs sarnenge- onderwijsbeleid "de finaliteit van het
bracht onder de noemerHolt'. Dat Holt universitair onderwijs, van het Holt en
verschaft volgens de wet van '70 onder- van het Hokt nauwkeurig zal bepalen en
wijs van universitair nivo. Het Holt samenwerkingsvormen tot stand zal
kreeg toen echter niet dezelfde rechtspo- brengen". Voor het behoud van de
sitie als de universiteiten, omdat nooit eigenheid van de verschillende types
gespecifieerd is wat men eigenlijk be- voorziet het dekreet een aantal waarbor-
doelde met dit 'universitair nivo'. Holt, gen. De universiteitsopleidingen moeten
universiteiten en overheid interpreteer- binnen achttien studiegebieden blijven.
den deze bepaling zoals het henzelf het Ten tweede bepaalt artikel 44 de over-
best uitkwam. Ook later zijn de bepalin- gang van het Hokt en de eerste cyklus
gen van het Schoolpakt nooit aangepast van het Holt naar de tweede cyklus van
aan de wet van 1970. Dit heeft al vele het akademisch onderwijs. De Hobu-
jaren belangrijke implikaties op het studenten die willen overgaan naar de
gebied van werkingsmiddelen en sta- unief moeten eerst een eksamen afleggen
tuut. over een aantal onderdelen van de eerste
Volgens Coens is het Holt meer cyklus van de unief. Die onderdelen

"professioneel gericht" dan de unief. De samen moeten ten minste 40 studiepun-
"interaktie met de. afnemende maat- ten (zie elders) bedragen, wat overeen-
schappelijke beroepssektor heeft een stemt met één kandidatuursjaar. Holt-
dominante rol". Deze beroepssektor studenten die willen doktoreren of spe-
bepaalt dan ook voortdurend de inhoud cialiseren aan de universiteiten moeten
van het Holt, alhoewel de vaak wisse- een geschiktheidsonderzoek ondergaan.
lende eisen van het bedrijfsleven niet Elke universiteit bepaalt zelf of de
totaal mogen domineren. De professic- kandidaat geschikt is. Universiteiten
nele gerichtheid volgt ook uit het feit dat kunnen hierover wel afspraken maken
het Holt geen mogelijkheden krijgt voor met Holt-instellingen.
wetenschappelijk onderzoek. Het steunt Ten derde mag een universiteit niet
dan ook meestal op elders verworven fusioneren met een Holt-instelling. Zij
wetenschappelijke kennis. mag er zich wel mee associëren, maar
Aan de universiteiten is, volgens de met behoud van de juridische struktuur

minister, de interaktie met het weten- van elke instelling. De integratie van de
schappelijk onderzoek het belangrijkst. Ekonomische Hogeschool Limburg
Het akademisch onderwijs, gebaseerd op (EHL) in het Limburgs Universitair
dat onderzoek, leidt tot een zelfstandige Centrum (LUC) is een apart geval, maar
toepassing van de wetenschappelijke volgens Coens nodig om het LUC
kennis. Het aankweken van een weten- leefbaar te houden. Dat de verschillende
schappelijke houding en metode pri- onderwijstypes hun eigenheid moeten

9

FOTO Hl ELKE GROOTENDORST

bewaren, impliceert niet dat ze in de
toekomst volledig onafhankelijk van
elkaar moeten gaan funktioneren. Het
dekreet verwacht eigenlijk dat Holt en
uniefs samenwerkingsakkoorden sluiten
en verregaande afspraken maken. Ten-
slotte gaat men werk maken van de
veelbesproken 'kwaliteitskontrole' van
de universitaire opleidingen, zodat de
universiteiten verplicht blijven hun 'we-
tenschappelijk nivo' te bewaken.

Dezegegevens bevatten in
feite niet veel nieuws. Zij
verduidelijken slechts de
visie van het onderwijs ka-
inet op het verschil tussen

beide types, zoals dit naar voren trad in
de wet van 7 juli 1970. Aan de
fundamentele bezwaren van het Holt
wordt niet tegemoetgekomen. De 'soe-
pele' overgangsmogelijkheid wordt kom-
pleet overgelaten aan de universitaire
goodwill. Bij de overgang van het Holt
naar de universiteit is het normaal dat de
uruversiteiten rekening houden met het
verschil in nivo tussen de Holt-instellin-
gen. Maar moet iemand die twee jaar
Handelswetenschappen gestudeerd heeft
nog eens eksamen afleggen over een
kandidatuursjaar met grotendeels de-
zelfde stof, voor hij de licenties Ekono-
mie kan 'aanvatten? Ook krijgen afgestu-
deerden van het Holt niet steeds toela-
ting tot het postgraduaat onderwijs aan
de unief. Wanneer komen er redelijke
bruggen?
De Holt-instellingen vrezen dat zij

door het nieuwe dekreet zullen verwor-
den tot tweederangsonderwijs. Het ergst
vinden zij dat alleen de universiteiten de
bevoegdheid krijgen van door de over-
heid gefinancierd wetenschappelijk on-
derzoek. Direkties en studenten menen
echter dat de omschrijving 'beroeps-
gericht' of 'professioneel' het begrip
'wetenschappelijk' niet hoeft uit te slui-
ten. Volgens hen dient een professionele
vorming evenzeer te steunen op weten-
schappelijk onderwijs als een akademi-
sche opleiding. En wetenschappelijk
onderwijs is gestoeld op onderzoek.
Een tolkenschool bijvoorbeeld die

niet kan reflekteren over taal op basis
van grondige analyse en vergelijking, is
niet in staat hoogstaand onderwijs aan te
bieden. Maar volgens het dekreet heeft
het Holt niet eens de bevoegdheid van
toegepast wetenschappelijk onderzoek,
nochtans primordiaal voor de leefbaar-
heid van deze instellingen. Deze taak-
opvatting heeft de volgende implikaties
voor het onderwijs: de universiteit vormt
de teoretische kaders, de uitvinders én de
toepassers van wetenschappelijke ken-
nis; het Holt vormt de technische kaders
die de kennis slechts moeten overbren-
gen en realiseren in de samenleving. Het
verschil in onderwijstype moet gezien

Op de nationale betoging van 12 december inBrussel
veegden de studenten van het hoger onderwijs van het
lange type (Holt) en de uniefs even de spons over hun
onenigheden. Die gingen over de Holt-eis van een
associatie tussen universiteit en Holt, die een soepele
overgang naar de universiteit moest garanderen, en een
erkenning van het universitair nivo van het Holt.
Daarover was immers niets te vinden in het ontwerp-
dekreet. In de publieke diskussiedie toen gevoerd werd,
kregen deze eisen minstens evenveel aandacht als het
oriënteringseksamen of de universitaire fmanciering.

Het Holt
blijft op
zijn honger
worden in het licht van 'Europa 92',
zoals het hele dekreet: het zal leiden tot
een grotere industriële efficiëntie.
De vrees van de Holt-studenten is dan

aannemelijk. Maar volgens Coens zitten
de studenten er glad naast als zij beweren
dat hun diploma's aan waarde zullen
inboeten door het ontbreken van weten-
schappelijk onderzoek in hun instellin-
gen. Het komt er volgens hem op aan "de
eigenheid van hun onderwijs te bescher-
men - ook tegenover de universiteit."
"Sommige Holt-scholen willen universi-
taire instellingen worden. Dit kan niet en
is trouwens niet in hun belang," aldus
nog Coens in een vrije tribune van 24
december. Natuurlijk is een verdere
versnippering van de al schaarse gelden
voor wetenschappelijk onderzoek on-
zinnig. Vlaanderen mag geen tweehon-
derd universiteiten krijgen. Dat weten de
Holt-direkties ook. Coens belooft echter
al een tijd dat de Holt-diploma's zullen
opgewaardeerd worden. Dit is volgens
het Holt de hoogste tijd met het oog op
de Europese integratie. Misschien heeft
de minister hiervoor een apart dekreet
nodig.

Een tweede groot bezwaar van de
Holt-studenten betreft de finan-
ciële diskriminatie tegenover de
universiteitsstudenten. Volgens
een studie van het Hiva uit '87

kost studeren aan een Holt-instelling
gemiddeld iets meer dan aan een univer-
siteit. Toch bestaat daar geen sociale
sektor. Coens speelt nu met het idee om
een soort 'regionale sociale centra' op te
richten voor Holt- en uniefstudenten
samen. De voorzieningen zouden dan
centraal tussen 'verschillende instellingen
ingeplant worden, zodat de afstand
vanuit elke hogeschool aanvaardbaar
blijft. Dit lijkt voor Brussel of. Antwer-
pen een vrij goed idee, maar wat zal men
voorzien in Geel of Oostende? De eerste
faze in de uitbouw van sociale onder-
steuning zou bestaan uit -restaurants en
huisvesting. Verder wordt de mogelijk-
heid open gelaten dat Holt-studenten,
bijvoorbeeld in Leuven, gebruik zouden
maken van de sociale voorzieningen aan
de universiteiten. Wat in de praktijk
trouwens al gebeurt.
Om de gaten in de begroting van de

Vlaamse Gemeenschap te dichten, beta-
len de niet-beursstudenten van het Holt
sinds dit akademiejaar ook een inschrij-
vingstaks van 5000 frank. Dit geld komt
niet bij hun eigen instellingen terecht,
zoals bij de universiteiten, maar in een
speciaal daartoe opgericht fonds van het
departement Onderwijs. Door herhaal-
de besparingen en inleveringen zagen
sommige Holt-scholen zich daarenbo-
ven genoodzaakt een hoger kollegegeld
te vragen om de kwaliteit van hun
onderwijs te vrijwaren. De studenten

eisen nu dat een einde komt aan de
wildgroei van de inschrijvingsgelden. In
sommige instellingen liggen deze zelfs
hoger dan aan de uniefs. Budgettair ziet
het er voorlopig echter niet naar uit dat
de inschrijvingstaks zal worden opge-
heven.
Verder zijn de Holt-scholen ontevre-

den over hun personeelsomkadering. In
1982 moesten zij al 10,6% van hun
onderwijzend personeel inleveren. Op
dit moment is de verhouding onderwij-
zend personeel/student bij unief en Holt
vrijwel gelijk, maar het 'onderwijzend
personeel' van het Holt omvat ook al het
administratief en ander omkaderend
personeel. Bovendien heeft de Vlaamse
Gemeenschap vanaf september nog een
besparing met 4,9% gepland op de
omkadering. Dit betekent toch wel een
duidelijke diskriminatie ten opzichte van
de universiteiten,
Veel van het ongenoegen van de

Holt-instellingen wijt Coens 'aan. het
lagere loon dat het onderwijzend perso-
neel van het Holt krijgt in vergelijking
met de universiteiten. Een docent ver-
dient minimum 20.000 fr. meer aan de
unief en een hoogleraar minstens 16.000
frank. Toch moet het personeel aan
dezelfde voorwaarden voldoen om te
mogen lesgeven: ze moeten allebei een
universitair doktoraat bezitten. Men kan
zich dan ook afvragen hoe dergelijke
grote wedde-ongelijkheid te verant-
woorden valt.

Het Holt, en het onderwijs in
het algemeen, krijgt te wei-
nig middelen. De herhaal-
de besparingen doen zich
steeds sterker voelen, voor-

al inzake werkingsmiddelen: In 1990
kostte een Holt-student aan de gemeen-
schap 146.000 fr, dat is zelfs 26.000 fr.
minder dan een leerling in het sekundair
onderwijs. Ter vergelijking: een universi-
teitsstudent kostte de gemeenschap tus-
sen 189.000 (menswetenschappen) en
575.000 fr. (zoals Geneeskunde). De
besparingsmaatregelen voor 1991 met
betrekking tot de omkadering en de
wedden moeten samen 70 miljoen frank
opbrengen. De werkingsmiddelen wor-
den niet aangepast aan de indeks van de
konsumptieprijzen. Door gebrek aan
kredieten wordt het Holt, veel meer dan
de uniefs, verplicht tot zelfredzaamheid.
Coens meent dat de Vlaamse universitei-
ten nooit meer dan 10% van hun
middelen bij het bedrijfsleven kunnen
halen, en dat de overheid dus de
voornaamste financier zal blijven. Het
Holt echter moet maar zoveel mogelijk
geld binnenrijven via kontraktonder-
zoek. Als de bedrijven maar niet wispel-
turig worden.

Dirk Boeckx
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Daniël Coens en de
·dders van de Ronde Tafel

DeTweede Wereldoorlog had
de ekonomische infrastruk-
turen van het interbellum
danig ontwricht. Het uni-
ersitaire onderwijs na 1944

stond dan ook volledig in dienst van de
Wederopbouw van 'het Rijk'. Zo'n
alle-hens-aan-dek-politiek schreeuwde
om meer universitair gediplomeerden,
om meer hooggeschoolde technici, meer
ingenieurs. Door dat ekonomische her-
stel zagen de opeenvolgende regeringen
zich genoodzaakt een nieuwe universi-
taire struktuur te organiseren, om zo het
groeiend aantal studenten adekwaat te
kunnen opvangen. Hiervoor werden
toen allerlei 'demokratiserende' maatre-
gelen genomen. Om de toegang tot het
universitair onderijs te stimuleren, wer-
den in 1954 een 'Nationaal Studiefonds'
en de diensten voor studie- en beroeps-
oriëntering opgericht, en kwamen later
de omnivalentiewet op het universitair
onderwijs (1963) en de wet 'op de
uitbouw van universitaire sociale sek-
toren () 960).

Toen de ekonomische groei stag-
neerde, en er dus een minder urgente
behoefte was aan grote kontingenten
nieuwe gediplomeerden, begon die de-
mokratiseringstendens terug te lopen.
Luc Huyse (In de buitenbaan. ArbeüJèrs-
kinderen, universitair onderwijs en so-
ciale ongelijkheid, 1976) toont aan dat
de demokratisering vooral om ekonomi-
sche redenen gestimuleerd werd, en dat
demokratisering als 'eis van rechtvaar-
digheid' hieraan steeds sekundair was.
Kenmerkend hiervoor - zeker in het
perspektief van het huidige dekreet -
was de diskussie over universitaire eks-
pansie. Rektor Gillis van de RUG gaf
hiervoor de allereerste aanzet, toen hij
op 18 mei 1957 pleitte voor een nieuwe
universiteit in Antwerpen. Dat gebeurde
niet tijdens een akademisch discours of
politiek debat, maar wel op de jaarver-
gadering van het Vlaams Ekonomisch
Verbond (VEV).

Intussen werd een nieuwe universi-
taire strategie op poten gezet. Zoals
de vroegere demokratiseringseis zich
aangediend had als een imperatief
van de industriële wereld, zo zouden

ook de nieuwe universitaire ontwikke-
lingen vooral door de veranderende
industriële noden bepaald worden. Dat
was meteen een eerste belangrijke ten-
dens die zich vanaf de jaren '60 begon af
te tekenen. Reeds in 1967 publiceerde de
Nationale Raad voor Wetenschapsbe-
leid (NRWB) het rapport 'Wetenschap-
pelijk onderwek en ekonomische groei'.
Hierin werd - toen reeds - opgemerkt:
"België kent dus een belangrijke struktu-
rele achterstand op het gebied van de
wetenschappelijke inspanning, de indus-
triële produktie en de buitenlandse
handel." (p. 17)

Het rapport spoorde het bedrijfsleven
aan . om meer geld te besteden aan
fundamenteel en toegepast wetenschap-
pelijk onderzoek. Dit is volgens de
NR WB overigens niet alleen een Bel-
gisch probleem, maar "een achterstand
van Europa in zijn geheel ten opzichte
van de Verenigde Staten, op het gebied
van de toepassing van de wetenschap op
de ekonomie, op het gebied van de
industriële struktuur en op het gebied
van de oriëntering van de uitvoer."
(p.l6). Het moet één van de eerste, en
tegelijk het meest ekspliciete, voorbeeld
geweest zijn waarin het 'Amerikaanse
model' bladzijdenlang als ideaal aange-
haald wordt.

Een recent en uitstekend gedokumen-
teerd artikel van Wielemans en Vander-
hoeven (Het Belgisch Hoger Onderwijs
tussen beleid en marktç in 'Onze Alma
Mater 44 (1990), 97-131) toont duide-
lijk aan dat het bedrijfsleven dit advies

Het nieuwe universitaire dekreet is niet alleen het
resultaat van het harde werk van enkele technokra-
ten van het onderwijskabinet. Over deze universi-
taire hervorming werd aljarenlang gediskussieerd op
allerlei kabinetten, akademische werkgroepen en
studiediensten van multinationale ondernemingen.
Het nieuwe dekreet is dan ook het voorlopige
eindpunt van een universitaire idee die zich sinds de
jaren zestig steeds verder en eksplicieter heeft
ontwikkeld. Een onderzoek naar deze 'kronkelwe-
gen' van de politieke besluitvorming stoot op één
konstante: de intense belangstelling van de industrie
voor de universitaire politiek.

gevolgd heeft. Niet minder dan 70% van
de totale Belgische onderzoeksinspan-
ningen worden gefinancierd door pri-
vee-kapitaal. Dit geld gaat gedeeltelijk
naar research-afdelingen van multinatio-
nale bedrijven, gedeeltelijk wordt er ook
universitair onderzoek mee gefinancierd
(p.l02). Als ondernemingen investeren
in onderzoek, dan doen zij dat niet uit
idealisme. Vandaar waarschijnlijk dat de
humane wetenschappen nauwelijks kun-
nen rekenen op die privee-inbreng,
terwijl niet minder dan 25% van het
universitair onderwek in eksakte en 50%
in toegepaste wetenschappen door de
privee betaald wordt.
Hiernaast tekende zich tijdens de

jaren zestig een tweede belangrijke
tendens af. De toenmalige EEG begon
meer vorm te krijgen, zodat de (impli-
ciete) Europese eenwording steeds ster-
ker ging wegen op het Belgische onder-
wijsbeleid. Over het VSO werd vanaf
1964 bijvoorbeeld zowel in de Raad van
Europa als in de Europese Konferentie
van onderwijs ministers gediskussieerd.
Abel Dubois, franstalig minister van
onderwijs in het begin van de' jaren

zeventig, verklaarde dan ook: "Indien
ons land weigert in deze (Europese,
nvdr.) stroom mee te gaan, is het
gedoemd tot verdwijning en verval."

anaf het midden van de jaren
zeventig kreeg deze nieuwe
denkrichting meer vorm. 'Een
euwe universitaire strategie',

pnieuw een rapport van de
NR WB, zette de bakens uit waarbinnen
de Belgische universiteiten zich zullen
moeten ontwikkelen, willen ze kompeti-
tief blijven in Europees verband.
Centraal hierin stond de aanbeveling

van de NR WB om de kandidaturen te
despecialiseren en 'polyvalent' te maken,
en meer overgangsmogelijkheden naar
het Hoger Onderwijs Buiten de Univer-
siteit (Hobu) te voorzien. Hiervoor
suggereerde de NR WB twee belangrijke
. oplossingen: het verlenen van credits om
de mobiliteit te verhogen (p.54), en een
organisatorische verandering in de kan-
didaturen met halfjaarlijkse gekwantifi-
ceerde blokken (die veel fleksibeler zijn
dan de oude jaarindeling): het modulair
systeem.Polyvalente kandidaturen wer-

den nodig geacht in een geaktualiseerde
universitaire opleiding. Alleen op die
manier kon er een onderscheid komen
tussen enerzijds generalisten - met meer
algemene ontwikkeling dan de huidige
licentiaten - en anderzijds specialisten
- wetenschappers met meer specifieke
kennis. Die opmerking was duidelijk
ingegeven door de bedrijfswereld. De
industrie heeft die vraag later overigens
meermaals en nadrukkelijk herhaald. In
de marge wordt trouwens gepleit voor
een nauwere samenwerking tussen in-
dustrie en universiteit.
Over de toegang tot de universiteit

stelde de NR WB "dat moet worden
gezorgd voor het beperken van het
aantal mislukkingen, met het oog op
maatschappelijke rendabiliteit en het
vermijden van frustraties" (p.l3). Hier-
voor suggereerde men de uitbouw van
de studie-oriëntatie tijdens het middel-
baar onderwijs, en verzette men zich
herhaaldelijk en uitvoerig tegen iedere
vorm van numerus clausus (NC).
De adviezen van de NR WB kregen

vlug andere navolgers. In 1977 volgt de
Vlaamse Interuniversitaire Raad (Vlir),
de organisatie van de Vlaamse universi-
teiten, het NRWB-advies als zij pleit
tegen numerus clausus en voor de

. afschaffing van het klassieke maturiteits-
eksamen. Zij vonden een minimale
standaardisatie van het eindnivo van het
middelbaar onderwijs nodig, en zagen
dit vrij eenvoudig te bereiken "via een
gedeeltelijk nationaal eindeksamen". In
1980 begonnen er binnen de Vlir
stemmen op te gaan die eerder vóór een
NC pleitten. Twee rektoren-geneeshe-
ren, waaronder de Leuvense rektor De
Somer, wilden het bisrecht in de kandi-
daturen geneeskunde tot eenmaal beper-
ken. De NC-problematiek zou zich
gedurende de eerste helft van de jaren
tachtig als één van de belangrijkste
universitaire tema's aandienen, om in
1987 een voorlopig einde te kennen.

Hiermee kwam echter een
veel bredere diskussie op
gang. De diskussie over dit
ene aspekt van de onder-
wijsorganisatie leidde auto-

matisch tot het in vraag stellen van het
hele systeem. Met een NC diende men
bijvoorbeeld te zoeken naar meer ade-
kwate overgangsmogelijkheden tussen
studierichtingen, en tussen universiteit
en hoger onderwijs buiten de universiteit
- wals (andermaal) reeds aanbevolen in
het NR WB-rapport. Wanneer studenten
slechts eenmaal mogen bissen, moeten
vakken waarvoor zij reeds geslaagd
waren, ook een waarde hebben binnen
een andere universitaire opleiding. Zo
drong het model van de Amerikaanse
credit points (kredietpunten of studie-
punten) zich op.
Van meet af aan had dit nieuwe

systeem enkele vurige verdedigers, wals
minister van onderwijs Daniël Coens.
Na een eerste initiatief in 1982, pro-
beerde hij in 1987 opnieuw een wets-
voorstel in te dienen, maar werd om
technische redenen teruggefloten door
de Vlir. Coens daagde de rektoren uit om
met een eigen plan af te komen, wat zij
prompt deden. Zij stelden twee varian-
ten voor: een 'volwaardig' kredietpun-
tenstelsel (dat hun voorkeur wegdroeg)
en een 'afgezwakt' studiepuntenstelsel.
Zo'n studiepuntenstelsel werd onder-
meer gemotiveerd met het argument dat
zo 'polyvalente kandidaturen' konden
worden ingevoerd, wat ook (en vooral)
een eis van de arbeidsmarkt heette te zijn
(p.3).
Hubert de Neve van de Dienst voor

Universitair Onderwijs van de KUL
evalueerde dit voorstel. Hij konklu-
deerde: "Wij moeten er overigens op
wijzen dat buitenlandse stelsels, ge-
schoeid op de credit-leest, steeds verge-
zeld blijken te"zijn met een vrij strenge

selektie bij het hoger onderwijs!" De
Neve keurt een studiepuntenstelsel dan
ook af, ondermeer omdat "het voorstel
zal aanleiding geven tot een ongewenste,
feitelijke studieduurverlenging."
Rond diezelfde tijd verscheen aan de

KU Leuven ook het zogenaamde 'Rap-
port Roosens', het eindverslag van een
denkgroep over onderwijsvernieuwing.
Ook dit rapport stelde zeer ekspliciet:
"Een kredietpuntensysteem biedt geen
noemenswaardige voordelen. Het 'be-
houden en meenemen' van bepaalde
uitslagen, het vergroten van de keuze-
mogelijkheden bij het samenstellen van
een vakkenpakket voor de individuele
student, het slaan van bruggen tussen de
universiteit en Hobu, dit alles kan ook
binnen het huidige systeem."
Ondanks deze adviezen tégen een

hervorming op basis van strenge selektie,
studiepuntenstelsels en polyvalentie,
haalde de tegenpartij het steeds meer. Zo
pleitte René De Potter (RUG)' in 'De
universiteit en haar opleidingstaak in de
toekomst' (Cahiers van de Universitaire
Stichting 2, 1988) zowel voor polyva-
lente kandidaturen en een opbouw van
het akademiejaar in modules als voor
studiepunten. De bedoeling hiervan is
- nogmaals - de vorming van generalis-
ten en specialisten, volgens De Potter
een eis van de arbeidsmarkt.

Is socio-ekonomisch begrip ken-
'de arbeidsmarkt' een echte

heropleving tijdens de krisis
van de jaren tachtig. De
NC-diskussie werd meer-

maals verengd tot een twistgesprek over
het aantal artsen in België, en hoeveel die
wel mochten verdienen. Idem dito voor
het wetenscltappelijk onderzoek. Nogal
wat akademici verhieven toen de samen-
werking tussen universiteit en industrie
tot absolute norm. Bijzonder symptoma-
tisch voor deze ontwikkeling was de
toespraak 'Universiteit en industriële
revolutie' van de Leuvense rektor Piet
De Somer. Laat De-Somer dan steeds
gepleit hebben voor onafhankelijkheid
tegenover kerkelijke inmenging, tegen
inmenging van de bedrijfswereld nam hij
een veel minder principiële stellingname
in. "Het is duidelijk dat de universiteit er
belang bij heeft samen te werken met de
industrie, omdat zowel de instelling als
zodanig als elk onderweksinstituut af-
zonderlijk daardoor een kompensatie
zoekt voor het tekort aan financiering
langs de klassieke bronnen." (p.25)
Die klassieke bronnen - de overheid

dus - werden door De Somer gemini-
maliseerd. Hij koos de partner die het
meeste geld aanbood. Dat hij hiervoor
het grootste voordeel van staatsfinancie-
ring, namelijk de akademische vrijheid,
moest opofferen, werd gerelativeerd:
"Het begrip 'akademische vrijheid' geeft
in veel gevallen het valse beeld van
akademici die vrij zouden zijn enkel en
alleen te onderzoeken. wat hun belieft.
De werkelijkheid is meestal anders,
namelijk dat de keuze van het soort
onderzoek bepaald wordt door de moge-
lijkheid om er geld voor te vinden. In
vele gevallen kan het voor een universi-
tair onderzoeker efficiënter blijken met
een industriële partner uit te maken wat
ze beiden als belangrijk beschouwen,
liever dan volledig af te hangen van de
good-will en de opdracht van officiële
instanties." (p.25)
Eenmaal De Somer de weg van het

grote geld had aangeduid, volgden ook
andere Vlaamse rektoren. Zo wijdde
rektor Adams van de UIA in 1986 - zij
het met meer reserve dan. De Somer -
zijn openingstoespraak aan 'Weten-
schappelijk onderzoek in de universiteit'.
Adarns herhaalde de dringende vraag
naar polyvalentie: "Het universitaire
onderwijs moet ten behoeve van de
kennisgerichte industrie algemeen wor-
den en minder gericht öp'de transmissie
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van feitenmateriaal, moet meer de na-I
druk leggen op probleemoplossingen, op .
zelfstudie en het bijbrengen van de
waarden, attitudes en vaardigheden die
de grondslag vormen van elk beroep."
(p.24-25) Adams wees ook op het
nieuwe nivo waar deze technologisch-
industriële aanpak rou uitgebouwd wor-
den: Europa.
'Europa' was namelijk een noodzake-

lijke ontwikkeling in een universitair
model waarin het bedrijfsleven méér dan
gewone inspraak krijgt aangeboden. De
lange rij onderwijsinitiatieven van de
Europese Kommissie zijn ronder uitzon-
dering grote joint- ventures tussen indus-
trie en universiteit: Esprit, Race, Brite,
Framework, Saturn, Comett, Delta,
Fast, Sprint... Het hoeft dan ook geen
verwondering te wekken dat de Raden
van Beheer en Boards of directors van
multinationale ondernemingen tijdens
de tweede helft van de jaren tachtig een
moeilijk te onderschatten invloed be-
gonnen uit te oefenen op de universitei-
ten.
In die optiek kaderen enkele opval-

lende eredoktoraten van de grote Vlaam-
se universiteiten. André Leysen (Agfa-
Gevaert, Ahlers, Kredietbank, Munt-
schouwburg, Vlaamse Uitgeversmaat-
schappij, ex-VBO, bijna-Generale Maat-
schappij en vandaag lid van de Treu-
hqndanstalt) werd in 1988 door de
KU Leuven geëerd omwille van zijn
"mensgericht bedrijfsleiderschap". In
1989 volgde de RU Gent met een
eredoktoraat voor René Brück (voorzit-
ter Raad van Beheer van Sidmar, tevens
Kredietbank, Kempense Investerings-
maatschappij, SFS-staalfinanciering,
Unerg, Scaldia-Volga, Sagam-B, Arbed,
Generale Maatschappij). Brück werd
gelauwerd "omwille van zijn grote
kennis van de staalproduktie".

Zo'n symbiose tussen industrie
en wetenschap heeft vooral
in de VS al een hele weg
afgelegd. De meeste koncerns
hebben ginds hoogwaardige

studiediensten, waar dikwijls ook aan
fundamenteelonderwek gedaan wordt.
Zo geeft BeU The Ránd Joumal of
Economics uit, een belangrijk tijdschrift
dat het nivo van de ekonomische perio-
dieken van de Belgische universiteiten
ver overtreft. In de VS bezitten talrijke
ondernemingen hun eigen universiteit:
het Xerox-centrum, of de Holiday Inn
University, of The Mc Donaids Univer-
sity. In Colorado bevindt zich de Natio-
nal Technology University, een onder-
wijsinstelling die enkel per satelliet
doceert aan kaderleden uit aangesloten
bedrijven. Deze 'universiteit' werd opge-
richt door ondernemingen als Hewlett
Packard, NCR, RCA en mMo
Datzelfde mM heeft overigens dichter

bij huis, in het Brabantse Terhulpen, een
eigen International Education Center,
bestemd zowel voor IBM-mensen uit
Europa en het Midden-Oosten, als voor
top executives van andere ondernemin-
gen. Enkele jaren geleden werd de
Nobelprijs voor fysika niet aan een
hoogleraar of wetenschapper toegekend,
maar aan het laboratorium van mM-
Zürich. Het hoeft waarschijnlijk geen
betoog dat die studiediensten een 'be-
drijfsvriendelijke' visie op universiteit en

nieuwe onderwijsinrichting. De belang-
rijkste elementen hiervan waren in
Leuven het modulair systeem, meer
'ekwivalenties' (en dus polyvalentie,
hoewel die term officieel geschrapt
werd) en in de licenties meer keuzevrij-
heid (en dus meer 'fleksibiliteit'). Het zijn
allemaal elementen die reeds in '76 door
de NRWB als sluitstuk van de 'Nieuwe
Universitaire Strategie' werden gefor-
muleerd.
Het Plan Dillemans kan echter niet

effektief uitgevoerd worden ronder een
Dekreet Coens waarin ondermeer de ..
kruciale 'studiepunten' zijn opgenomen.
Als dat dekreet binnenkort gestemd
wordt, is de KUL - eerder en meer dan
de andere Vlaamse universiteiten -
aangepast om de komende decennia
haar status van top-universiteit te hand-
haven. De talrijke sponsors (goed voor
meer dan een kwart miljard frank)
zullen dan ook bijronder tevreden zijn.
Voorwaar, in het Europa na '92 gaat de
Klj Leuven Inc. een glorieuze toekomst
tegemoet.

maatschappij propageren. wijs kan echter slechts optimaal gemaakt
ijft-niet acbter-blj deze-worden--aJs-er--een-untal-ooderwij

ontwikkeling. Sinds 'Europa 92' als di- dige vernieuwingen worden doorge-
rekt toekomstperspektief geldt, hebben voerd. In het huidige systeem vormen
de grootste Europese ondernemingen bijvoorbeeld de wettelijke graden een
zich intens voorbereid op die nieuwe ernstige belemmering voor meer fleksi-
eenheidsmarkt. Eén van de meest onder- bele en industriegerichte programma's.
zochte aspekten hierin is onderwijs en Daarom stelt de European Round Table
wetenschappelijk onderwek. In 1989 enkele specifieke eisen: "Flexible and
verscheen 'Education and European short-term educational programmes",
Competence', een uitgewerkt rapport "transferability of studies and exarns",
van de European Round Table. Dat is "creation of programs for open universi-
één van de belangrijkste Europese denk- ties" en "flexible modular education
tanken, die een keure van Europese system, credit and accumulation sys-
multinationals omvat: Fiat, Daimler- tem".
Benz, Lafarge-Coppée, Nestlé, Olivetti,
BAT-In~tries, Volkswagen, Petrofina,
Philips, Pirelli, Telef6nica de Espaäa,
Thomson SA, Volvo, Siemens en de
Société Générale de Belgique. Hun
rapport pleit voor een betere samenwer-
king tussen industrie en hoger onder-
wijs.

Er wordt voorgesteld dat scholen
participeren in de beheerraden van
bedrijven, op voorwaarde dat bedrijven
hun zeg krijgen in het bestuur van de
onderwijsinstellingen. Die nauwe sa-
menwerking tussen industrie en onder-

Vlak na het verschijnen van dit rapport is
de IéU Leuven-gastheer-van het zeer
prestigieuze kongres 'Higher Education
and Europe after 1992', met afgevaar-
digden van de universiteiten van onder-
meer Bologna, Paris VI, Madrid, Ox-
ford, Rotterdam, Sussex en Kopenha-
gen, en een internationale delegatie van
kabinetten. Dit kongres wilde een
blauwdruk maken voor het universitair
onderwijs in het eengemaakte Europa.
De overeenkomsten - soms zelfs tot de
details toe - tussen de papers die op de
workshops besproken werden en de
tekst van de Europese Ronde Tafel,' zijn
verrassend. Ook hier wordt gepleit voor
een haast onbeperkte samenwerking met
de industrie, voor fleksibele systemen
(lees: kredietpunten en modules). Dat er
lussen beide teksten een zekere 'kruis-
bestuiving' geweest is, kan moeilijk
ontkend worden.
De KU Leuven houdt het echter niet

bij kongresseren over onderwijshervor-
mingen. Met het 'Plan Dillemans' - een
grote en allesomvattende onderwijsher-
vorming - wordt aan de KUL, als eerste
Vlaamse universiteit, daadwerkelijk een
. plaatselijke variant ingevoerd van deze

De Ronde Tafel heeft erg liberale
opvattingen over onderwijs: de Staat (en
dus de universiteiten) dragen geen enkele
verantwoordelijkheid als bepaalde stu-
denten niet aan de universiteit studeren:
"Competence and education are an
individual's assets. It is up 10 individuals
themselves to update and upgrade this
capital in order to preserve their personal
competitiveness". Zo worden toegangs-
eksamens aanvaardbaar: slagen hangt
enkel af van de ijver en de vlijt van
individuele studenten, niet-slagen bete-
kent een persoonlijke tekortkoming,

Tekst Walter Pauli
Foto's: Hielke Grootendorst

onderwijs te bewerkstelligen, is een regionaal en
een akademisch onderwijsaanbod (zeker op
kandidatuursnivo) te verantwoorden." (p.29)
.. Waarmee we bij de universitaire ekspansie zijn
aanbeland. Zo te zien heeft die totaal geen
uitstaans met demokratisering van West-Vlaan-
deren of Limburg, wals vaak wordt beweerd.
Integendeel: "De dynamiek en de sterke ekono-
mische uitbouw van de regio Zuid-West-Vlaan-
deren, de groeiende vraag naar hooggeschoold
personeel in de provincie West-Vlaanderen (...)
zijn voldoende redenen om een uitbreiding van
de Kulak tot de kandidaturen in de toegepaste
ekonomische wetenschappen te rechtvaardigen."
(p.33)
Het -wekt dan ook geen verwondering dat het

voorlaatste hoofdstuk van de Memorie van
Toelichting volledig gewijd is aan Internationali-
sering en Inschakeling in Europa. En nogmaals
wordt bevestigd: "De internationalisering wint in
toenemende mate aan belang voor de ekonomi-
sche en de kulturele ontwikkeling van de Vlaamse
gemeenschap. Daardoor wordt de internationale
dimensie ook voor het akademisch onderwijs een
essentiële faktor." (p.82-83)

ze verantwoordelijkheden opnemen ter hand-
having van onze internationale zending en
konkurrentiepositie." (p.l4)

Ook de inhouden van de programma's moeten
volgens de Memorie afgesteld zijn op een sneUe
ekonomische bruikbaarheid. Telkens de industrie
door innovaties voor nieuwe uitdagingen staat,
moeten de universiteiten hierop inspelen. "Dit
alles vereist enerzijds een hoger tempo bij de
noodzakelijke inhoudelijke vernieuwing van de
kurrikula en de onderweksprogramma's. ( ...)
Universiteiten moeten snel kunnen inspelen op
gewijzigde behoeften van buiten en de gewenste
waaier van opleidingen in allerlei gedaanten
aanbieden." (p.14)

Die band met de industrie wordt u: vaak
geciteerd, dat het er sterk op lijkt dat 'noden van
de nationale ekonomie' de enige en absolute
norm worden. Of wat te denken van "Onder druk
van de ekonomische krisis en de door de
werkgevers gestelde vereisten opteren vele stu-
denten de laatste jaren voor studies gericht op een
professionele aktiviteit. Aldus worden de univer-
siteiten in toenemende mate aangezet om voor-
rang te verlenen aan -technische en professionele

vaardigheden of om hun programma's aan de
noden van de arbeidsmarkt aan te passen. Dat de
universiteiten hierop eventueel inspelen door het
uitbouwen van nieuwe richtingen of een inhou-
delijke aanpassing van bestaande programma's is
een lovenswaardig initiatief" (p.10).
Volgens Luc Huyse lagen ekonomische noden

aan de basis van de demokratisering- na de
Tweede Wereldoorlog. Als nu opniew gepleit
wordt voor meer universitairen, daq is de
motivatie hiervoor - opnieuw - louter ekono-
misch. Elk 'rechtvaardigheidsperspektier (stude-
ren als individueel recht) wordt naar de achter-
grond verdrongen: "Deze groeiendá kennisinten-
siteit van onze ekonomische bedrijvigheid vereist
een blijvende toelevering van hoog gekwalifi-
ceerde arbeidskrachten die de toetssteen van de
internationale kompetitie doorstaan. Volstrekt
evenwaardig hieraan is de doelstelling van elk
individu om een zo breed mogelijke sociale en
kulturele ontplooiing te bekomen." (p.l4) Of
nog: "Om in de toenemende behoefte aan
akademisch opgeleiden te voorzien en de hiermee
verbonden (kursivering Veto) noodzakelijke over-
schrijding van de sociaal-kulturele drempel bij de
doorstroming van sekundair naar akademisch

STUDENT ZIJN
OM EUROPEEER
TE WORDEN

De Memorie van Toelichting van het nieuwe
dekreet begint met de hoofduitdaging van de
Vlaamse universiteiten. "Ten eerste: meekunnen
in de toenemende kompetitie, die het gevolg is
van de internationalisatie (cfr. Europa '92)" (p.l).
De teneur wordt hiermee gezet: het Europa van
na 1992 is de determinerende faktor in dit
dekreet.
Die determinatie gaat heel ver. Volgens de

Memorie zou het universitair onderwijs in het
nieuwe Europa haast geen pedagogische of
kulturele finaliteit meer hebben, maar een puur
ekonomische: "De universiteiten zijn en blijven
verantwoordelijk voor de vorming van hoog
opgeleiden. Zij moeten in de eerste plaats
jongeren voorbereiden op de maatschappelijke
uitdagingee, van morgen zodat (kursivering Veto) (WP)



Over verkiezings-
propaganda gesproken

Detwee laatste jaren is de KUL
grondig hervormd door het 'Plan
Dillemans'. Deze programmaher-
vorming werd toen "de grootste en

meest fundamentele sinds jaren"
genoemd. Gaat Leuven één jaar later dat werk
moeten overdoen, en de "allergrootste aanpas-
sing sinds jaren" moeten ondergaan? Neen. Het
'Plan Dillemans' is immers een lokale variant
van het nieuwe dekreet.
Dat 'Plan Dillemans' kende een lange

voorgeschiedenis. In 1988 lanceerde rektor
Dillemans een voorstel voor een 'polyvalente
kandidatuur maatschappijwetenschappen': een
gemeenschappelijke eerste kandidatuur rech-
ten, sociale wetenschappen en ekonomie. Dille-
mans werd toen echter teruggefloten. Onder-
meer de pas opgerichte Onderwijsraad verzette
zich heftig tegen deze innovatie. Rond Kerstmis
'88 kwam het idee van zo'n polyvalente
kandidatuur opnieuw op de proppen. De KUL
wilde aan de Kulak immers kandidaturen
ekonomie inrichten. Omdat dit wettelijk onmo-
gelijk was, probeerde men die wet te omzeilen
door eerste kandidatuur rechten een polyvalent
karakter te geven. De regeringskommissaris
ging toen echter dwars liggen.
Goed twee maanden later, in februari '89,

stelde de rektor 'plots' zijn Plan Dillemans voor
aan de Akademische Raad. In feite was dit
gewoon een knap uitgevoerde en zorgvuldig
voorbereide putsch. In zijn openingsspeech had
hij reeds gezegd: "Wij koesteren de 'wilde' idee
om op vrij korte termijn te komen tot
ingrijpende vermindering van de klassieke
lesuren en van de eksamens over parate
kennis."(Waar staat de KV Leuven na twintig
jaar?, 1988). Hiernaast geeft de tekst van de
rektor ons aanwijzingen dat Coens toen - dus
begin 1989 - reeds aan het koncept van zijn
eigen dekreet werkte. Dillemans merkte im-
mers op in zijn nota: "De mister is bereid op
verdere vragen om versoepeling in te gaan." Hij
vertelt dus ekspliciet dat hier reeds op hoog nivo
overleg is geweest over de principes van de
nieuwe onderwijshervorming.
Dat er inderdaad zo'n overleg moet geweest

zijn tussen Dillemans en Coens, kan moeilijk
ontkend worden na lektuur van de toen
meegedeelde krachtlijnen. Het merendeel van
de door Dillemans opgesomde punten blijken
twee jaar later kruciale elementen van Coens'
dekreet. De nota (doe. 14/94) vermeldt: het
onopgeloste probleem van eerstejaarsmisluk-
kingen en kriteria bij 'de selektie', beheersing
van de studiedruk, minder hoorkolleges, meer
gepersonaliseerde studentenbegeleiding, 'afspra-
ken' met Leuvense Hobu, een (nationaal)

TUSSEN DE
SCHELDE EN
DE CHARLES
RIVER
De nieuwe Europese universiteiten,
en na het dekreet van Coens ook de
Vlaamse, zijn niet meer echt Euro-
pees. Het oude Avondland stemt zijn
centers of excellence af op de VS. De
Leuvense rektor Dillemans, zelf
'Master of Laws' van Harvard Uni-
versity, is een fervent voorstander van
het Amerikaanse universitaire sys-
teem: "Dat de universiteit ( ...) op-
nieuw hoog wordt geschat en centraal
geacht in de ontwikkeling van volke-
ren en kontinenten, danken wij voor
een stuk aan het gestegen prestige en
de impakt van de grote Amerikaanse
universiteiten" (Straks Europa,
1989). Sinds hij rektor werd, model-
leert hij de de KU Leuven - alle
verhoudingen in acht genomen - ook
steeds meer naar dat VS-model.

In februari '89 baarde rektor
Dillemans nogal wat opzien
met zijn ingrijpend en ogen-
schijnlijk zeer studentvriende-
lijke voorstel om alle studie-
programma's totaal te reorga-
niseren. Pas nu wordt dui-
delijk dat dit 'Plan Dillemans'
de perfekte prelude was van
het nieuwe universitaire

dekreet.

kredietpuntenstelsel, revalorisatie aggregatie,
soepele regelingen voor het akademisch en
wetenschappelijk personeel, een gestroomlijnd
lessenrooster (modules), een onderscheid tussen
kandidaturen en tweede cyklus, meer ekwiva-
lenties.

(bijvoorbeeld aggregatie) werd binnen de
KU Leuven geen oplossing gevonden. Ook
over de principes van het Plan werd bij
momenten nogal wat gediskuteerd. Zo weiger-
den de studenten een systeem te aanvaarden
met 'polyvalentie' als sleutelbegrip, hoewel de
rektor hiervan wél voorstander was. De studen-
ten hadden eveneens grote reserves bij de
invoering van een studiepuntenstelsel in kombi-
natie met de invoering van een modulair
systeem. Volgens het verslag van Kringraad (24
november 1989) verzekerde rektor Dillemans
de studentenvertegenwoordigers "dat de onder-
verdeling van het jaar in modules geen eerste
stap is van de invoering van een doorgedreven
studiepuntenstelsel".
Op dat moment was Daniël Coens echter

reeds dr~ bezig met de voorbereiding van zijn
dekreet, en werd hij hierin ondermeer geadvi-
seerd door rektor Dillemans: "Het dekreet dat
de Minister van Onderwijs samen met de
Rektoren voorbereidt, voorziet een aantal
dringende wijzigingen" (Wat kan de Vlaamse
universiteiten nog redden?, 1990). Eén van die
dringende wijzigingen die het dekreet vandaag
voorziet, luidt: "De uitbouw van polyvalente
kurrikula (zeker in de kandidaturen) en perma-
nent aanpasbaar keuzepakket (vooral in de
licenties), is nu meer dan ooit een dwingende
noodzaak." (Memorie van Toelichting, p.9).Toen werd nog verzekerd dat het

alleszins niet ging om "polyvalente
kandidaturen (daar is thans waar-
schijnlijk geen meerderheid voor)".
Een weinig verder lezen we echter dat

bij mislukking in de kandidaturen "heroriënta-
tie (zonder jaarverlies) reglementair mogelijk
moet gemaakt worden". Voor goede-verstaan ... ~
ders impliceert dit meteen de invoering van een
polyvalente kandidatuur en van een studiepun-
tenstelsel.
Tijdens de volgende vergaderingen van

Akademische Raad werd er dan ook vrij
gemakkelijk een algemene konsensus gevonden
rond de principes van dat plan. Die eensgezind-
heid kan grotendeels verklaard worden door de
dringende nood aan een hervorming van de
universiteiten. Ook van studentenzijde waren er
al lang een berg klachten, zoals het probleem
van de stijgende studiedruk, de vele kolleges en
de onpraktische uurroosters. Het Plan Dille-
mans had de ontegensprekelijke verdienste
hiervoor een (al dan niet partiële) oplossing te
bieden.
Dit betekent natuurlijk niet dat de verdere

praktische invulling van het Plan Dillemans
zonder slag of stoot zou verlopen zijn. Verschil-
lende departementen en fakulteiten bleken
slechts schoorvoetend bereid om hun program-
ma's uit te zuiveren, voor bepaalde problemen

hoog: in Stanford bedragen ze 15.000
dollar per jaar. Tot nu toe laat het
nieuwe dekreet voor het post-initieel
onderwijs ook zeer hoge inschrij-
vingsgelden toe.
Waarmee we bij de financies

beland zijn. Waar in Vlaanderen de
universiteiten vooral afhankelijk blij-
ven van overheidssubsidies, is dat in
de VS helemaal anders. Vooral grote
ondernemingen investeren ettelijke
miljoenen dollars in de universiteiten.
Met het prestigieuze Stanford Uni-
versity is bijvoorbeeld het hoogwaar-
dige Center for Integrated Systems
gelieerd. Dit instituut wordt gespon-
sord door 19 van de grootste Ameri-
kaanse bedrijven uit de elektronische
sektor, die elk meer dan een miljoen
dollar inbrengen. William Hewlett,
president van de gelijknamige com-
pany, is de geestelijke vader van dit
Center. Het nieuwe dekreet moedigt
zo'n joint-ventures aan, en Leuven
heeft met Leuven Research and
Development reeds lang deze kaart
getrokken.
Een andere belangrijke inkomsten-

bron in de VS is het mecenaat: "De

Hier kan men spreken van een boemerang-
effekt. Zowel Akademische Raad als Onder-
wijsraad verzetten zich uitdrukkelijk tegen het
principe van polyvalentie, en slagen er zelfs in
om hun rektor te doen inbinden. Een jaar later
worden ze echter bij dekreet verplicht om die
polyvalentie toch in te voeren. Moeten we
eraan herinneren dat rektor Dillemans nauw
betrokken was bij deze aspekten van het
dekreet?

Het lijkt er toch op dat Dillemans
hier een besluitvorming gehan-
teerd heeft die niet honderd pro-
cent kosjer is. Zijn politiek is wél
doeltreffend. Hierbij zouden we

volgende overweging willen maken. Bij zijn
eerste verkiezingskampagne werd Dillemans
omschreven als "de meest politieke", en "van
alle markten thuis." Een andere typering luidde:
"Het politieke wereldje heeft voor hem geen
geheimen meer. Deze vertrouwdheid zou de
universiteit zeker ten goede kunnen komen bij
het lobbyen... Zijn ingeboren talent voor
diplomatie zal hopelijk kunnen voorkomen dat
hij als rektor brokken zou maken binnen of
buiten de universiteit." Met dit dekreet heeft
Dillemans deze talenten inderdaad gebruikt.
Hij heeft 'geskoord'. Het dekreet van Coens is
op vele aspekten - de ekspansie uitgezonderd -
evenzeer het werk van Dillemans. Zijn
KU Leuven is bovendien de enige Vlaamse
unversiteit met strukturen die perfekt aangepast
zijn aan de bepalingen van het nieuwe dekreet.
Hiermee is de KU Leuven bovendien klaar om
de internationale konkurrentie na Europa '92
aan te gaan, en heeft zo een voorsprong van
jaren op de andere Vlaamse universiteiten.
Tenslotte stelde Dillemans als voornaamste

programmapunt in '85 "een opdeling van de
universitaire studies zoals in de USA." Zesjaar
later kan Roger Dillemans, rektor van de
KU Leuven, tevreden zijn: zijn verkiezingspro-
gramma is wet geworden, letterlijk.

Walter Pauli

privee-universiteiten trekken gemak-
kelijk toptalent aan, als zij over goede
financiële middelen beschikken, wat
het geval is voor de groten, via fund
raising bij de .alumni (2/3 van het
immense Harvard budget)" (Zij die
blijven, 1987).
Zo'n fonds van hondstrouwe (en

vrijgevige) alumni zou Dillemans ook
graag aan de KUL realiseren: "Ik acht
de uitbouw noodzakelijk van een
netwerk van steun vanwege een
Alumni-genootschap met een nieuwe
gestalte en opdracht. Naar het voor-
beeld van enkele beroemde buiten-
landse universiteiten waarvoor onze
KU Leuven niet hoeft onder te doen,
moeten de alumni deze steun als een
restitutieplicht beschouwen ten aan-
zien van de Alma Mater (Een strate-
gie voor een grote universiteit,
1985).
Gedeeltelijk is dat reeds gereali-

seerd. In het kader van de Permanente
Vorming staan de 29 Alumni-vereni-
gingen in voor meer dan 700 kort- en
meer dan 100 langlopende program-
ma's. Toch heeft dit privee-systeem
zijn typische nadelen. Een populair en

prestigieus projekt als de Dondeyne-
leerstoel in filosofie haalde binnen het
jaar ettelijke miljoenen aan giften
binnen, terwijl een soortgelijk fonds
voor studiefinanciering voor minver-
mogende studenten die een tweede
diploma willen halen, nooit echt van
de grond kwam.
Typisch voor de Amerikaanse uni-

versiteiten is vanzelfsprekend hun
onderwijssysteem: creditpoints, geen
jaarindeling, polyvalentie, eksamens
op onregelmatige tijdstippen, minder
hoorkolleges en meer zelfstudie. We
weten dat het vrij ongeloofwaardig
klinkt, maar het 'Plan Dillemans' lag
niet aan de basis van dit systeem ...
Iedereen is ervan overtuigd dat

door het dekreet het oude onderwijs-
landschap grondig zal veranderd wor-
den. Rektor Dillemans moet zowat
de eerste geweest zijn die, reeds jaren
terug, een poëtisch panorama wist te
schetsen van dat nieuwe Vlaanderen:
"Daar is natuurlijk meer dan "één
land dat mijn land kan zijn"; daar
brandt niet de Schelde ... daar vloeit
wel de Charles River." (Zij die
blijven, 1987). (WP)

Typisch aan het universitair sys-
teem in de VS is haar heterogeniteit.
Waar hier diploma's van verschil-
lende universiteiten (ongeveer) gelijk-
waardig zijn, is dat ginds niet het
geval. Zij worden ingedeeld in (offi-
cieuze) kategorieën: van (enkele)
'Most Competitive' over (zeer veel)
'Competitive' tot 'Less Competitive'
en 'Noncompetitive' universities.
Ook Dillemans is hiervan voorstan-
der: "Hiërarchisatie van universitei-
ten en koncentratie van toptalent,
zowel bij professoren en navorsers als
bij studenten, zijn de collaria." (Zij
die blijven, 1987). Het nieuwe de-
kreet zet een eerste stap in die
richting: de kwaliteitskontroles voor
fundamenteel wetenschappelijk on-
derzoek zullen voortaan aan de beste
universiteiten de meeste middelen
geven, wat op termijn grote kwali-
teitsverschillen alleen maar zal be-
stendigen en zelfs vergroten.
In de VS heeft iedere universiteit

haar eigen toegangseksamen - de
oriënteringsproef is wellicht een eer-
ste stap in die richting - en eigen
inschrijvingsgelden. Die zijn zeer


