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1 Situering
Een toevoeging aan de codex hoger onderwijs (art.III.40/3) geeft een bijkomende stimulans aan
de instellingen die opleidingen binnen het studiegebied Handelswetenschappen en
Bedrijfskunde (HWBK) aanbieden. Zij ontvangen in het begrotingsjaar 2020 samen een
bijkomend bedrag van 200.000 euro om de technologische component van deze opleidingen te
versterken. Die subsidie geldt als bijdrage in de personeels- en werkingskosten die worden
gemaakt in het kader van deze uitbouw. De middelen worden verdeeld over de betrokken
instellingen op basis van het aantal gegenereerde financieringspunten in dit studiegebied in de
academiejaren 2013-2014 tot en met 2017-2018.
Via het programmadecreet werd al 4 miljoen euro aan bijkomende middelen voorzien voor de
opleidingen in de studiegebieden Industriële Wetenschappen & Technologie (IWT) en HWBK
(afdeling 8). In zijn advies over dat programmadecreet gaf de Vlor al aan dat hij verwacht dat dit
een eerste opstap is om de desbetreffende onderwijsbelastingeenheden verder te verhogen en
uiteindelijk uit te komen op 20 miljoen euro aan bijkomende middelen zoals beschreven werd in
de toelichting van de meerjarenbegroting. 1 De raad vraagt een structurele verhoging van de
onderwijsbelastingseenheden van de studiegebieden IWT en HWBK tot 1,4. Hij gaf ook aan dat
de toename van de onderwijsbelastingseenheden disproportioneel verdeeld werd over de twee
studiegebieden waardoor de opleidingen van het studiegebied Handelswetenschappen en
Bedrijfskunde slechts in minimale mate verder versterkt kunnen worden.

2 Onvoldoende middelen om de uitdagingen van vandaag het
hoofd te bieden
De Vlor is tevreden dat de Vlaamse Regering nu een inspanning doet om de technologische
component van de opleidingen binnen het studiegebied Handelswetenschappen en
Bedrijfskunde te versterken. Dit is een terechte, maar wel uitdagende zorg. De raad wijst er
daarom op dat deze middelen welkom zijn, maar wel nog steeds volstrekt onvoldoende om de
uitdagingen van vandaag het hoofd te bieden. Het gaat immers om een studiegebied van 43 000
studenten. Concreet stelt de Vlaamse Regering met dit amendement dus 4,65 euro ter
beschikking per student. Naast het uitbouwen van de technologische component moeten deze
opleidingen bovendien aan andere verwachtingen voldoen: zij moeten werken aan de versterking
van projectonderwijs, duaal leren, praktijkbegeleiding, … Dat zijn aandachtspunten die de NVAO
vroeger al benadrukte. Met de huidige financiering, inclusief de vooropgestelde extra middelen die helaas niet structureel en recurrent zijn-, is dit ondoenbaar.
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