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Adviesvraag: Advies op eigen initiatief bij de Visienota ‘Voorsprongfonds Hoger Onderwijs’ 

Decretale opdracht: Overlegfunctie 

Goedkeuring raad: 6 april 2021  
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De heer Ben WEYTS 

Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand 

Kreupelenstraat 2 

1000 Brussel 

 

contactpersoon ons kenmerk Brussel 

Mieke Valcke – Linde Buysse SERV_BR_20210406_VoorsprongfondsHogerOnderwijs 6 april 2021 

mvalcke@serv.be  
lbuysse@serv.be 

  

Advies Voorsprongfonds Hoger Onderwijs 

Mijnheer de viceminister-president 

 

De SERV nam kennis van de visienota ‘Voorsprongfonds’ en brengt daarover een kort briefadvies 

op eigen initiatief uit. De SERV is van mening dat de visienota de juiste speerpunten kiest en dat 

voor de verdere concretisering dialoog en afstemming met àlle stakeholders nodig is. De SERV 

wenst dat het Voorspongfonds mee een hefboom kan zijn voor de hoger onderwijsinstellingen 

om verder werk te maken van sterke partnerschappen met o.a. ondernemingen en sectoren. 

Voorsprongfonds kiest de juiste speerpunten 

Het Voorsprongfonds wil bijdragen aan een hoger onderwijs dat meer digitaal, flexibeler en 

eigentijdser is. De speerpunten zijn 1) een toekomstbestendig en wendbaar Vlaams 

opleidingsportfolio, 2) levenslang leren en 3) inzetten op digitale leervormen. Acties op korte 

termijn beogen een zichtbaar en meetbaar resultaat, de acties op lange termijn gaan over 

visieontwikkeling en beleidsorganisatie.  

De SERV en de arbeidsmarktactoren willen waar mogelijk en relevant mee de schouders onder 

de speerpunten van het actieplan zetten. Ook de SERV is al enige tijd vragende partij voor een 

aanbod dat zich niet alleen richt op het diplomeren van generatiestudenten maar zich ook richt 

op werkstudenten en andere volwassenen. Het hoger onderwijs kan zodoende een veel grotere 

rol spelen in levenslang leren dan vandaag het geval is. De studieprogramma’s en de 

opleidingsstructuur op een ambitieuze wijze vernieuwen en afstemmen op de behoeftes van het 

werkveld en de maatschappij vereisen zeker overleg en samenwerking. Het gaat de SERV wel 

te ver om de coronacrisis als een ‘gouden kans’ te zien. Het hoger onderwijs heeft inderdaad op 

korte termijn moeten schakelen naar een digitaal aanbod; een duurzame, kwalitatieve en 

inclusieve versterking van digitaal hoger onderwijs is zeker aan de orde. 

De SERV roept in het bijzonder op om de graduaatsopleidingen mee op te nemen in het actieplan. 

Er moeten voldoende inspanningen geleverd worden opdat er zeker ook in het HBO5 een 

toekomstgericht en wendbaar aanbod is gericht op levenslang leren en dat mee is met de digitale 

ontwikkelingen in onderwijs en vorming.    
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Concretisering en bepalen prioriteiten 

De SERV schaart zich achter de visie en de speerpunten van het Voorsprongfonds maar de 

uitwerking blijft vooralsnog vaag. Dat laat uiteraard ruimte voor verdere concretisering en 

operationalisering in dialoog en afstemming met àlle stakeholders. De impact van het actieplan 

zal moeten blijken uit de actieplannen en projecten die effectief zullen worden uitgevoerd. Een  

projectmatige aanpak is voor de SERV interessant en nodig omdat er kritieke prestatie-

indicatoren aan gekoppeld kunnen worden die duidelijk maken in hoeverre de doelstellingen van 

de visienota behaald worden. Een goede opvolging van de resultaten van de investeringen moet 

mogelijk zijn. Bovendien wordt er bij de openbare aanbestedingen voor en de aankopen van 

digitale infrastructuur, hardware en software, best ook gedacht aan kmo’s. 

De actielijnen bij de speerpunten zijn ambitieus voor een budget van 60mio €, prioritisering zal 

zeker nodig zijn gezien de aanzienlijke investeringen die sommige acties vragen. Zo is er bij 

speerpunt 1 een éénmalige financiële ondersteuning voorzien voor de ontwikkeling van een 

nieuw aanbod en/of het heroriënteren van curricula, professionalisering of herscholing van 

personeel en investeringen in materiaal of infrastructuur. Onder speerpunt 2 kunnen nieuwe 

acties en trajecten, ontwikkeld i.s.m. het bedrijfsleven, ingediend worden specifiek gericht op 

herscholen of bijscholen en die aantrekkelijk zijn voor kwetsbare doelgroepen. Speerpunt 3 

voorziet een extra éénmalige financiële ondersteuning voor de ontwikkeling van digitale 

onderwijsvormen en de professionalisering van docenten.  

De SERV verwijst wat de curricula betreft naar de grote opportuniteiten die de 

beroepskwalificaties bieden bij het vastleggen van domeinspecifieke leerresultaten. Deze zijn een 

directe reflectie van de noden van de arbeidsmarkt. De SERV pleit voor wat de focus op 

werkplekleren betreft om de term ‘duaal onderwijs’ niet licht te gebruiken en de werkzaamheden 

m.b.t. duaal leren in het hoger onderwijs, naar analogie met de voorbereiding van duaal leren in 

het volwassenenonderwijs, verder te zetten. 

Voor de SERV moet vrij snel duidelijk zijn wat de volgende stappen zijn. Welk ‘gewicht’ wordt aan 

de drie speerpunten toegekend (met het oog op de verdeling van de middelen)? Worden de 

middelen toegekend per hogeschool of universiteit, zoals dat bij Digisprong en de secundaire 

scholen het geval is, of wordt één fonds opgericht dat alle middelen groepeert? Volgen er 

concrete oproepen per speerpunt en wie maakt de keuze uit de voorstellen? In ieder geval 

moeten goede projecten in samenwerking met ondernemingen en sectoren voldoende 

mogelijkheid krijgen om op middelen in te tekenen. De SERV vraagt een (beperkte) 

vertegenwoordiging van arbeidsmarktactoren in de stuurgroep van het Voorsprongfonds.  

Doelmatig aanbod garanderen en afstemming zoeken 

De doelmatigheid van nieuw aanbod blijft een aandachtspunt, alsook de effectieve afbouw van 

opleidingen als daar gegronde redenen voor zijn. Rationalisatie is opgenomen in het Vlaams 

regeerakkoord 2019-2024, maar het bleef tot nu erg stil op dit vlak. 

Het hoger onderwijs heeft een belangrijke rol op vlak van levenslang leren, maar het aanbod mag 

niet marktverstorend werken. De hoger onderwijsinstellingen dienen vanuit hun expertise, 

meerwaarde en doelgroep een aanbod te voorzien, complementair aan of samen met andere 

stakeholders. 
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Verregaande afstemming binnen het Partnerschap Levenslang Leren is aangewezen alsook het 

maken van de koppeling met andere initiatieven (bv. Alle Hens Aan Dek). 

Hoogachtend 

  

Pieter Kerremans Ann Vermorgen 

administrateur-generaal  voorzitter 

 

Kopie: minister van Werk mevr. Hilde Crevits 

 


