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Woord vooraf
Hieronder vindt u het verslag van de activiteiten van de Vlaamse Interuniversitaire
Raad, gedurende het kalenderjaar 2005. Het bevat het verslag van de jaarwerking
van het Algemeen secretariaat, en de cel Kwaliteitszorg. Zoals u zult merken,
betreffen de werkzaamheden meer en meer bestuurlijke opvolging en algemeen
administratieve opdrachten, en in mindere mate studie- en beleidsvoorbereidend
werk. Dit is het gevolg van de implementatie van recente decreten op het gebied van
Onderwijs.

Prof. Benjamin Van Camp

Voorzitter
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DEEL 1 - WERKVELDEN en THEMA’S

1.1 Hogeronderwijsbeleid
De bedoeling van het Bolognaproces is een transparant en Europees uitwisselbaar
hogeronderwijsstelsel op te zetten. Een in het oog springende operatie was de
hervorming van het Hoger Onderwijs tot een uniforme bachelor-master-structuur.
Basisdecreet
De VLIR werd gevraagd haar advies te leveren bij de werktekst ‘Basisdecreet Hoger
Onderwijs’. Dit werkdocument bevatte onder meer de coördinatie van een aantal
(delen
van)
decreten
hoger
onderwijs
zoals
het
hogescholendecreet/universiteitendecreet,
het
structuurdecreet,
het
flexibiliseringsdecreet, de wetenschappelijke dienstverlening. Tevens werden aan
een aantal artikels verduidelijkingen en vereenvoudigingen aangebracht, en werd
een aantal onjuistheden weggewerkt.
Op basis van de commentaren van de universiteiten en van experts, heeft de
Werkgroep Onderwijs een advies opgesteld. Hierin wordt een aantal inhoudelijke
wijzigingen voorgesteld, om onduidelijkheden die de huidige decreten in zich dragen
(bijvoorbeeld op het vlak van internationale masters), weg te nemen.
Het Basisdecreet Hoger Onderwijs werd niet gestemd in 2005.
Minidecreet
Voor een vlotte invoering van het Flexibiliseringsdecreet, dat volledig in werking trad
bij de start van het academiejaar 2005-2006, was op korte termijn een aantal
wijzigingen aan zowel het Structuurdecreet als het Flexibiliseringsdecreet
noodzakelijk. Daarom heeft Minister van Onderwijs Frank Vandenbroucke een
‘Voorontwerp van decreet tot instelling van een aantal maatregelen tot
herstructurering en flexibilisering van het hoger onderwijs in Vlaanderen’ voorgesteld.
Naast wijzigingen aan het Structuurdecreet en het Flexibiliseringsdecreet, is er een
beperkt aantal wijzigingen aan het Aanvullingsdecreet, aan het Hogescholendecreet
en aan het decreet Volwassenenonderwijs.
De belangrijkste decretale wijzigingen die de minister voorstelde, waren: de
uitvoeringsbesluiten Eerder Verworven Competenties, Eerder Verworven Kennis en
vrijstellingen; de vrijstellingsregeling; de flexibilisering en de opleidingen in afbouw.
De VLIR stelde in haar advies nog wijzigingen voor aan de artikelen van het
flexibiliseringsdecreet inzake studievoortgangsbewaking,
ondermeer over de
diploma- en examencontracten.
Lucas/Montesquieu
Aansluitend op het voorgestelde basis- en minidecreet werd het ‘Lucasrapport’
aangekondigd dat een analyse maakte van een aantal elementen binnen het
Basisdecreet en bedenkingen formuleerde bij recente initiatieven op het vlak van
onderwijswetgeving. Het Lucasrapport werd samengesteld door een werkgroep
onder leiding van het Interuniversitair Centrum voor Onderwijsrecht (ICOR) van de
Universiteit Antwerpen. Als reactie hierop volgde de ‘Montesquieunota’, geschreven
door Eddy Van Avermaet en Toon Boon. In oktober verscheen er een ‘Lucas 2’-
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rapport van het Interuniversitair Centrum voor Onderwijsrecht (ICOR), met
bemerkingen op de Montesquieunota.
De verschillende rapporten werden geanalyseerd en besproken in de VLIR
werkgroep Onderwijs.
Implementatiekosten van het flexibiliseringsdecreet
De VLIR heeft een raming gemaakt van de kosten die de implementatie van het
flexibiliseringsdecreet met zich meebrengt. Hierbij is een onderscheid gemaakt
tussen de éénmalige investeringskost, zoals de ontwikkeling van nieuwe
administratieve systemen voor de studieopvolging van de studenten, en de
terugkerende kosten als: de verplichting om elke opleiding in een deeltijdse variant
aan te bieden; de extra studiebegeleiding, trajectbegeleiding en studieadvies ten
behoeve van de studenten ten gevolge van de grotere keuzemogelijkheden en de
ruimere doorstroommogelijkheden; de procedure van vrijstellingen die een grotere
inzet van mensen zal vergen; de gehele procedure van het assessment van Eerder
Verworven Competenties (EVC).
Kosten die afhankelijk zijn van beleidsbeslissingen zijn: de organisatie van avond- en
weekendonderwijs, de ontwikkeling van studie- en leermateriaal geschikt voor
zelfstudie, en in het kader van het levenslang leren,…
Toekenning van de graden van verdienste
Naar aanleiding van de implementatie van het flexibiliseringsdecreet, acht de
werkgroep Onderwijs het wenselijk dat er meer transparantie komt aangaande het
toekennen van de graden van verdienste. De VLIR is voorstander van het
toekennen van een graad van verdienste op het einde van de opleiding in plaats van
per studiejaar. De universiteiten blijven wel vrij om tussendoor bijkomende graden
van verdienste per opleidingspakket toe te kennen.
De werkgroep Onderwijs heeft in oktober 2005 een eerste voorstel van advies
geformuleerd met betrekking tot de minimumgrenzen bij het toekennen van een
graad van verdienste, waarbij ze is uitgegaan van een streven naar uniformiteit
bínnen elke universiteit en voor dezelfde toekenningsregels tússen de instellingen.
Dit streven naar uniformiteit moet tenslotte leiden tot concrete afspraken tussen de
universiteiten over het cijfer dat benodigd is voor het toekennen van één van de
oplopende graden van verdienste.
Titels ter specificatie
De Nederlandse staatssecretaris van Onderwijs in 2005, Mark Rutte, heeft een
internationale commissie ingesteld die zich gebogen heeft over het gebruik van titels
ter specificatie in het hoger onderwijs. Deze commissie heeft haar werkzaamheden
gebundeld, en een advies uitgebracht over het gebruik van titels in het rapport
‘Bridging the Gap’. Dit advies heeft een uitstraling naar het Vlaamse hoger onderwijs
daar er is gekozen voor een gezamenlijke accreditatie van de opleidingen in
Vlaanderen en Nederland.
In Vlaanderen beslist de Vlaamse Regering volgens het Structuurdecreet van 2003
over de toekenning van de titels ter specificatie. Gebaseerd op het Basisdecreet
(concept mei 2005) worden de titels vrij toegekend indien er geen
gemeenschappelijk standpunt is van de universiteiten en hogescholen. De
toevoeging wordt eveneens beperkt tot “of Arts” en “of Science”.
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De VLIR-werkgroep Onderwijs heeft de Vlaamse situatie hieromtrent onder de loep
genomen. De werkgroep inventariseerde het gebruik van titels bij de Europese
partneruniversiteiten en onderzocht de behoefte aan uitbreiding van de titels in
Vlaanderen.
Voor de positionering van de Vlaamse universiteiten op internationaal vlak bleek een
uitbreiding van de titels ter specificatie aangewezen. Gezien de eerste masters
worden afgeleverd in 2007-2008 wil de werkgroep een coherent voorstel uitwerken
inzake het toekennen van de titels ter specificatie binnen de VLIR. De werkgroep is
begonnen aan een onderbouwde systematiek in de toekenning van de verschillende
titels.
European Qualifications Framework
De Europese Commissie heeft een ontwerp van Europees kwalificatiekader
(European Qualifications Framework, EQF) ontwikkeld, en heeft de EU-lidstaten
gevraagd hierover een nationale consultatie te organiseren. Het succes van een
Europees Kwalificatiekader hangt immers af van zijn relevantie voor onderwijs- en
opleidingsinstellingen, werkgevers en beleidsmakers en uiteindelijk voor individuele
lerenden.
De VLIR gaf op verzoek van Minister van Onderwijs Frank Vandenbroucke in het
kader van deze consultatie haar reactie op het ontwerp van een Europees
Kwalificatiekader.
Engelstalige benaming van de opleiding / HOR NVAO
In het kader van de internationale uitstraling van het Vlaamse hoger onderwijs
ontwikkelt de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) een
Engelstalige website van het Hogeronderwijsregister (HOR). Een eerste stap in het
verwezenlijken van deze website is het vertalen van de namen van de opleidingen. In
juni 2005 richtte de NVAO een vraag om advies aan de VLIR.
De NVAO stelde een conceptlijst op, waarbij de vertalingen gebaseerd zijn op de
‘Higher Education in Flanders’, de website van de instellingen en de internationaal
gangbare opleidingsbenamingen en/of terminologieën. De werkgroep Onderwijs
heeft deze lijst gescreend en ondervonden dat er een aantal probleemgebieden zijn
die verdere afstemming behoeven. De werkgroep heeft aan de NVAO een lijst
aangeleverd als een eerste aanzet tot het vertalen van de opleidingen aan de
Vlaamse universiteiten. Voor de verdere uitwerking van de lijst, plant de werkgroep
de installatie van een subcommissie, waarin onder meer taalexperts zullen zetelen.
Macrodoelmatigheidstoets
Nieuwe opleidingen die erkend willen worden, dienen zich te onderwerpen aan een
macrodoelmatigheidstoets. Hierbij wordt door de Erkenningscommissie bekeken
waar deze nieuwe opleiding zich situeert in het bestaande aanbod, wat haar
maatschappelijke relevantie en economische doelmatigheid is, en hoe de opleiding in
het profiel van de instelling past. De Erkenningscommissie wint hiervoor het advies
van VLIR en de Vlaamse Hogescholenraad (VLHORA) in. Omdat er in het
academiejaar 2005-2006 méér aanvragen verwacht worden dan in voorgaande
jaren, heeft de VLIR in 2005 een subwerkgroep samengesteld met
vertegenwoordigers uit de universiteiten. Deze subwerkgroep zal voor elke aanvraag
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die wordt ingediend door een nieuwe opleiding, een voorstel van advies vanuit de
VLIR voorbereiden.
Tweejarige masters/capaciteitsplanning
De Vlaamse Regering heeft op 27 mei 2005 de principenota i.v.m. de studieduur van
de masteropleidingen goedgekeurd. Ze heeft ook beslist dat de studieduur van de
masteropleidingen in de wetenschappen en de biomedische wetenschappen 120
studiepunten zou bedragen, behalve voor de opleidingen in de informatica en
geografie. Deze principiële goedkeuring is gekoppeld aan de voorwaarde dat de
instellingen voor 1 januari 2006 een gezamenlijke capaciteitsplanning voorleggen
waarin wordt aangetoond dat de instelling of de instellingen die een opleiding
inrichten, daarvoor over de noodzakelijke onderwijs- en onderzoekscapaciteiten
beschikken.
De opleidingen informatica en geografie hebben echter besloten ook toe te werken
naar een tweejarige master. Ze zijn ervan overtuigd dat hun onderwijs- en
onderzoekscapaciteiten vergelijkbaar zijn met deze van andere opleidingen, en zijn
bereid binnen een redelijke termijn een capaciteitsplanning in te dienen. De VLIR
steunt dit initiatief en heeft minister Vandenbroucke gevraagd zijn besluit inzake de
studieduur van de masteropleidingen voor geografie en informatica te herzien.
Examen beroepsuitoefening Kinesitherapie
Minister van Volksgezondheid Rudy Demotte heeft voorgesteld een federaal examen
in te stellen voor de beroepsuitoefening van de kinesitherapie. Voor de VLIR is een
dergelijk examen echter onaanvaardbaar, omdat met een dergelijke maatregel de
autoriteit van de universiteiten, en de waarde van de diploma’s die zij afleveren, in
twijfel wordt getrokken. Bovendien vonden de rectoren dat er aan Vlaamse zijde
voldoende inspanningen geleverd zijn om het aantal kinesitherapeuten te beperken.
De VLIR heeft deze plannen van de minister dan ook scherp veroordeeld in een
persbericht en juridische acties ondernomen tegen deze nieuwe regelgeving.
Collegio dei Fiamminghi
Het Collegio dei Fiamminghi ( ‘college van Vlamingen’) stelt zich tot doel de culturele
relaties te bevorderen tussen Italië en België. Met een beurs uit de opbrengsten van
het patrimonium van de stichter studeren enkele Vlamingen aan de universiteit van
Bologna. Voor het jaar 2005 draagt de VLIR mevr. S. Thiriar en mr. A.
Vandenbogaerde voor aan het Collegio.
Artsen-specialisten
Terwijl er internationaal steeds hogere eisen worden gesteld aan opleidingen met
betrekking tot kwaliteitsnormen en transparantie, bestond er in België nog geen
formele structuur voor de verdergezette opleiding tot arts-specialist. Er was dus nood
aan een herstructurering van de specialistische opleidingen. De VLIR heeft deze
opdracht toevertrouwd aan de commissie ‘opleiding arts-specialist’.
Deze commissie heeft vervolgens, in overleg met alle betrokkenen, zoals onder
andere de Hoge Raad voor Geneesheren-specialisten, een concreet voorstel
uitgewerkt betreffende de omvorming van de opleidingen geneesheer-specialist naar
de Master-na-Master structuur. Ze maakte een raamwerk voor de
specialistenopleiding, opgebouwd rond enkele competenties, te weten de specialist
als wetenschapper, medicus, manager en als communicator. Dit raamwerk dient dan
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bij het ontwerpen van het curriculum per specialisme in een algemeen bruikbaar
format gegoten te worden. Hiertoe zullen voor de 28 specialismen subwerkgroepen
gevormd worden, bestaande uit de verantwoordelijken van de respectievelijke
specialismeopleidingen aan de verschillende universiteiten. Zij zullen interuniversitair
de eindtermen voor hun opleiding formuleren binnen het aangereikte format.
Interuniversitaire Commissie Gelijkwaardigheid Diploma Arts
De commissie heeft in 2005, in overleg met NARIC, 41 adviesaanvragen voor
volledige gelijkwaardigheid van een buitenlands artsendiploma behandeld. Van deze
aanvragen kregen er 5 een positief advies. Voor personen met een buitenlands (niet
EU) diploma, die niet in aanmerking kwamen voor een volledige gelijkwaardigheid
met het Vlaamse diploma arts, werd het interuniversitair examen gedeeltelijke
gelijkwaardigheid georganiseerd. Hieraan namen 16 kandidaten deel. De meesten
(81,2%) konden vervolgens in de studie geneeskunde instromen op masterniveau.
Sociale voorzieningen voor studenten
In het decreet van 30 april 2004 over studiefinanciering en studentenvoorzieningen in
het hoger onderwijs werden de werkvelden omschreven waarbinnen de
studentenvoorzieningen kunnen en mogen actief zijn. Er werden ook een aantal
randvoorwaarden geformuleerd.
In uitvoering van deze regelgeving, sloten de diensten studentenvoorzieningen van
de universiteiten een beheersovereenkomst voor 5 jaar met de Vlaamse
Gemeenschap. Voor dezelfde periode werkten ze ook een beleidsplan uit, waarin de
strategische en operationele doelstellingen, de resultaatsindicatoren en de invulling
van de onderscheiden werkvelden en doelgroepen omschreven werd.
De opgestelde beheersovereenkomsten en beleidsplannen werd door de
universiteiten besproken binnen de VLIR-werkgroep Sociale Voorzieningen.
Financieringsvoorstel minister Vandenbroucke
Minister van Onderwijs, Frank Vandenbroucke, heeft op 10 oktober 2005 een
voorstel voor een nieuw financieringssysteem voor het Hoger Onderwijs voorgelegd
aan de hogescholen en universiteiten. In een reactie op dit financieringsmodel gaven
de rectoren vlak voor het kerstreces 2005 het volgende persbericht uit.
‘Sinds april 2003 worden de instellingen van Hoger onderwijs geconfronteerd met
een ingrijpende herstructurering van de Hoger Onderwijs Ruimte. Opeenvolgende
decreten hebben dit vernieuwingsproces gereguleerd en instellingen voor hun
verantwoordelijkheid geplaatst zich aan deze evoluties aan te passen, onder meer
door hun opleidingen te optimaliseren en hun maatschappelijke opdracht te
herbronnen. Tegelijk staat actieve samenwerking tussen opleidingen van
verschillende instellingen hoog op de agenda. De Hogescholen en Universiteiten
handelen in deze Hoger Onderwijs Ruimte conform hun respectievelijke missies,
namelijk het aanbieden van professioneel onderwijs en technologische ontwikkeling
alsook onderwijs dat op ongebonden onderzoek berust en maatschappelijke
innovatie stimuleert. De universiteiten zetten hun onderzoekscultuur en -ervaring
voluit in bij de academisering van de 2-cycli opleidingen van de Hogescholen. Om
deze opdracht uit te voeren en in te vullen zijn de Associaties van Universiteiten en
Hogescholen opgericht.
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De rectoren stellen echter vast dat deze belangrijke onderwijshervorming een grote
druk op alle instellingen legt. Uiteraard brengt ze ook een financiële meerkost mee,
die vandaag slechts ten dele wordt gecompenseerd door de beperkte
academiseringsmiddelen voor de Hogescholen. Bovendien bestaat de tendens om
bij elke bijkomende decretale regelgeving een controlemechanisme in te bouwen
waardoor de autonomie van de instellingen verder beperkt wordt en het spookbeeld
van “administratieve over-regulatie” de kop opsteekt.
In dat licht menen de rectoren dat een nieuw financieringssysteem de sinds drie jaar
aangevatte herstructurering van het Hoger Onderwijs moet onderbouwen en de
maatschappelijke opdracht van de instellingen versterken. Het is in deze context dat
de rectoren het aangepaste voorstel van Minister Vandenbroucke tot financiering van
het Hoger Onderwijs in Vlaanderen hebben geanalyseerd.
De rectoren stellen vast dat het voorgestelde financieringsmodel ingrijpende en
vérstrekkende wijzigingen in het Vlaamse Hoger Onderwijs met zich meebrengt, die
echter onvoldoende tegemoet komen aan de reële noden van de instellingen. De
financiële implicaties van het model verplichten de Vlaamse overheid tot het nemen
van maatschappelijke en regionale keuzes betreffende de wijze waarop ze haar
Hoger Onderwijs gestalte wil geven. De inspanningen die de instellingen van Hoger
Onderwijs momenteel leveren om in 2013 te kunnen voldoen aan de decretale
vereisten in het kader van de BAMA omvorming, hebben baat bij een
voorafgaandelijke duidelijkheid over de gemaakte keuzes.
De uitgangspunten en parameters waarop de Minister van Onderwijs zijn voorstel
steunt hebben het voordeel één richting aan te geven. Maar de rectoren vinden dat
een snelle politieke goedkeuring van dit ene voorstel het noodzakelijk debat met alle
betrokkenen bemoeilijkt en gewettigde aanpassingen verhindert. Dit is nadelig voor
de dynamiek die binnen de instellingen is ontstaan in het kader van de invoering van
de BAMA-structuur.
De rectoren vragen daarom aan de Minister van Onderwijs, Prof. Dr. F.
Vandenbroucke, de nodige tijd te geven om het financieringsmodel te toetsen aan
de opdracht van de instellingen en aan de gewenste maatschappelijke impact. Alle
betrokkenen delen in deze aangelegenheid immers eenzelfde belang: de kwaliteit én
de toegankelijkheid van het Vlaams Hoger Onderwijs continu verbeteren.
De rectoren zijn van oordeel dat in afwachting van de invoering van een nieuw
financieringsmodel een financiële regeling moet worden uitgewerkt die tegemoet
komt aan de uitspraak van het Arbitragehof betreffende de Universiteit Gent; dat de
gelijkschakeling van de sociale voorzieningen voor studenten uit het Hoger Onderwijs
moet worden aangepakt; en dat de beloofde bijkomende middelen ten voordele van
de Hogescholen effectief worden toegekend.’

1.2 Kwaliteitszorg Hoger Onderwijs
Werking van de VLIR-cel Kwaliteitszorg in 2005: uitbreiding van de staf en
versteviging van de contacten met partners.
Het jaar 2005 was voor de cel Kwaliteitszorg een piekjaar. Er werd een zeer groot
aantal visitaties uitgevoerd: 10 visitaties met een totaal van 109 opleidingen die
moesten worden beoordeeld. Dit gebeurde aan de hand van het nieuwe VLIRVLHORA-visitatieprotocol dat in 2005 formeel werd bekrachtigd door de NVAO.
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Om de grote hoeveelheid visitaties te verwerken werd de cel kwaliteitszorg in 2005
versterkt met 2 nieuwe krachten en heeft daarmee een niet eerder geziene omvang
gekregen van 5 vte staf, en 1,5 vte logistieke ondersteuning. Om de efficiëntie van
haar werk verder te verhogen, ontwikkelde de cel het zogenaamde 15-stappenplan,
en actualiseerde ze het reeds bestaande draaiboek (een praktische interne leidraad)
voor de onderwijsvisitaties.
Het overleg met de collega’s van de VLHORA werd verdergezet, om de
samenwerking op het gebied van kwaliteitszorg te stroomlijnen. Met de Quality
Assurance Netherlands Universities (QANU), de visiterende en beoordelende
instantie die in Nederland de beoordeling van het wetenschappelijk onderwijs en
onderzoek uitvoert, werd tevens informatie uitgewisseld over de werkwijze en de
ervaring met het visitatie-accreditatiestelsel. Verder werden de banden met de
Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU) in Nederland
weer aangehaald en werd ook de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie
(NVAO) een vaste gesprekspartner van de cel Kwaliteitszorg.
Europese ontwikkelingen rond Kwaliteitszorg van het Hoger Onderwijs:
Europese richtlijnen voor kwaliteitszorg in het Hoger Onderwijs.
Het kader waarbinnen de cel haar werk doet veranderde het afgelopen jaar grondig.
De Europese Onderwijsministers zetten in mei 2005 tijdens een vergadering in het
Noorse Bergen de krijtlijnen uit van een regelgeving waarbinnen de Europese
visiterende instanties, waaronder de VLIR, hun werk zullen gaan doen. De ministers
namen de door ENQA opgestelde richtlijnen voor Kwaliteitszorg in het Hoger
Onderwijs over. Deze houden onder meer in dat er een Europees register van
Kwaliteitsagentschappen komt, en dat met een systeem van wederzijdse peer-review
ook aan de interne kwaliteitszorg binnen de agentschappen zal worden gewerkt. De
visiterende instanties zullen kortom als ‘visitatiebedrijfje’ zelf aan Europese
kwaliteitseisen moeten voldoen.
De VLIR is aangesloten bij ENQA, het European Network for Quality Assurance.
ENQA heeft, met drie andere organisaties, in het Bergen-communiqué van de
Europese onderwijsministers de opdracht gekregen een voorstel voor een Europees
Register van Kwaliteitsagentschappen uit te werken. De ministers hebben in Bergen
tevens de door ENQA ontwikkelde ‘Standards and Guidelines’ overgenomen als
norm voor kwaliteitszorg binnen de Europese Hoger Onderwijs Ruimte. Deze
richtlijnen bevatten onder meer een bepaling over de onafhankelijkheid van de
kwaliteitsagentschappen.
Of opname in het Europees register gekoppeld zal worden aan het voldoen aan de
Standards and guidelines en het eveneens in Bergen goedgekeurde principe van
peer review tussen nationale kwaliteitszorgorganisaties is nog onder discussie. Ook
is de precieze functie van het register nog niet duidelijk, maar zeker is dat zijn rol in
het wederzijds erkennen van opleidingen en diploma’s een centrale zal zijn.
De accreditatie is ‘business’ aan het worden is, waarmee ook commerciële
organisaties zich bezig houden.
De VLIR heeft vanwege het belang van deze ontwikkelingen besloten haar
betrokkenheid bij ENQA te versterken, en zich binnen de organisatie te laten
vertegenwoordigen door de algemeen directeur
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Verhoogde eisen aan de kwaliteit van de visitaties, met hogere kosten als
gevolg
Sinds de invoering van het visitatie-accreditatiestelsel in 2004, zijn de externe kosten
voor de visitaties meer dan verdubbeld. Dit komt naar voren uit een vergelijking die in
2005 werd gemaakt tussen de kosten van de visitaties vóór en na de invoering van
de accreditatie in 2004. De prijsstijging van de visitaties is in belangrijke mate toe te
schrijven aan ten eerste een verhoging van de vergoedingen van de commissieleden
die in lijn zijn gebracht met de laagste internationale tarieven, ten tweede aan een
verhoging van de reiskosten door de meer internationale samenstelling van de
commissies onder meer als gevolg van de strikte onafhankelijkheidseisen, en
tenslotte aan een verhoging van de personeelskosten ten gevolge van de hoge eisen
die worden gesteld aan de kwaliteit van de visitaties. De kosten werden nog licht
verhoogd door een nieuw element in de visitatieprocedure: vóór 2004 werden geen
studenten opgenomen in de visitatiecommissies, vanaf 2005 wordt in elke
visitatiecommissie ten minste één student-lid opgenomen (in de meeste gevallen
twee studenten die, gezien de onafhankelijkheidseisen, de bezoeken aan de
betrokken opleidingen onderling verdelen).
De VLIR heeft er in 2005 op gewezen dat de totale visitatie-accreditatiekost een
zware belasting vormt voor de universiteiten en dat er dringend nood is aan concrete
oplossingen voor de financiële implicaties die accreditatie en visitaties met zich
meebrengen. De VLIR stelde dat er dringend moet worden nagedacht over de
inhoudelijke en financiële bijsturing van het gehele systeem.
Visitaties 2005
Hieronder vindt u een overzicht van de visitaties die in 2005 liepen. Van de visitaties
die zijn afgerond, vindt u een samenvatting van het oordeel van de
visitatiecommissie.
De volledige rapporten zijn te krijgen op het VLIR-secretariaat.
Wiskunde (visitatie in 2004, visitatierapport in 2005)
Betrokken universiteiten: K.U.Leuven, Universiteit Antwerpen, UHasselt, UGent, Vrije
Universiteit Brussel
Commentaar:
De visitatiecommissie wiskunde oordeelt dat de kwaliteit van het wiskundeonderwijs
aan de Vlaamse universiteiten uitstekend is. De opleidingen werden door de
commissieleden als verrassend sterk ervaren. De commissie ondersteunt ten volle
de vraag van de universiteiten om de universitaire opleiding wiskunde uit te breiden
tot een vijfjarig programma (3 jaar bachelor, 2 jaar master), weliswaar met de wens
dat de bacheloropleiding dan ook voldoende voorbereidt op een eventuele uitstroom
naar de arbeidsmarkt.
Het aanbod in de zuivere wiskunde is zeer hoogstaand, maar de toegepaste
wiskunde (statistiek, modelleertechnieken, …) wordt aan een aantal universiteiten
wat stiefmoederlijk behandeld. De lage instroom, de lage slaagpercentages in het
eerste jaar en de lage internationale mobiliteit van de studenten blijven belangrijke
aandachtspunten.
Wijsbegeerte (visitatie in 2004, visitatierapport in 2005)
Betrokken universiteiten: K.U.Leuven, Universiteit Antwerpen, UGent, Vrije
Universiteit Brussel
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Commentaar:
De visitatiecommissie wijsbegeerte meent dat Vlaanderen trots mag zijn op de
kwaliteit van de academische filosofische beoefening. Het Vlaamse wijsgerig
landschap is gevarieerd, de verschillende opleidingen hebben elk duidelijk een eigen
signatuur en vullen elkaar op deze wijze goed aan. De licenties/master zijn aan alle
opleidingen gestoeld op een gedegen wijsgerige basis. De kwaliteit van de
afgestudeerden is goed en zij zijn goed voorbereid op een tewerkstelling in een
brede waaier aan beroepen. De afgestudeerden aan alle betrokken instellingen zijn
bijzonder tevreden over de genoten opleiding.
Logopedie en audiologie (visitatie in 2005, visitatierapport in 2005)
Betrokken universiteiten: K.U.Leuven, UGent
Commentaar:
De visitatiecommissie merkt op dat beide betrokken universiteiten een sterk
verschillende benadering hebben gekozen voor het de opleiding logopedische en
audiologische wetenschappen. De Universiteit Gent opteert voor een zo vroeg
mogelijke specialisatie in één van beide subdisciplines: audiologie of logopedie. De
K.U.Leuven daarentegen kiest expliciet voor een bacheloropleiding waarin de
logopedie en de audiologie volledig geïntegreerd wordt aangeboden; pas in de
masteropleiding kiest de student tussen een specialisatie in de logopedie of de
audiologie. Ondanks deze sterk verschillende benadering, is de commissie van
oordeel dat beide opleidingen internationaal toonaangevend zijn. De commissie
merkt op dat enerzijds een aantal buurlanden niet over een universitaire opleiding in
de logopedische en audiologische wetenschappen beschikt en dat anderzijds in de
landen waar deze opleiding wel bestaat, de oriëntatie van deze opleidingen eerder
praktisch en klinisch gericht is.
Familiale en Seksuologische wetenschappen (visitatie in 2005, visitatierapport in
2005)
Betrokken universiteiten: K.U.Leuven
Commentaar:
De visitatiecommissie familiale en seksuologische wetenschappen is tevreden over
de basiskwaliteit van de opleidingen Familiale en Seksuologische wetenschappen.
De programma’s zijn van academisch niveau. De kwaliteit van de afgestudeerden is
goed: zij hebben een grondige theoretische basiskennis op diverse domeinen van de
Familiale en Seksuologische wetenschappen en beschikken over
onderzoeksvaardigheden en een onderzoekshouding. De afgestudeerden zijn zelf
bijzonder tevreden over de genoten opleiding.
Geneeskunde (visitatie in 2005, visitatierapport in 2005)
Betrokken universiteiten: K.U.Leuven, K.U.Leuven Campus Kortrijk, Universiteit
Antwerpen, UHasselt, UGent, Vrije Universiteit Brussel
Commentaar:
De artsenopleidingen van de Vlaamse Universiteiten, met inbegrip van de
interuniversitaire opleiding tot huisarts, zijn door een visitatiecommissie geneeskunde
stuk voor stuk positief beoordeeld. Alle Vlaamse artsenopleidingen hebben na de
vorige evaluatieronde, 8 jaar geleden, intensief veranderingen doorgevoerd in hun
programma’s. Artsen in opleiding beginnen nu vroeger aan de medische praktijk. De
opleiding huisartsgeneeskunde bekleedt volgens de commissie een voorbeeldfunctie
met haar vernieuwende programma en interuniversitaire samenwerkingsverband. De
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visitatiecommissie geneeskunde evalueerde ook de voortgezette opleiding ‘Voeding
en gezondheid’ van de Katholieke Universiteit Leuven. De opleiding had een
onvoldoende samenhangend programma dat te weinig aan de wensen van de
heterogene groep studenten tegemoet kwam.
Overige visitaties in 2005:
Biomedische wetenschappen; Godgeleerdheid en godsdienstwetenschappen;
Biologie; Rechten en notariaat; Natuurkunde – Sterrenkunde – Toegepaste
natuurkunde; Vergelijkende cultuurwetenschappen; Oosterse studies
De rapporten van deze visitaties verschijnen in 2006.
Visitaties opgestart in 2005:
Toegepaste biologische wetenschappen; Pedagogische wetenschappen – Sociale
en culturele agogiek; Manama Economische wetenschappen – Toegepaste
economische wetenschappen – Handelsingenieur; Communicatiewetenschappen;
Milieu; Anderstalige manama Rechten; Manama Geneeskunde; Vesalius College
De eigenlijke visitatie van de betrokken opleidingen vindt plaats in 2006.

1.3 Internationalisering
Internationalisering binnen de werkvelden van de VLIR
Internationalisering anno 2005 beperkt zich niet tot klassieke topics als
studentenuitwisseling, maar is aanwezig in alle werkvelden van de VLIR. Op het
gebied van onderwijsbeleid is er uiteraard de opvolging van het Bologna-proces en
de ontwikkeling van een Europese Hoger Onderwijs Ruimte. Voor de kwaliteitszorg
van het onderwijs wordt samenwerking op Europees niveau steeds belangrijker.
De cel kwaliteitszorg van de VLIR werkt nauw samen met de Nederlandse
Vereniging voor Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU) en de
Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO). Ook vaardigt de VLIR een
medewerker af naar de jaarlijkse conferentie van de European Association for
International Education (EAIE).
Ook op het gebied van onderzoek is er een tendens naar Europese samenwerking.
Zo is er een project lopende dat een ranking maakt van publicaties in de humane
wetenschappen, op vraag van de European Science Foundation. Het EQUAL-project
voor bevordering van gelijkheid tussen mannen en vrouwen, waaraan de VLIR heeft
deelgenomen, ging uit van de Europese Commissie.
De VLIR heeft actief deelgenomen aan de vergaderingen van de European
University Association (EUA) en de Academic Cooperation Association (ACA),
waarvan zij lid is. De Algmeen Directeur, mevr. Anne-Marie De Jonghe zetelt in de
Raad van Bestuur van ACA.
Oprichting van de werkgroep Internationalisering
Onder meer om het internationale aspect van deze ‘klassieke’ werkterreinen van de
VLIR op een continue basis op te volgen, is ervoor gekozen een aparte werkgroep
‘internationalisering’ op te richten. Deze werkgroep is van start gegaan in mei 2005
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en had als eerste taak te bepalen wat precies haar werkterrein zou zijn. Verder is
voor de werkgroep een taak weggelegd in de structurele opvolging van de
beleidsaspecten rond internationalisering.
In dat kader diende zich al direct een eerste concrete opdracht aan. De Europese
Commissie verplicht de lidstaten, waaronder Vlaanderen, vanaf 2006 een
onafhankelijk agentschap op te hebben voor Life Long Learning, dat alle Europese
programma’s beheert.
Binnen de werkgroep internationalisering heeft de VLIR haar positie tegenover een
dergelijk agentschap bepaald, en geïnventariseerd welke eisen de universiteiten aan
zo’n agentschap stellen. De VLIR is van mening dat Vlaanderen een agentschap
voor internationalisering in het Hoger Onderwijs nodig heeft
De werkgroep zou ook het eerste aanspreekpunt kunnen zijn voor bijvoorbeeld
ambassades, vertegenwoordigers van buitenlandse rectorenconferenties en
internationale organisaties. Als de universiteiten gezamenlijk optreden binnen deze
organisaties, zal hun stem beter gehoord worden. Ook voor een efficiënte
terugkoppeling van informatie uit deze netwerken en organisaties is een centraal
verzamelpunt onontbeerlijk.

1.4 Onderzoek
Kwaliteitszorg van het Onderzoek in de Rechtswetenschap
De meetbaarheid van de kwaliteit van onderzoeksoutput in de humane
wetenschappen is op dit moment een belangrijk issue binnen de universiteiten.
Hoewel er grote behoefte is aan een maatstaf om de kwaliteit en betrouwbaarheid
van onderzoek te meten, blijkt het zeer moeilijk om de meetmethoden van de exacte
wetenschappen eenvoudigweg over te nemen.
Omdat binnen de Rechtswetenschap de ervaring leert dat in het onderzoek veel aan
windowdressing wordt gedaan, is de VLIR overgegaan tot de ontwikkeling van een
model voor evaluatie van juridisch onderzoek. In 2002 werd hiervoor een werkgroep
opgericht, die in 2004 een uitgewerkt model presenteerde aan de Vlaamse rectoren.
Het model werd ook voorgesteld binnen de verschillende rechtsfaculteiten, om een
zo breed mogelijk draagvlak te creëren. De VLIR-Raad is enthousiast over deze
poging om vanuit de rechtswetenschap zelf duidelijke criteria voor onderzoeksoutput
te ontwikkelen. Ook voor de criminologie biedt het model mogelijkheden.
Het voorgestelde model voor kwaliteitsevaluatie bestaat uit drie luiken.
Het eerste luik omvat de ingebruikname van een uniform cv-format door de Vlaamse
rechtsfaculteiten. Dit cv-model werd in april 2005 verspreid aan de verschillende
faculteiten rechtswetenschappen en door de VLIR aanbevolen als model voor
onderzoekers in de rechten voor het opstellen van de academische bibliografie. Een
tweede luik werd afgerond in juli 2005. Vlaamse en tweetalige Belgische tijdschriften
kregen een ranking, van categorie A1 ( originele wetenschappelijke tijdschriften), tot
en met C2 (wetenschapsondersteunende tijdschriften), waarbij een gewicht wordt
toegekend aan publicaties in de verschillende categorieën. In een derde luik zal
tenslotte ook een ranking voor boeken opgesteld worden. De uitvoering hiervan zal
plaatsvinden in het voorjaar van 2006. De ontwikkeling en uitvoering van het model
wordt door de universiteiten gezamenlijk gefinancierd, en voorlopig gedurende een
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testperiode aanbevolen binnen de eigen faculteiten en aan het Fonds voor
Wetenschappelijk Onderzoek.
De BOF-sleutel: het VLIR-standpunt
Het BOF (Bijzonder Onderzoeks Fonds)-besluit en de sleutel voor de verdeling van
de middelen die erin gehanteerd wordt, vormen al geruime tijd een belangrijk
discussiepunt op de vergaderingen van de VLIR-werkgroep Onderzoek. Tegen de
achtergrond van de opmerkingen op het BOF-besluit in het VLIR-rapport
‘Beoordeling van de kwaliteit van het onderzoeksmanagement van de Vlaamse
universiteiten’ en ook in het vooruitzicht van een (eventuele) herziening van het BOFbesluit na 2006 wordt deze discussie momenteel voortgezet.
Voor wat betreft de BOF-sleutel kon de werkgroep al eensgezindheid bereiken.
In het huidige BOF-besluit wordt de procentuele verdeelsleutel berekend volgens
twee onderdelen, A en B, waarbij onderdeel B gestoeld is op productiviteits- en
zichtbaarheidscriteria voor het onderzoek.
Hoewel de VLIR-werkgroep Onderzoek vanaf het begin enthousiast was over het feit
dat in het BOF-besluit en de sleutel rekening gehouden wordt met outputcriteria zoals
citaties en publicaties, groeide ook de zorg dat de brutotelling van het aantal
publicaties in de sleutel tot ongewenste neveneffecten zou kunnen leiden.
Onderzoekers zullen mogelijk aangemoedigd worden om meer te gaan publiceren,
wat niet noodzakelijk betekent dat de kwaliteit van de publicaties verbetert.
Ter verfijning van de brutotelling van het aantal publicaties werd daarom in
samenwerking met het Steunpunt O&O-Statistieken een nieuwe formule uitgetekend
voor luik B van de sleutel.

1.5 Universitair Beheer en Administratie
Mensenwerk: het universiteitspersoneel in kaart gebracht
Aan de zes Vlaams universiteiten werkten op 1 februari 2005 21.676 mensen, die
samen 17.483 voltijdse banen invulden. Ten opzichte van 1992, toen de VLIR voor
het eerst over uniforme cijfers over haar personeelsbestand beschikte, is dit een
stijging van maar liefst 47%. In 2005 zagen we evenals andere jaren, ook weer een
lichte stijging (van 2,1%) ten opzichte van het voorgaande jaar.
Het aantal Zelfstandig Academisch Personeel (ZAP)- aanstellingen is in de loop van
al die jaren echter stabiel gebleven, wat inhoudt dat hun relatieve aandeel geslonken
is. De totale omvang van het Academisch Personeel (AP) is weliswaar toegenomen,
maar ook van deze groep is het aandeel in het totale personeelsbestand afgenomen
(van 34% in 1992 tot 25% in 2005). Deze afname van personeel met een vaste
aanstelling, betaald uit de werkingsuitkeringen, werd gecompenseerd door personeel
betaald via andere kanalen, dat doorgaans met een tijdelijke aanstelling werkt, het
Wetenschappelijk Personeel (WP). Waar deze groep in 1992 nog 20% van alle vte’s
bekleedde, was dit in 2005 twee maal zoveel, en hun aandeel groeit nog altijd. In de
loop der jaren is er minder technische en administratieve ondersteuning gekomen
voor het AP-kader.
Wie zijn deze ruim twintigduizend werknemers van onze universiteiten? Het
overgrote merendeel (90%) is nog altijd Belg; onder de buitenlanders zijn onze
noorderburen het meest vertegenwoordigd. Onder het personeel van buiten de EU
zien we Amerikanen, Chinezen, Indiërs en Russen. Hoewel vrouwen 44,9 uitmaken
van het totale personeelsbestand, zijn ze, ondanks het gelijkekansenbeleid, in het
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ZAP-kader met een aandeel van 16% nog altijd slecht vertegenwoordigd. Hetzelfde
bedroevende beeld geeft de verdeling in andere personeelscategorieën. Ook daar
bekleden vrouwen voornamelijk functies in lagere salarisschalen.
Als we kijken naar de leeftijd van het universitair personeel zien we bij het ZAP in
2005 een groter aantal medewerkers in de hoogste leeftijdscategorie (55+) dan in
1992. Toen besloeg hun aandeel nog 23%, in 2005 was dit geklommen naar 33%. Er
is dus onmiskenbaar sprake van een vergrijzing van het ZAP. Van een algehele
vergrijzing van het universitaire personeelsbestand is echter geen sprake, aangezien
een groot deel van het personeel met een tijdelijk contract juist in de jongste
leeftijdscategorieën valt.
Gelijkekansengids
De personeelsgegevens lieten al zien dat mannen en vrouwen niet gelijk
vertegenwoordigd zijn in de hogere kaders van zowel het academisch als het
administratief en technisch personeel. Een dergelijke ondervertegenwoordiging van
vrouwen is één van de vormen van ongelijkheid waar de VLIR-werkgroep Gelijke
Kansen iets aan wil veranderen. De werkgroep maakt driejaarlijks een
voortgangsrapport van het gelijkekansenbeleid aan alle universiteiten, en richt zich
daarbij in principe ook op andere groepen, zoals gehandicapten, allochtonen en
mensen uit een sociaal en economisch achtergestelde omgeving.
In 2005 bracht de werkgroep het tweede gelijkekansenrapport uit, als vervolg op het
eerste, verschenen in 2002. Het bevat een gedeelte over de gelijke kansen voor
mannen en vrouwen, en over autochtonen en allochtonen. Uit het rapport leren we
dat de universiteiten stuk voor stuk belangrijke stappen hebben gezet in hun beleid.
Aan elke universiteit is er een centrum of cel die zich bezighoudt met Gelijke Kansen,
en is er een persoon verantwoordelijk voor gelijkekansenbeleid.
EQUAL-project
Naast het uitgeven van de gelijkekansengids, is een belangrijke stap in het
interuniversitair beleid met betrekking tot Gelijke Kansen de deelname van VLIR aan
het EQUAL-programma van het Europees Sociaal Fonds. De VLIR nam deel met het
project ‘Gelijke Kansengids voor universiteiten. Human Resources Instrumenten
voor Gelijke Kansen’. Binnen het kader van dit project zal een Human Resources
handleiding ontwikkeld worden, waarin de vijf deelnemende universiteiten elk een
module uitwerken rond een thema dat voor de eigen instelling belangrijk is.
Studiegelden voor diploma- en creditcontracten voor het academiejaar 20052006
In het flexibiliseringsdecreet wordt het studiegeld voor diploma- en creditcontracten
geregeld. Jaarlijks dient het instellingsbestuur vóór 1 mei de bedragen van de
studiegelden voor het komende academiejaar vast te stellen. De VLIR neemt jaarlijks
een initiatief tot voorbereiding van een adviestekst.
De hoogte van de studiegelden moet volgens het decreet worden aangepast aan de
evolutie van de gezondheidsindex. Binnen de VLIR geldt de afspraak dat de
indexering slechts wordt toegepast indien de index met tenminste 2% is gestegen
sinds de laatste aanpassing. Sinds de laatste indexaanpassing in september 2003 is
de gezondheidsindex niet zo sterk gestegen, en de VLIR heeft in haar advies dan
ook de indexering niet toegepast.
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Een gedetailleerd overzicht van het VLIR-advies m.b.t. de studiegelden kan
opgevraagd worden bij het VLIR-secretariaat.
Voorstel tot aanpassingen van het universiteitendecreet van 12 juni 1991 met
betrekking tot personeelsbepalingen
De VLIR heeft aan minister Frank Vandenbroucke vier voorstellen tot aanpassing
gedaan aan de personeelsbepalingen in het universiteitendecreet van 12 juni 1991.
Het eerste voorstel betreft het invoeren van de mogelijkheid om bij bevordering naar
de tweede salarisschaal (van docent of hoofddocent) een anciënniteitstoeslag toe te
kennen, waardoor er voor de bevordering ook een financiële incentive zou zijn.
In een tweede voorstel wordt een aanpassing van artikel 96 van het
universiteitendecreet gevraagd waarbij de hogere salarisschaal zowel kan worden
toegekend bij een nieuwe aanstelling als bij bevordering naar de hogere
salarisschaal van een personeelslid dat reeds in dienst is. Het afschaffen van de
verplichting tot publicatie het Belgisch Staatsblad is een derde aanpassing die wordt
voorgesteld met betrekking tot het administratief en technisch personeel. Voorgesteld
wordt om de mogelijkheid te scheppen om in het vacaturebericht drie opeenvolgende
graden te vermelden over de niveaus heen.
Vlaams onderhandelingscomité
In januari 2005 heeft de Vlaamse Regering het besluit tot oprichting van een Vlaams
Onderhandelingscomité (VOC) voor het Hoger Onderwijs goedgekeurd.
In het VOC behandelen delegaties van de Vlaamse regering , van het personeel en
van de instellingsbesturen (via gemeenschappelijke voordracht van de VLIR en de
VLHORA) alle nieuwe personeelsregelgeving en CAO's voor het Hoger Onderwijs.
De instellingen kunnen langs deze weg meewerken aan de de totstandkoming van
CAO’s, terwijl ze voordien slechts toeschouwer en uitvoerder waren. Binnen de VLIR
is een werkgroep opgericht die zich speciaal toelegt op de voorbereiding van de
vergaderingen binnen het VOC.
Voorstel tot concrete uitwerking van een sectoraal vormingsfonds voor het
hoger onderwijs
Conform art. 2.4 van CAO I zal de Vlaamse overheid een sectoraal vormingsfonds
oprichten voor het personeel van het hoger onderwijs. De overheid stelt hiervoor in
2006 maximaal 1.070.000 euro ter beschikking. Van de instellingen wordt eenzelfde
inbreng verwacht.
De universiteiten hebben gepleit tegen een dergelijke constructie, maar zonder
succes. De VLIR stelt daarom een praktische uitwerking van het fonds voor die zo
veel mogelijk aanleunt bij de wensen van de universiteiten. Dit kan een basis vormen
om met de andere partners te onderhandelen.
Mogelijke BTW-plichtigheid voor de universiteiten
Volgens de huidige Belgische BTW-wetgeving worden de publiekrechtelijke
universiteiten niet als BTW-plichtigen beschouwd voor hun wetenschappelijke
onderzoeksactiviteiten ten behoeve van derden. Zij worden als niet-belastingplichtige
rechtspersonen beschouwd voor hun onderwijsactiviteiten. De privaatrechtelijke
universiteiten worden volgens het wetboek BTW wel als belastingplichtig beschouwd,

20

maar worden grotendeels vrijgesteld voor bepaalde activiteiten (verstrekken van
onderwijs, restaurants, verkoop van boeken, etc.).
Naar aanleiding van een arrest van het Europees Hof van Justitie van 20 juni 2002
met betrekking tot een Duitse universiteit dat ook gevolgen zou kunnen hebben voor
de Belgische universiteiten, werd deze problematiek opnieuw actueel. In dit arrest
heeft het Hof zich positief uitgesproken over de vraag of een Duitse openbare
instelling voor hoger onderwijs BTW diende aan te rekenen op de geldelijke
tegenprestatie die zij had ontvangen voor het onderzoek ten gunste van een
onderneming.
Een nieuw, bijkomend element in de hele problematiek zijn de plannen van de
regering om artikel 6 W.BTW en het KB nr. 26 te wijzigen. De verwachting is dat in
de loop van 2005 de voorgestelde wijzigingen aan het art. 6 W.BTW en het KB nr. 26
zouden worden goedgekeurd op de Ministerraad, zodat het geheel voor advies zal
kunnen worden voorgelegd aan de Raad van State. Daarna zouden de teksten - voor
zover het wetteksten zijn – aan het Parlement worden voorgelegd.
In het licht van deze evolutie zouden de universiteiten eenstemmig in overleg kunnen
treden met de BTW-administratie teneinde tot concrete afspraken te komen over de
praktische gevolgen van deze nieuwe regeling. Daarbij wordt vooral gedacht aan de
wijze waarop de universiteiten hun recht op aftrek zullen verrichten. Het ligt voor de
hand dat de BTW-administratie een eenvormig standpunt zal willen innemen ten
aanzien van alle universiteiten.
Sinds eind 2004 is in de schoot van de VLIR en het Conseil des Recteurs
Francophones (CRef) een technische werkgroep actief om dit overleg voor te
bereiden. Voor de VLIR zetelt Prof. dr. B. Peeters in deze technische werkgroep als
expert, voor de CRef wordt beroep gedaan op Prof. dr. J. Autenne.
Overleg wordt in 2005 gepleegd over een nota die als leidraad kan dienen bij de
onderhandelingen die Prof. dr. J. Autenne namens de CRef en Prof. dr. B. Peeters
namens de VLIR met de Administratie zouden kunnen voeren.
Door pro-actief met de BTW-administratie over deze materie in overleg te treden, kan
worden getracht te vermijden dat de universiteiten – eens de wetswijzigingen zijn
doorgevoerd – geconfronteerd worden met administratieve omzendbrieven, die geen
rekening houden met de specifieke realiteit van de universiteiten.
Kopieerrechten 2006 e.v.
De Belgische auteurswet van 30.06.1994 maakt op beperkte wijze het fotokopiëren
van auteursrechtelijk beschermde werken mogelijk voor onderwijs en
wetenschappelijk onderzoek op voorwaarde dat daarvoor een kopieervergoeding
wordt betaald. Die vergoeding wordt geïnd door Reprobel, een Belgische
coöperatieve vennootschap die bij KB van 15.10.1997 een monopolie heeft gekregen
voor het innen en verdelen van de kopieerrechten.
De universiteiten (VLIR en het Conseil Interuniversitaire de la Communauté française
de la Belgique (CIUF)) hebben met Reprobel sinds 1997 drie overeenkomsten
gesloten om de vergoeding voor de kopieerrechten forfaitair te regelen. Voor 2005
betaalden de Belgische universiteiten een forfaitaire vergoeding aan Reprobel.
De basis van de huidige vergoeding is het aantal studenten, vermeerderd met 10%
voor de personeelsleden van de universiteit. Reprobel acht deze vergoeding te laag,
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maar kan geen overtuigend cijfermateriaal voorleggen over het aantal fotokopieën uit
auteursrechtelijk beschermde werken op de universiteiten.
De overeenkomst van 23.12.2004 tussen VLIR en Reprobel bepaalt onder artikel 11
dat samen met de CIUF een studie zal worden uitgevoerd over het aantal
auteursrechtelijk beschermde kopieën gemaakt op de fotokopietoestellen onder
controle van de universiteiten. Die studie moet als basis dienen voor de
contractonderhandelingen voor de periode na 2005. Een Stuurgroep VLIR-CIUFReprobel heeft die studie voorbereid en eind 2005 een akkoord bereikt over de
inhoud en de methodologie van de studie.

1.6 Delta: een nieuwe koers
Delta, de gezamenlijke uitgave van VLIR en VLHORA, ging in 2005 een tweede
jaargang in. Bij de evaluatie van de eerste jaargang bleek dat het niet altijd
gemakkelijk was artikels te vinden voor publicatie. Een ander probleem waar aan
gewerkt moest worden, is dat het blad weinig weerklank vond binnen de
universiteiten en eerder gezien werd als een tijdschrift voor Hogescholen. Voor de
volgende jaargang ging het blad daarom op zoek naar een duidelijkere focus en
doelgroep. Met dit doel werd uitgekeken naar een hoofdredacteur, die inhoudelijke
sturing kan geven aan de redactieraad. Ook werd een leescomité, bestaande uit de
leden van de VLIR-werkgroep Onderwijs, ingeschakeld om advies te geven over het
profiel van Delta. Deze maatregelen zouden Delta moeten helpen om in 2006 verder
te groeien in haar rol als tijdschrift voor het hele hoger onderwijs.
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DEEL 2 - SAMENSTELLING VAN DE INSTITUTIONELE STRUCTUREN
2.1 Samenstelling van de Raad op 1oktober 2005
Voorzitter: Benjamin Van Camp, rector Vrije Universiteit Brussel
Ondervoorzitters: Marc Vervenne, rector K.U.Leuven ; Francis Van Loon, rector
Universiteit Antwerpen ; Paul Van Cauwenberghe, rector UGent
Secretaris: Luc De Schepper, rector UHasselt
Leden: Joke Denekens, vice-rector Universiteit Antwerpen ; Koenraad Debackere,
algemeen beheer K.U.Leuven ; Luc Moens, vice-rector UGent ; Mark Van Hoecke,
rector K.U.Brussel ; Jozeph Indekeu, onderwijsbeleid K.U.Leuven ; Rosette S'jegers,
vice rector Vrije Universiteit Brussel ; Koen Goethals, academisch beheerder UGent
Vertegenwoordigers van de overheid: Rudy Aernoudt, kabinet van de Vlaamse
minister van Wetenschapsbeleid ; Noël Vercruysse, Administratie Hoger Onderwijs
en Wetenschappelijk Onderzoek
2.2 Samenstelling van het bureau op 1 oktober 2005
Voorzitter: Benjamin Van Camp, rector Vrije Universiteit Brussel
Ondervoorzitters: Marc Vervenne, rector K.U.Leuven; Francis Van Loon, rector
Universiteit Antwerpen; Paul Van Cauwenberghe, rector UGent
Secretaris: Luc De Schepper, rector UHasselt
Leden: Mark Van Hoecke, rector K.U.Brussel
2.3 Samenstelling van het Algemeen Secretariaat
( zoals samengesteld op 31 december 2005)
algemeen directeur: Anne-Marie De Jonghe
VLIR-beleidscel:
Ina Dambre, stafmedewerker personeel en financiën ; Danielle Gilliot,
stafmedewerker Onderzoeksbeleid en Gelijke kansen; Joëlle Pletinckx, coördinator
Onderwijsbeleid
VLIR-cel Kwaliteitszorg:
coördinator: Marleen Bronders.
stafmedewerkers: Ilse De Vooght; Liesbeth Hendrix; Pieter-Jan Van De Velde;
Pascal Van der Voort; Magalie Van Lishout, stafmedwerker kwaliteitszorg;
Ondersteuning:
Nele Claessens, projectondersteuning Kwaliteitszorg; Kim De Greef,
projectondersteuning Kwaliteitszorg; Annegreet Olijve, directiemedewerker; Suzanne
Spolspoel, projectondersteuning Kwaliteitszorg; Joachim Van Haver, boekhouding en
ICT

23

2.4 Samenstelling van de werkgroepen
Werkgroep Universitair beheer en administratie
Secretaris: Ina Dambre
Voorzitter
Jim van Leemput (Vrije Universiteit Brussel)
Leden
Els Heylen (K.U.Leuven)
Freddy Jochmans (K.U.Leuven)
Danny Huysmans (K.U.Brussel)
Bart Heijnen (Universiteit Antwerpen)
Serge Simon (Universiteit Antwerpen)
Marie-Paule Jacobs (UHasselt)
Dirk Mangeleer (UGent)
Koen Goethals (UGent)
Jan Veny (Vrije Universiteit Brussel)
Noël Vercruysse (Administratie voor Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk
Onderzoek)
Subgroep Financiële directeuren
secretaris: Ina Dambre
Voorzitter
Martin Decancq (Universiteit Antwerpen)
Leden
Jan Leys (K.U.Leuven)
Hedwige Nuyens (K.U.Leuven)
Greet Boets (UHasselt)
Danny Huysmans (K.U.Brussel)
Ann Notelé (Universiteit Antwerpen)
Gonda Cock (UGent)
Dirk Mangeleer (UGent)
Nadine Verheyen (Vrije Universiteit Brussel)
Nic Van Craen (Vrije Universiteit Brussel)
Noël Vercruysse (Administratie voor Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk
Onderzoek)
Subgroep Personeel
Secretaris: Ina Dambre
Voorzitter
Jos Vaesen (K.U.Leuven)
Leden
Liesbet Godts (K.U.Leuven)
Jef Vanvoorden (UHasselt)
Danny Huysmans (K.U.Brussel)
Ingrid Schneider (Universiteit Antwerpen)
Veerle Bogaert (Universiteit Antwerpen)
Dirk Van Haelter (UGent)
Bob Van Win (UGent)
Rosie Verhaert (Vrije Universiteit Brussel)
Jan Veny (Vrije Universiteit Brussel)
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Jean-Pierre Thijs (Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek)
Koen De Sadeleer (Instituut voor Tropische Geneeskunde)
Noël Vercruysse (Administratie voor Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk
Onderzoek)
Ann Raiglot (Administratie voor Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk
Onderzoek)
Subgroep Personeelsstatistieken
Secretaris: Ina Dambre
Opdrachthouder
Liesbeth Bruckers (UHasselt)
Voorzitter
Tonja De Meester (UGent )
Leden
Noor Seghers (K.U.Leuven)
Liesbet Godts (K.U.Leuven)
Jef Vanvoorden (UHasselt)
Eliane Geeroms (K.U.Brussel)
Lore Verstraete (Universiteit Antwerpen)
Rosianne Bovendaerde (Universiteit Antwerpen)
Bob Van Win (UGent)
Bart Stassijns (Vrije Universiteit Brussel)
Jan Veny (Vrije Universiteit Brussel)
Benno Hinnekint (Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek)
Marc Pollet (Instituut voor de aanmoediging van Innovatie door
Wetenschap en Technologie)
Marijke Lein (Vlaams Instituut voor Biotechnologie)
Noël Vercruysse (Administratie voor Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk
Onderzoek)
Ann Raiglot (Administratie voor Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk
Onderzoek)
Technische ondersteuning
Carla Aelbrecht (K.U.Brussel)
Marijke Vanderauwera (Universiteit Antwerpen)
Geert Vera (Universiteit Antwerpen)
Denkgroep Buitenlandse onderzoekers
Secretaris: Ina Dambre
Voorzitter
Veerle Bogaert (Universiteit Antwerpen)
Leden
Yvonne Scafoglieri-Lambrecht (UGent)
Dirk De Craemer (UGent)
Veerle De Roeck (UGent)
Gerard Cielen (K.U.Leuven)
Lieve Van Hoestenberghe (K.U.Leuven)
Liesbet Godts (K.U.Leuven)
Martine Depauw (Universiteit Antwerpen)
Jan Veny (VUB)
Els Osselaer (VUB)
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Filip Callewaert (VUB)
Mieke Gijsemans (VUB)
Mark Smeyers (UHasselt)
Ann Raiglot (Administratie Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk
Onderzoek)
Lut Bollen (Administratie Wetenschap en Innovatie)
Koen de Sadeleer (Instituut voor Tropische Geneeskunde)
Caroline Deneweth (VLIR-UOS)
Kristien Verbrugghen (VLIR-UOS)
Subgroep Veiligheid en milieu
Secretaris: Ina Dambre
Voorzitter
Els Heylen (K.U.Leuven)
Leden
Jos Van Neck (K.U.Leuven)
Lieven Put (K.U.Leuven)
n.n. (UGent)
Greet Van Eetvelde (UGent)
Eric Pauwels (Vrije Universiteit Brussel)
Dimitri Devuyst (Vrije Universiteit Brussel)
François Jordaens (Universiteit Antwerpen)
n.n. (Universiteit Antwerpen)
Willy Maes (UHasselt)
Danny Huysmans (K.U.Brussel)
Ad hoc werkgroep VOC
Secretaris: Ina Dambre
Voorzitter
Dirk Mangeleer (UGent)
Leden
Bert Overlaet (K.U.Leuven)
Bart Heijnen (Universiteit Antwerpen)
Jan Veny (VUB)
Marie-Paule Jacobs (UHasselt)
Danny Huysmans (K.U.Brussel)
Werkgroep Onderzoek
Secretaris: Danielle Gilliot
Voorzitter
Jos Vanderleyden (K.U.Leuven)
Leden
Mark Van Hoecke (K.U.Brussel)
Paul De Boeck (K.U.Leuven)
Marjan Schoenmaekers (K.U.Leuven)
Paul Janssen (UHasselt)
Steven Gillis (Universiteit Antwerpen)
Eric Spruyt (Universiteit Antwerpen)
Dirk Van Dyck (Universiteit Antwerpen)
Dirk De Craemer (UGent)
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Ignace Lemahieu (UGent)
Michel Waroquier (UGent)
Jan Cornelis (Vrije Universiteit Brussel)
Hugo Soly (Vrije Universiteit Brussel)
Mieke Gijsemans (Vrije Universiteit Brussel)
Noël Vercruysse (AHOWO)
Pierre Verdoodt (AWI)
Subgroep Kwaliteitszorg Onderzoek Rechten
Secretaris: Danielle Gilliot
Voorzitter
Alain Verbeke (K.U.Leuven)
Leden
Annick de Boeck (K.U.Brussel)
Wouter Devroe (K.U.Leuven)
n. (K.U.Leuven)
Brice De Ruyver (UGent)
Yves Jorens (UGent)
Michel Tison (UGent)
Maurice Adams (Universiteit Antwerpen)
Patricia Popelier (Universiteit Antwerpen)
Jan Velaers (Universiteit Antwerpen)
Koen Byttebier (Vrije Universiteit Brussel)
Nadine Rons (Vrije Universiteit Brussel)
Jos Vanderleyden (K.U.Leuven)
De leden van de Interfacultaire Commissie 'Meting van het
rechtswetenschappelijk onderzoek' (decanenwerkgroep) worden
vrijblijvend als externen uitgenodigd tot de vergaderingen van de subgroep
Kwaliteitszorg Rechten:
Jan Velaers (Universiteit Antwerpen)
Philip Traest (Vrije Universiteit Brussel)
Hervé Tijssen (Universiteit van Tilburg)
Werkgroep Onderwijs
secretaris: Joëlle Pletinckx
Voorzitter
Luc François (UGent)
Leden
Mieke van Haegendoren (UHasselt)
Martine De Clercq (K.U.Brussel)
Koen Goethals (UGent)
Piet Verhesschen (K.U.Leuven)
Joseph Indekeu (K.U.Leuven)
Françis Van den Bogaert (Universiteit Antwerpen)
Joke Denekens (Unversiteit Antwerpen)
Marc Van der Steen (Vrije Universiteit Brussel)
Rosette S'Jegers (Vrije Universiteit Brussel)
Hans Pijpelink (VVS)
Sara Willems (VVS)
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Noël Vercruysse (Administratie Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk
Onderzoek)
Werkgroep Onderwijs: subcommissie Macrodoelmatigheid
secretaris: Joëlle Pletinckx
Voorzitter
Luc François (voorzitter) (UGent)
Leden
Mieke Van Haegendoren (UHasselt)
Piet Verhesschen (KULeuven)
Frank Fleerackers (KUBrussel)
Marc VanderSteen (Vrije Universiteit Brussel)
Cis Van Den Bogaert (Universiteit Antwerpen)
Werkgroep Onderwijs: subcommissie Engelstalige vertalingen
opleidingen Hoger Onderwijs
secretaris: Joëlle Pletinckx
Voorzitter
Luc François (voorzitter) (UGent)
Leden
Mieke Van Herreweghe (UGent) -- taalexpert
Stephanie Hughes (Universitet Antwerpen) --taalexpert
Toon Boon / Johan Hoornaert (K.U.Leuven)
Michael Whitburn - taalexpert (Vrije Universiteit Brussel)
Kirsten Duckett -- taalexpert (KUBrussel)
Werkgroep Opleiding geneesheer-specialist
secretaris: Joelle Pletinckx
Voorzitter
Brigitte Velkeniers (Vrije Universiteit Brussel)
Leden
Geert Leroux-Roels (UGent)
Martine De Vos (UGent)
Paul Broos (K.U.Leuven)
Willy Peetermans (K.U.Leuven)
Leo Bossaert (Universiteit Antwerpen)
Wilfried De Backer (Universiteit Antwerpen)
Tony Mets (VUB)
Interuniversitaire commissie Gelijkwaardigheid diploma arts
Secretaris: Joëlle Pletinckx
Voorzitter
Walter Michielsen (UGent)
Leden
Axel Bossuyt (VUB)
Bernard Himpens (K.U.Leuven)
Jean-Jacques W yndaele (Universiteit Antwerpen)
Jef Raus (UHasselt)
Werkgroep Lerarenopleiding

28

Secretaris: Pieter-Jan Van de Velde
Voorzitter
Joost Lowyck (K.U.Leuven)
Leden
Martine De Clercq (K.U.Brussel)
Joseph Indekeu (K.U.Leuven)
Jan Broeckmans (UHasselt)
Frans Daems (Universiteit Antwerpen)
Peter Van Petegem (Universiteit Antwerpen)
Josephina Lenaerts (UGent)
Antonia Aelterman (UGent)
Nadine Engels (Vrije Universiteit Brussel)
Linda Van Looy (Vrije Universiteit Brussel)
Inge De Ghein (VVS)
Daniël Behets (K.U.Leuven)
Werkgroep Internationalisering
secretaris: Annegreet Olijve
Voorzitter
Guido Langouche (K.U.Leuven)
Leden
Dorien Brouwer (K.U.Brussel)
Jean Berlamont (K.U.Leuven)
Bea Cantillon (Universiteit Antwerpen)
Anne-Marie De Jonghe (VLIR)
Piet Van Hove (Universiteit Antwerpen)
Hilde Bouckenooghe (UGent)
Ignace Lemahieu (UGent)
Joëlle Pletinckx (VLIR)
Paul Steels (UHasselt)
Filip Callewaert (Vrije Universiteit Brussel)
Patrick Stouthuysen (Vrije Universiteit Brussel)
Marc Nyssen (UOS)
Noël Vercruyusse (Administratie voor Hoger Onderwijs en
Wetenschappelijk Onderzoek)
Werkgroep Kwaliteitszorg hoger onderswijs en accreditatie
Secretaris: Marleen Bronders
Voorzitter
Eddy Van Avermaet
Leden
Paul Ameloot (UHasselt)
Eric Depreeuw (K.U.Brussel)
Luc François (UGent)
Frank Gladines (Vrije Universiteit Brussel)
Paul Geerlings (Vrije Universiteit Brussel)
Koen Goethals (UGent)
Johan Hoornaert (K.U.Leuven)
Veerle Hulpiau (K.U.Leuven)
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Joris Roos (VVS)
Francis Van Den Bogaert (Universiteit Antwerpen)
Ilse Verachtert (Universiteit Antwerpen)
Student
Geert Noppe (VVS)
Werkgroep Sociale voorzieningen
secretaris: Joëlle Pletinckx
Voorzitter:
Bruno De Loght (Universiteit Antwerpen)
Leden:
Jan De Vriendt (K.U.Leuven)
Claude Seyns (K.U.Leuven)
Ignace Van der Cam (UGent)
Dirk Mangeleer (UGent)
Agnes Coeckx (Universiteit Antwerpen)
Danny Boeykens (Universiteit Antwerpen)
Musschebroeck Nancy (Vrije Universiteit Brussel)
Els Robbrecht (Vrije Universiteit Brussel)
Lieve Nackom (KUB)
Els Jacobs (KUB)
Ann Onkelinx (UHasselt)
Harko Vande Loock (VVS)
Bert Govaerts (VVS)
Willy Baute (VLHORA)
Kristof Veekmans (vertegenwoordiger department)
Werkgroep Gelijke kansen
Secretaris: Danielle Gilliot
Voorzitter
Mieke Van Haegendoren (UHasselt)
Leden
Veerle Uyttersprot (K.U.Brussel)
Elsy Van Roy (K.U.Leuven)
Sabine Van Huffel (K.U.Leuven)
Sonja Spee (Universiteit Antwerpen)
Kathleen Vercauteren (Universiteit Antwerpen)
Marysa Demoor (UGent)
Hendrik Pinxten (UGent)
Machteld De Metsenaere (Vrije Universiteit Brussel)
Lief Vandeperre (Vrije Universiteit Brussel)
Inge Donders (VVS)
Patrick W illems (departement onderwijs)
VLIR-VLHORA-VVS ad hoc werkgroep Handicap en Studie
Secretaris: Danielle Gilliot
Voorzitter
Nele Spaas (VVS)
Leden
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Annemie Van Diest (K.U.Leuven)
Veronique Janssen (UHasselt)
Jo Lebeer (Universiteit Antwerpen)
Luc Van de Poele (UGent)
Joeri Van den Brande (Vrije Universiteit Brussel)
Dirk Coenjaerts (Katholieke Hogeschool Mechelen)
Eric Halsberge (Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen)
Guido Galle (Arteveldehogeschool)
Willy Baute (VLHORA)
Iftara Mohammad (VVS)
Ton Van Weel (VVS)
Sara Maissin (VVS)
Werkgroep Studie-informatie
secretaris : Jo Breda
Voorzitter
Els Verhoye (UGent)
Leden
Rudy van Hoof (Universiteit Antwerpen)
Anita Viaene (Universiteit Antwerpen)
Monique Maelstaf (UHasselt)
Eric Depreeuw (KUBrussel)
Jan Herpelinck (K.U.Leuven)
Annick Eelbode (UGent)
Linda Willems (Vrije Universiteit Brussel)
Joeri van den Brande (Vrije Universiteit Brussel)
Lorenzo Parmentier (KULAK)
Erwin Malfroy (Administratie Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk
Onderzoek)
Jan Fabry (VVS)
Ad hoc Werkgroep Databank Tertiair Onderwijs
Secretarissen : Joëlle Pletinckx en Marleen Bronders
Voorzitter
Chantal Bogaerts (Universiteit Antwerpen)
Secretaris
Kurt De W it (K.U.Leuven)
Leden
Dirk Ghekiere (UGent)
Els Jacobs (K.U.Brussel)
Eric Mathieu (Universiteit Antwerpen)
Tine Overloop (K.U.Leuven)
Valérie Wojcieckowski (Vrije Universiteit Brussel)
Piet Ruyssinck (UGent)
Danny Smets (UHasselt)
Werner Sleutel (Vrije Universiteit Brussel)
Sinne Timmermans of Els Jacobs (K.U.Brussel)
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2.5 VLIR-vertegenwoordigers in externe organen
Begeleidingscomité Interuniversitaire Attractiepolen (IUAP) – fase V
effectieve vertegenwoordigers: Roger Bouillon, K.U.Leuven ; Eric Spruyt, Universiteit
Antwerpen ; Andreas De Leenheer, UGent
plaatsvervangers: Guido Langouche, K.U.Leuven ; Paul Geerlings, Vrije Universiteit
Brussel
Beoordelingscomité van contractueel onderzoek FOD Volksgezondheid
effectieve vertegenwoordigers:
Bruno Godderis, K.U.Leuven ; Chris Van Ginneken, Universiteit Antwerpen ; Richard
Ducatelle, UGent ; Willy Baeyens, Vrije Universiteit Brussel
plaatsvervangers:
Chris Michiels, K.U.Leuven ; Peter Bols, Universiteit Antwerpen ; Johan Debevere,
UGent ;
Leo Goeyens, Vrije Universiteit Brussel
Bologna promotieteam
experts : Luc François, UGent ; Karel Van Liempt, Universiteit Antwerpen
Centrumraad van het Vlaams Centrum voor Onderwijsgebonden Sport
Jan Bonnarens, UGent
Directing Group van het ‘Programme on Institutional Management in Higher
Education’ (IMHE) van de OESO
effectieve vertegenwoordiger: Bart Heijnen, Universiteit Antwerpen
plaatsvervanger: Koen Debackere, K.U.Leuven
Erkenningscommissie voor kinesitherapeuten
effectieve vertegenwoordigers : Dirk Cambier, UGent ; Hilde Feys, K.U.Leuven
eerste plaatsvervanger : Peter Van Roy, Vrije Universiteit Brussel ; tweede
plaatsvervanger : Rik Gosselink, K.U.Leuven
Hoge Raad voor Normalisatie
effectieve vertegenwoordigers : Gerda Naeyens, K.U.Leuven ; Roland Paemeleire,
UGent
plaatsvervangers : Martine Wevers, K.U.Leuven, Patrick Rombauts, Vrije Universiteit
Brussel
Hoge Raad van Justitie (mandaten lid niet-magistraten)
Cathy Van Acker, UGent ; Geert Vervaeke, K.U.Leuven ; Boudewijn Bouckaert,
UGent
Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind
Frederik Swennen, Universiteit Antwerpen ; Paul Lemmens, K.U.Leuven
NVAO – adviesraad
effectieve vertegenwoordiger : Harry Martens, UHasselt
plaatsvevanger : Paul Geerlings, Vrije Universiteit Brussel
Planningscommissie Medisch Aanbod
effectieve vertegenwoordigers : Marleen Temmerman, UGent ; Jozef Janssens,
K.U.Leuven ; André Van Steirteghem, Vrije Universiteit Brussel ; Wim Stevens,
Universiteit Antwerpen
plaatsvervangers : Paul Van Cauwenberge, UGent ; Brigitte Velkeniers, Vrije
Universiteit Brussel ; Luc De Clerck, Universiteit Antwerpen ; Guy Mannaerts,
K.U.Leuven
Raad voor Examenbetwisting
effectieve vertegenwoordiger : Jacqueline Hellemans, K.U.Leuven
plaatsvervanger : Jean Laenens, Universiteit Antwerpen
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Raadgevend Comité voor Bio-ethiek
effectieve vertegenwoordiger: Gerry Evers-Kiebooms, K.U.Leuven
plaatsvervanger: Geertrui Van Overwalle, K.U.Brussel / K.U.Leuven
effectieve vertegenwoordiger: Sigrid Sterckx, UGent
plaatsvervanger: Etienne Vermeersch UGent
effectieve vertegenwoordiger: Jan Vinck, UHasselt
plaatsvervanger: Willem Lemmens, Universiteit Antwerpen
effectieve vertegenwoordiger: Paul Schotsmans, K.U.Leuven
plaatsvervanger: Freddy Mortier, UGent
effectieve vertegenwoordiger: Ingrid Ponjaert-Kristoffersen, Vrije Universiteit Brussel
plaatsvervanger: Erna Guldix, Vrije Universiteit Brussel
effectieve vertegenwoordiger: Paul Devroey,Vrije Universiteit Brussel
plaatsvervanger: Maryse Bonduelle, Vrije Universiteit Brussel
effectieve vertegenwoordiger: Patrick Cras, Universiteit Antwerpen
plaatsvervanger: Arnold Gerard Herman, Universiteit Antwerpen
effectieve vertegenwoordiger: Anne De Paepe, UGent
plaatsvervanger: Chris Van Geet, K.U.Leuven
Stuurgroep Diversiteit (ministerie van Onderwijs)
Danielle Gilliot, VLIR.
Stuurgroep Inventaris Wetenschappelijk en Technologisch Onderzoek
Vlaanderen (STIWETO)
Danielle Gilliot, VLIR
Stuurgroep van het Milieu Innovatie Platform (MIP)
prof. Willy Baeyens, Vrije Universiteit Brussel
Stuurgroep Project Vlaams Expertisecentrum Handicap en Studie (VEHHO)
Danielle Gilliot, VLIR
Vlaams adviescomité Socrates 2
effectieve vertegenwoordigers : Piet Henderickx, K.U.Leuven ; Paul Ryelandt, UGent
plaatsvervangers : Leen Wyndaele, K.U.Leuven ; Kris Van De Poel, Universiteit
Antwerpen
Vlaams Instituut voor Vrede en Geweldpreventie
Gustaaf Geeraerts, Vrije Universiteit Brussel ; Koen Vlassenroot, UGent ; Jan
Wouters, K.U.Leuven / Universiteit Antwerpen
Vlaams subcomité voor Hoger Onderwijs
effectieve vertegenwoordigers : Piet Henderickx, K.U.Leuven ; Raoul Van Esbroeck,
Vrije Universiteit Brussel ; Patricia De Klopper, Universiteit Antwerpen; Paul
Ryelandt, UGent ; Johan Broeckmans, UHasselt
plaatsvervanger : Leen Wyndaele, K.U.Leuven
Vlaams Onderhandelingscomité Hoger Onderwijs
effectieve vertegenwoordigers : Bert Overlaet, K.U.Leuven ; Jan Veny, Vrije
Universiteit Brussel ; Bart Heijnen, Universiteit Antwerpen ; Dirk Mangeleer, UGent
plaatsvervangers : Walter Gijs, K.U.Leuven ; Elsje Osselaer, Vrije Universiteit
Brussel ; Serge Simon, Universiteit Antwerpen ; Bob Van Win, UGent
VLOR – Algemene Raad
Agnes De Munter, K.U.Leuven ; Nadine Engels, Vrije Universiteit Brussel ; Ria
Janvier, Universiteit Antwerpen ; Gilberte Schuyten, UGent
VLOR (Vlaamse Onderwijsraad) – Raad Hoger Onderwijs
Veerle Hulpiau, K.U.Leuven ; Raoul Van Esbroeck, Vrije Universiteit Brussel ; Luc
François, UGent ; Harry Martens, UHasselt
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VLOR – werkgroep Academisering
Frank Baert, K.U.Leuven
VLOR – Werkgroep Engagementsverklaring Hoger Onderwijs
Danielle Gilliot, VLIR
VRWB ( Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid) – Algemene Raad
André Oosterlinck, K.U.Leuven ; Roger Bouillon, K.U.Leuven ; Jan Cornelis, Vrije
Universiteit Brussel ; Dirk Van Dyck, Universiteit Antwerpen ; Andreas De Leenheer,
UGent ; Paul Janssen, UHasselt
VRWB – Commissie Begroting en Financiën
Ina Dambre, VLIR
VRWB – Commisie Federale en Internationale Samenwerking
Danielle Gilliot, VLIR
VRWB - Commissie Wetenschapsbeleid
Danielle Gilliot, VLIR
Werkgroep Financiering (Ministerie van Onderwijs )
Koenraad Debackere, K.U.Leuven ; Dirk Mangeleer, UGent ; Martin Decancq,
Universiteit Antwerpen ; Willy Goetstouwers,UHasselt
Wetenschappelijk Adviescomité van UNU-CRIS
effectieve vertegenwoordiger : Jan Wouters, K.U.Leuven
plaatsvervanger : Hendrik Coolsaet, UGent
Wetenschappelijk Comité van het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie
(KHID)
Rik Coolsaet, Universiteit Gent ; Gustaaf Geeraerts, Vrije Universiteit Brussel
Wetenschappelijk Comité voor de Nationale Rekeningen (van het Instituut voor
de Nationale Rekeningen)
Erik Buyst, K.U.Leuven ; Martine Van Geel, Universiteit Antwerpen ; Marc
Despontin, Vrije Universiteit Brussel
3.6 Samenstelling van de vistitatiecommissies
Samenstelling visitatiecommissie Biologie
Voorzitter:
- prof. dr. M. Raes : hoogleraar en academisch directeur Unité de Recherche en
Biologie Cellulaire Animale, Faculté des Sciences, Facultés Notre-Dame de la
Paix te Namen
Leden :
- prof. dr. P. Devos : hoogleraar Dierkunde, menselijke fysiologie en vergelijkende
endocrinologie, Facultés Notre-Dame de la Paix, Namen
- prof. dr. A. Eleftheriou : professor Marine Biology, Hellenic Centre for Marine
Research, University of Crete, Greece
- dr. J. Lenvain : diensthoofd Kwaliteit, Methoden en Studies, Belgisch Technische
Coöperatie (BTC), lid van de VLIR-UOS-Evaluatiecommissie
"opleidingsprogramma's".
- dr. C. Nelissen : onderwijskundig adviseur Xios Hogeschool Limburg, lid van
meerdere VLIR-visitatiecommissies
- prof. dr. R. Sikora : hoofd afdeling Phytopathology and Nematology in soil
ecosystems, Institute of Plant Diseases, Friedrich-Wilhelms Universität Bonn
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prof. dr. J. van Alphen : hoogleraar Dierencologie en hoofd departement
dierecologie bij het Instituut voor Evolutionaire Ecologische Wetenschappen, Van
der Klaauw Laboratorium, Universiteit Leiden, directie Onderzoekschool
Functionele Ecologie, Rijksuniversiteit Groningen;
prof. dr. L. van der Plas : hoogleraar Plantenfysiologie Universiteit Wageningen,
hoofd Laboratorium voor Plantenfysiologie Wageningen Universiteit

Student:
- mevrouw M. S. Bauwens
Secretaris :
- dr. L. Hendrix en dr. ir. E. Van Zele : beiden stafmedewerkers verbonden aan de
cel Kwaliteitszorg van het VLIR-secretariaat.
Samenstelling visitatiecommissie Biomedische Wetenschappen
Voorzitter :
- prof. dr. P.R. Bär : directeur Graduate Studies, School of Biomedical Sciences,
Universitair Medisch Centrum Utrecht
Leden :
- prof. dr. D. Hoekstra : dept. Membrane Cell Biology, Rijksuniversiteit Groningen,
Faculteit Medische Wetenschappen
- prof. dr. em. F. Roels : emeritus hoogleraar ‘Menselijke Anatomie’ en
‘Embryologie van de mens’ aan de Universiteit Gent, de Vrije Universiteit Brussel
en het Rijksuniversitair Centrum Antwerpen
- dr. M. Sileghem : Adviseur bij het Instituut voor Wetenschappen en Techniek –
Vlaanderen (IWT) voor het domein van de Biotechnologie
- prof. dr. M.A. Van Buchem : hoogleraar Neuroradiologie Universiteit Leiden
- prof. dr. P. Van Petegem : hoogleraar Onderwijskunde Universiteit Antwerpen
Studentleden :
- mevrouw L. Nicolaï en mevrouw N. Van Hecke
Secretaris :
- de heer P.J. Van de Velde : stafmedewerker verbonden aan de cel Kwaliteitszorg
van het VLIR-secretariaat.
Samenstelling visitatiecommissie Familiale en Seksuologische Wetenschappen
Voorzitter :
- prof. dr. em. A.K. Slob : emeritus hoogleraar Seksuologie, Erasmus Universitair
Medisch Centrum Rotterdam
Leden :
- mevrouw T. Dehaene : hoofd Centrum Relatievorming en
Zwangerschapsproblemen (cRZ) Leuven
- prof. dr. M. Spoelders : hoogleraar en voorzitter vakgroep Pedagogiek,
Universiteit Gent
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prof. dr. H. B.M. Van de Wiel : hoogleraar gezondheidspsychologie,
Rijksuniversiteit Groningen

Secretaris :
- mevrouw M. Bronders : coördinator verbonden aan de cel Kwaliteitszorg van het
VLIR-secretariaat.
Samenstelling visitatiecommissie Geneeskunde
Voorzitter :
- prof. dr. em. B. Meyboom – de Jong : emerita hoogleraar
Huisartsengeneeskunde,
Rijksuniversiteit Groningen
Leden :
- prof. dr. P. J. De Weer : hoogleraar Fysiologie, University of Pennsylvania
- prof. dr. em. J. Metz : emeritus hoogleraar Medische onderwijskunde, Radboud
Universiteit Nijmegen
- prof. dr. em. R. Rottiers : emeritus hoofddocent Endocrinologie, Universiteit Gent
- prof. dr. H. Van den Bussche : directeur Instituut voor Huisartsengeneeskunde,
pro-decaan voor het medisch onderwijs Universität Hamburg
- prof. dr. G. H.A. Visser : hoogleraar Obstetrie, Universiteit Utrecht
Studentleden :
- de heer T. Ennekens en de heer G. Van Pottelbergh
Secretaris :
- mevrouw J. Breda : stafmedewerker verbonden aan de cel Kwaliteitszorg van het
VLIR-secretariaat.
Samenstelling visitatiecommissie Godgeleerdheid en
Godsdienstwetenschappen
Voorzitter :
- prof. dr. K.W. Merks : hoogleraar Moraaltheologie, Universiteit van Tilburg
Commissieleden :
- prof. dr. M. Foket : hoogleraar Pastoraaltheologie en Godsdienstdidactiek,
Université Catholique de Louvain
- prof. dr. J. Hofmeyr : hoogleraar Geschiedenis van de kerk en de theologie,
University of Pretoria
- prof. dr. J. Joosten : hoogleraar Oude Testament, Université Max Bloch,
Straatsburg
- prof. dr. G. Vergauwen : hoogleraar Systematische theologie, Universität Freiburg
Studentleden :
- mevrouw A. Bollaert en mevrouw R. Nivelle
Secretaris :
- mevrouw J. Breda : stafmedewerker verbonden aan de cel Kwaliteitszorg van het
VLIR-secretariaat.
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Samenstelling visitatiecommissie Logopedische en Audiologische
Wetenschappen
Voorzitter :
prof. dr. P. Van de Heyning : gewoon hoogleraar Neus-, keel en oorziekten
Universiteit Antwerpen
Leden :
- prof. dr. R. Bastiaansen : hoogleraar Neurolinguistiek, Rijksuniversiteit Groningen
- de heer J. Daniels : pedagoog, Limburgs Universitair Centrum (later Universiteit
Hasselt) en senior onderwijstechnoloog, Open Universiteit Nederland
- prof. dr. S. Goorhuis-Brouwer : hoogleraar Spraak- en taalpathologie,
Rijksuniversiteit Groningen
- dr. H. Verschuure : hoofd audiologisch centrum Erasmus Universitair Medisch
Centrum Rotterdam
Studentleden :
- mevrouw C. Theys
Secretaris :
- dr. P. Van Der Voort : stafmedewerker verbonden aan de cel Kwaliteitszorg van
het VLIR-secretariaat.
Samenstelling visitatiecommissie Natuurkunde
Voorzitter :
- prof. dr. J. Sengers : distinguished university professor, University of Maryland
Leden :
- dr. ir. H. Maes : vice-president IMEC
- prof. dr. D. Pfannkuche : hoogleraar Theoretische natuurkunde van vaste stoffen,
Universität Hamburg
- prof. dr. F. Saris : decaan van de faculteit Wetenschappen, gewoon hoogleraar
Natuurkunde, Universiteit Leiden
- prof. dr. P. Thiry : gewoon hoogleraar Experimentele natuurkunde, Facultés
Universitaires Notre-Dame de la Paix
- prof. dr. E. Van den Heuvel : hoogleraar Sterrenkunde, Universiteit van
Amsterdam
Studentleden :
- mevrouw V. Piga en mevrouw A.S. Roose
Secretaris :
- dr. P. Van Der Voort en mevrouw I. De Vooght : beiden stafmedewerkers
verbonden aan de cel Kwaliteitszorg van het VLIR-secretariaat.
Samenstelling visitatiecommissie Oosterse Studies
Voorzitter :
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Prof. dr. B.C.A. Walraven : hoogleraar Koreaanse taal en cultuur, Faculteit der
Letteren, Universiteit Leiden

Leden :
- prof. dr. B. ter Haar : hoogleraar Geschiedenis van China en Talen en culturen
van China, en directeur de onderzoeksschool CNWS (Research School for Asian,
African and Amerindian Studies), Faculteit Letteren, Universiteit Leiden
- Prof. dr. W.H. van Slodt : hoogleraar Assyriologie, Rijksuniversiteit Leiden,
Nederland
- Prof. dr. M. Woidich : hoogleraar Arabische taal en cultuur, Faculteit
Geesteswetenschappen, Universiteit van Amsterdam
- Prof. dr. J.M. Verpoorten : hoogleraar Indologie en Boeddhisme, Université de
Liège
- Prof. dr. P. Van Petegem, hoogleraar Onderwijskunde, Faculteit Onderwijs en
Informatiewetenschappen, Universiteit Antwerpen
Studenten :
- de heer M. Groenweghe
Secretaris :
- mevrouw J. Pletinckx : coördinator onderwijs
Samenstelling visitatiecommissie Rechten en Notariaat
Voorzitter :
- prof. dr. em. J. du Jardin : emeritus hoogleraar Strafrecht Université Catholique
de Louvain en Faculté Universitaire Notre Dame de la Paix Namur, emeritus
Procureur-Generaal bij het Hof van Cassatie
Leden :
- mr. T. Drupsteen : gewezen hoogleraar Milieurecht Universiteit Leiden, lid van de
Nederlandse Raad van State
- prof. dr. emeritus J. Malherbe : emeritus hoogleraar Commercieel en fiscaal recht,
Université Catholique de Louvain
- mr. P. Marchal : emeritus eerste voorzitter van het hof van Cassatie, Président de
la Cour de Justice Benelux
- prof. dr. em. Y. Merchiers : emerita gewoon hoogleraar Economisch recht,
Universiteit Gent
- prof. dr. P. Smeyers : gewoon hoogleraar Wijsgerige pedagogiek, K.U.Leuven
- prof. dr. D.W.F. Verkade : hoogleraar Auteursrechten en Intellectuele
eigendomsrechten Universiteit Leiden
- prof. dr. J.A. Winter : hoogleraar Europees recht, Universiteit Leiden
- prof. dr. H.J. Snijders : hoogleraar Burgerlijk recht, Universiteit Leiden
Studentleden :
- de heer F. De Grave en mevrouw V. Hemelaer
Secretaris :
- de heer P.J. Van de Velde : stafmedewerker verbonden aan de cel Kwaliteitszorg
van het VLIR-secretariaat.
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Samenstelling visitatiecommissie Vergelijkende Cultuurwetenschappen
Voorzitter :
- prof. dr. A. de Ruyter : decaan Faculteit Sociale Wetenschappen en Faculteit der
Letteren van de Universiteit van Tilburg, gewoon hoogleraar Sociale
wetenschappen aan de Universiteit van Tilburg alsmede gewoon hoogleraar
Vergelijkende studie van de multiculturele samenleving aan de Universiteit
Utrecht
Leden :
- prof. dr. W.A.W. de Graaf : universitair hoofddocent Algemene sociale
wetenschappen, Faculteit Sociale wetenschappen, Universiteit Utrecht
- prof. dr. M. Janssens : hoogleraar Intercultureel management, Katholieke
Universiteit Leuven
- prof. dr. J.G. Oosten : gewoon hoogleraar Godsdienststudie, CA
Ontwikkelingssociologie, Faculteit Sociale wetenschappen, Universiteit Leiden
- drs. K. Scager : senior adviseur bij het Interfacultair Instituut voor
Lerarenopleiding, Onderwijsontwikkeling en Studievaardigheden (IVLOS) van de
Universiteit Utrecht
Studentleden :
- de heer G. Callebaut
Secretaris :
- mevrouw M. Bronders : coördinator verbonden aan de cel Kwaliteitszorg van het
VLIR-secretariaat.
Samenstelling visitatiecommissie Wijsbegeerte
Voorzitter :
- prof. dr. H. Achterhuis : hoogleraar Universiteit Twente
Leden :
- prof. dr. I Douven : hoogleraar Erasmus Universiteit Rotterdam
- prof. dr. em. S. Griffioen : emeritus hoogleraar Vrije Universiteit Amsterdam
- prof. dr. R. Soetaert : hoogleraar Universiteit Gent
- prof. dr. em. W. van Reijen : emeritus hoogleraar Universiteit Utrecht
Secretaris :
- mevrouw L. Derycke, stafmedewerker en mevrouw M. Bronders, coördinator :
beiden verbonden aan de cel Kwaliteitszorg van het VLIR-secretariaat.
Samenstelling visitatiecommissie Wiskunde
Voorzitter :
- prof. dr. em. F. Takens : emeritus hoogleraar Wiskunde, Rijksuniversiteit
Groningen
Leden :
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prof. dr. H. van der Vorst : hoogleraar Toegepaste wiskunde, Universiteit Utrecht
prof. dr. F. Keune : hoogleraar Wiskunde, Radboud Universiteit Nijmegen
prof. dr. F. Borceux : hoogleraar Wiskunde, Université Catholique de Louvain
prof. dr. I. Gijbels : hoogleraar Statistiek, Université Catholique de Louvain en
Katholieke Universiteit Leuven

Secretaris :
- dr. P. Van Der Voort : stafmedewerker verbonden aan de cel Kwaliteitszorg van
het VLIR-secretariaat.

40

