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Op 14 juni 2014 en 4 oktober 2014 hielden de leden van de Associatie KU Leuven strategiedagen met de 
voorzitters van de instellingen en de leden van de Raad van Bestuur van de associatie. Uit de gevoerde 
discussies en de schriftelijke feedback van de deelnemers (presentaties en input deelnemers ter inzage 
beschikbaar op webdoc) is een gemeenschappelijke toekomstvisie op de samenwerking tussen de 
universiteit en de hogescholen afgeleid. Verder formuleerden de associatiepartners nieuwe strategische 
prioriteiten. Task forces van bestuurders stellen actieplannen op voor de uitwerking en uitvoering hiervan. 
Waar mogelijk doen ze hiervoor een beroep op bestaande adviesorganen van de associatie.  

Via gezamenlijke standpunten leveren de associatieleden een belangrijke bijdrage aan ontwikkelingen in het 
hoger onderwijs en spelen ze in op de uitdagingen die beschreven zijn in het Vlaamse regeerakkoord 
(studiegelden, toelatingssystemen, studievoortgang, accreditatie, hervorming secundair onderwijs, 
lerarenopleiding,…). De samenwerking tussen de associatiepartners zal zich vooral focussen op de 
hieronder beschreven prioriteiten. Tegelijkertijd blijven de associatiepartners processen van expertisedeling 
op concrete domeinen ondersteunen en stimuleren, ook rekening houdend met de decretale opdrachten van 
associaties. 

Op basis van de prioriteiten en in functie van de algemene associatievisie op samenwerking zullen in de 
komende maanden aanpassingen gebeuren aan de beleids- en adviesorganenstructuur van de associatie.  

1 Visie op de samenwerking tussen de associatiepartners 

De Associatie KU Leuven is een netwerk van de KU Leuven en vijf hogeschoolclusters in Vlaanderen. Nu de 
de academische hogeschoolopleidingen in de universiteit integreerden en de nieuwe clusters van 
hogescholen op kruissnelheid komen, zijn de associatieleden klaar om te focussen op nieuwe prioriteiten op 
associatieniveau. Ze blijven intensief samenwerken vanuit de autonomie, eigenheid en dynamiek van elk 
van de leden. Ze versterken elkaar op terreinen waar ze alleen onvoldoende verandering kunnen initiëren. 
Ze zetten in op complementariteit en zichtbare meerwaarden. Ze treden samen op wanneer ze 
gemeenschappelijke belangen hebben en maken duidelijke afspraken wanneer de belangen betrekking 
hebben op slechts een of enkele leden. 

De associatieleden bevestigen het onderscheid tussen professioneel en academisch hoger onderwijs. 
Professionele en academische bacheloropleidingen leiden beide op tot het internationaal erkende 
kwalificatieniveau 6, maar verschillen op het vlak van abstractiegraad. Academische bacheloropleidingen 
zijn primair gericht op doorstroom naar een masteropleiding, terwijl professionele opleidingen in de eerste 
plaats een uitstroomfinaliteit hebben. Het professioneel hoger onderwijs en het HBO5 horen thuis in de 
hogescholen en het academisch hoger onderwijs, ook de kunstopleidingen, in de universiteit. 

Ook op het vlak van onderzoek zien de associatieleden een onderscheid tussen de universiteit en de 
hogescholen. Wetenschappelijk onderzoek met internationale excellentie als referentiekader, is een taak van 
de universiteit. Onderzoek aan de hogescholen is praktijk- en innovatiegericht, staat in functie van het 
onderwijs en draagt bij tot het verbeteren en innoveren van de beroepspraktijk, lokale bedrijven en 
organisaties . 

Cruciaal voor de associatie is het creëren van bruggen, op het vlak van onderwijs en studentenbeleid, via 
(her)oriëntering en schakelmogelijkheden, onderzoek en innovatie (translatieketen), en algemeen beheer 
(gezamenlijke ondersteunende processen). 

De leden van de associatie profileren zich vanuit hun eigenheid, met het associatiemerk als 
gemeenschappelijke basis. Het is de ambitie van de associatieleden om gezamenlijk het marktaandeel te 
versterken. 

De finale doelstelling van de leden van de associatie blijft het optimaal inzetten van overheidsmiddelen 
voor kwaliteitsvol hoger onderwijs, onderzoek en dienstverlening. 
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2 9 prioritaire actieterreinen  

2.1 De HBO5-opleidingen integreren in de hogescholen 

Wat? De Associatie KU Leuven kiest met volle overtuiging voor de integratie van de HBO5-opleidingen in de 
hogescholen.  

Waarom? Door het invullen van de lacune tussen het secundair onderwijs en de professionele 
bacheloropleiding heeft een succesvol HBO5-aanbod het potentieel om doelgroepen aan te spreken die tot 
nog toe geen kwalificatie hoger onderwijs behaalden. Voor sommige van die studenten kan het HBO5 ook 
als een opstap dienen naar een bacheloropleiding. Een sterk HBO5-aanbod heeft dan ook een groot 
maatschappelijk belang, zeker in het licht van de huidige socio-economische context. Om hiervan een 
volwaardige pijler te maken in één geïntegreerde hogeronderwijsruimte is afstemming nodig over inhoud, 
trajecten en ondersteunende processen. De Associatie KU Leuven kiest voor inbedding van de HBO5-
opleidingen in de hogescholen om dit ten volle te realiseren. 

Hoe? De leden van de associatie verdedigen dit standpunt bij de overheid  en ijveren voor voldoende 
financiële middelen om dit onderwijsniveau structureel uit te bouwen in het hoger onderwijs. Ook de HBO5-
opleiding verpleegkunde wordt in dit denkproces betrokken, in samenwerking met de bacheloropleidingen 
verpleegkunde. Via samenwerkingsverbanden met de Centra voor Volwassenenonderwijs (CVO’s) en 
secundaire scholen (in het geval van verpleegkunde) werken de hogescholen nu al aan het 
opleidingsaanbod en de nodige randvoorwaarden om dit te optimaliseren, waaronder 
studentenvoorzieningen, doorstroommogelijkheden en ondersteunende processen. De associatie wil hier de 
komende jaren voluit voor blijven gaan. 

2.2 De lerarenopleidingen versterken 

Wat? De lerarenopleidingen passen zich aan in functie van de hervorming van het secundair onderwijs. De 
associatieleden gaan voor een intensievere samenwerking tussen de verschillende soorten 
lerarenopleidingen, waarbij de specifieke lerarenopleidingen (SLO’s) van de CVO’s worden opgenomen in 
de structuur van het hoger onderwijs 

Waarom? Een sterk secundair onderwijs heeft nood aan sterke leraren, en dus ook aan sterke 
lerarenopleidingen. De verschillende soorten lerarenopleidingen werken samen binnen het expertisenetwerk 
School of Education van de associatie, waardoor de associatie de plaats bij uitstek is om een gezamenlijk 
beleid uit te werken. 

Hoe? De universiteit, hogescholen en CVO’s werken in het expertisenetwerk School of Education concrete 
voorstellen uit. De op associatieniveau goedgekeurde discussienota rond de hervorming van het secundair 
onderwijs vormt hierbij het uitgangspunt. 

2.3 Kwaliteitszorgsystemen slimmer en slanker maken 

Wat? De Associatie KU Leuven staat voor kwaliteit. Om die kwaliteit te waarborgen werken de 
associatieleden aan slimmere systemen van interne en externe kwaliteitszorg; maar tegelijkertijd ook aan 
slankere systemen, met zo licht mogelijke procedures. De associatieleden versterken elkaar bij de uitwerking 
daarvan. 

Waarom? In de komende jaren staat de overgang naar de instellingsreview en - op termijn - naar 
instellingsaccreditatie op het programma in het hoger onderwijs. Daarbij is het aan de universiteiten en 
hogescholen om te bewijzen dat ze waken over de kwaliteit van hun opleidingen en daartoe de nodige 
processen opzetten. De overgang van het systeem van opleidingsvisitaties (en –accreditaties) naar de 
instellingsaccreditatie is ingrijpend en vereist een onderbouwde besluitvorming op Vlaams niveau en een 
aangepast kwaliteitsbeleid op niveau van de instellingen.  

Hoe? De hogescholen en de universiteit ontwikkelen gezamenlijke standpunten met betrekking tot de 
hervorming van het visitatie- en accreditatiestelsel en dragen zo bij aan de besluitvorming op Vlaams niveau. 
Daarnaast ontwikkelen en versterken de associatieleden hun expertise op het vlak van interne en externe 
kwaliteitszorg door ervaringen te delen. 
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2.4 Het onderwijsaanbod optimaliseren 

Wat? De associatieleden werken samen aan onderwijsverbetering en onderwijsvernieuwing. De 
hogescholen van de Associatie KU Leuven onderzoeken hoe ze hun aanbod aan professionele 
bacheloropleidingen kunnen optimaliseren. Ze focussen in de eerste plaats op kleine opleidingen en werken 
concrete maatregelen uit om te komen tot duurzame oplossingen.  

Waarom? Het aanbod aan bacheloropleidingen in Vlaanderen is erg breed en leidt vaak tot onproductieve 
concurrentie. Financiële middelen zijn schaars en nopen tot het maken van keuzes. Samenwerking tussen 
associatieleden biedt mogelijkheden om te komen tot een rationeler aanbod: opleidingen uitwisselen, samen 
aanbieden, onderwijsconcepten en curricula vernieuwen,….  

Hoe? De associatieleden voeren, vanuit de instellingseigen context, onderwijsinnovatieve projecten uit die 
de associatievisie ondersteunen.  
De hogescholen formuleren elk een toekomstvisie over hun opleidingsaanbod en over de plaats van kleine 
opleidingen daarin. Ze brengen concrete voorstellen samen binnen de associatie en gaan op zoek naar win-
win-situaties.  
 

2.5 Toekomstige studenten oriënteren naar een opleiding die aansluit bij hun talenten en motivatie 

Wat? De Associatie KU Leuven wil toekomstige studenten oriënteren naar een opleiding die aansluit bij hun 
talenten en motivatie, met realistische verwachtingen over hun slaagkansen en doorstroommogelijkheden. 

Waarom? Elk jaar haakt een groot aantal studenten af in het eerste jaar hoger onderwijs. De hoge drop-out 
is nefast en heeft veel negatieve gevolgen zowel voor de student, de instelling als de gemeenschap. 
Studenten hebben vaak een negatief zelfbeeld, maar ook op financieel vlak betekent dit een zwaar verlies 
voor alle partijen. De associatieleden hebben samen een breed en gevarieerd aanbod aan HBO5, 
professionele en academische bacheloropleidingen en zijn ideaal geplaatst om toekomstige studenten te 
oriënteren binnen dit aanbod.  

Hoe? De associatieleden maken afspraken over correcte en duidelijke informatie over hun volledige 
opleidingsaanbod. Ze zetten sterk in op een goede oriëntering en studiekeuzebegeleiding. Ze werken met 
het secundair onderwijs samen aan afstemming tussen de eindtermen van het secundair onderwijs en de 
startcompetenties van het hoger onderwijs. Ze brengen expertise in bij het uitwerken van 
oriënteringstrajecten in het secundair onderwijs en bij de ontwikkeling van ijkingstoetsen voor het hoger 
onderwijs. Eens het secundair onderwijs hervormd, wensen de associatieleden een bindende toelatingsproef 
in te voeren voor studenten die in het hoger onderwijs een vervolgtraject willen aanvatten dat niet aansluit bij 
de studierichting die ze in het secundair onderwijs volgden. 

2.6 Heroriëntering van studenten faciliteren  

Wat? De Associatie KU Leuven wil heroriëntering tijdens en na het eerste jaar faciliteren binnen haar 
netwerk. 

Waarom? Ieder jaar zijn er studenten die in de loop van hun opleiding moeilijkheden ondervinden en niet op 
hun plaats zitten. De associatie wil die studenten helpen om deze moeilijkheden te overwinnen via 
remediëring of waar nodig op een doordachte manier te heroriënteren, zonder daarbij onnodig tijd te 
verliezen. De brede waaier aan opleidingen binnen de associatie biedt hiervoor heel wat kansen. 

Hoe? De associatieleden wensen heroriëntering te optimaliseren door enerzijds snel de noden te detecteren 
en anderzijds de randvoorwaarden te vervullen om dit vlot te laten verlopen. Ze stemmen de organisatie van 
het academiejaar en de studievoortgangsmaatregelen op elkaar af en hanteren een transparant 
vrijstellingsbeleid. Studie- en studentenbegeleiders zijn goed geïnformeerd over de mogelijkheden van 
studenten bij heroriëntatie en detecteren knelpunten om voortdurende optimalisatie te realiseren. 

2.7 Doorstroom van studenten in het associatienetwerk optimaliseren  

Wat? De associatieleden bouwen de doorstroommogelijkheden voor studenten verder uit via verkorte 
trajecten, schakeltrajecten, voortgezette opleidingen en permanente vorming. Ze gaan daarbij voor een 
kwaliteitsvol maar flexibel aanbod, afgestemd op maatschappelijke noden. 
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Waarom? De associatie ziet de maatschappelijke nood aan hoogopgeleiden die gewapend zijn om in 
complexe en snel evoluerende contexten te werken en zich bij te scholen. Zowel in academische als in 
professionele richtingen is er nood aan voortgezette vorming om up to date te blijven, te verdiepen of te 
verbreden. Om optimaal aan deze maatschappelijke noden te kunnen beantwoorden, is samenwerking 
tussen de associatiepartners en met het werkveld essentieel. 

Hoe? De hogescholen en de universiteit slaan de handen in elkaar om de oriëntatie van afgestudeerde 
professionele bachelors naar schakelprogramma’s en voortgezette opleidingen te optimaliseren. Hiervoor 
werken ze enerzijds aan inhoudelijke afstemming over de betrokken trajecten per discipline en investeren ze 
anderzijds in professionele studie- en studentenbegeleiding en onderzoek naar het studierendement. Voor 
het aanbod in voortgezette professionele opleidingen aan de hogescholen onderzoekt de associatie per 
domein welke structuur het beste tegemoet komt aan de noden (verlenging initiële bachelor, bachelor-na-
bachelor, verkort traject voor tweede diploma, postgraduaat, samenwerking met werkveld). 

2.8 De ondersteunende processen van de associatieleden optimaliseren  

Wat? De associatieleden bundelen hun krachten om hun ondersteunende processen verder te integreren.  

Waarom? De associatieleden zetten de overheidsmiddelen zo optimaal mogelijk in voor kwaliteitsvol hoger 
onderwijs, onderzoek en dienstverlening. Door hun ondersteunende diensten verder op elkaar af te 
stemmen, genieten ze maximaal van schaalvoordelen en efficiëntieverhoging. 

Hoe? In eerste instantie focust de associatie op de optimalisatie van de bestaande geïntegreerde 
toepassingen. De leden definiëren duidelijk voor welke processen ze eenheid willen en voor welke 
differentiatie nodig is. De associatie onderzoekt verder waar een meer geïntegreerde samenwerking 
mogelijk én zinvol is, zet in op deze domeinen en optimaliseert de communicatie hierover. 

2.9 In complementariteit participeren in de Vlaamse speerpuntclusters 

Wat? De associatieleden participeren gezamenlijk aan de Vlaamse speerpuntclusters en dragen daardoor bij 
aan het realiseren van de innovatieketen. De speerpuntclusters verenigen het geheel van organisaties die 
het innovatietraject omspannen (o.a. bedrijven, universiteiten, hogescholen, strategische onderzoekscentra). 
Ze zullen in de komende maanden en jaren meer en meer de kern vormen van de gerichte component van 
het Vlaamse innovatiebeleid. De duidelijke focus op de economische en innovatiefinaliteit staat centraal.  

Waarom? De Vlaamse speerpuntclusters zullen fungeren als innovatiehefbomen waarbinnen kennis, 
ondernemerschap en marktontwikkeling samenkomen in processen van co-creatie waarbij kennisinstellingen 
en bedrijven intensief samenwerken. De hogescholen en de universiteit kunnen vanuit hun 
complementariteit een unieke rol spelen aangezien ze samen instaan voor een continuüm van fundamenteel 
tot praktijk- en innovatiegericht onderzoek.  

Hoe? Op basis van de clusterthema’s die de overheid vastlegt, onderzoeken de associatieleden welke rol ze 
kunnen opnemen. Ze ontwikkelen een plan van aanpak dat weergeeft met welke ambities, engagementen 
en acties ze zich in de speerpuntclusters zullen inschrijven, samen met het bedrijfsleven en andere relevante 
Vlaamse actoren.  

 


