
   
 
 

Studiedag georganiseerd door het Interuniversitair Centrum voor Onderwijsrecht (ICOR) en de Xios 
Hogeschool Limburg, in samenwerking met de Associatie Universiteit-Hogescholen Limburg 

(AUHL). 
 
NU TOT 2013.  
HOE VER REIKT DE INTEGRATIE VAN ACADEMISCHE HOGESCHOOLOPLEIDINGEN IN DE 
UNIVERSITEITEN EN WAT ZIJN DE GEVOLGEN VOOR DE PROFESSIONELE OPLEIDINGEN 
IN DE HOGESCHOLEN? 
INNOVATIE EN ONDERNEMEN: IMPACT OP UNIVERSITEITEN EN HOGESCHOLEN IN DE 
TOEKOMST. 

 
 

Donderdag 16 september 2010 – van 9.30 tot 17.00 uur 
Diepenbeek – Xios Hogeschool Limburg 

 
 
De jaarlijkse ICOR-studiedag aan de XIOS Hogeschool over Hoger Onderwijs en Associatie in 
Vlaanderen, in samenwerking met Associatie Universiteit-Hogescholen Limburg, is reeds aan zijn 
zesde uitgave toe. 
 
De vorige studiedagen kenden een bijzonder grote belangstelling en focusten op o.m. academisering 
en accreditatie, rationalisatie en programmatie van het hoger onderwijs, meerjarenbeleid inzake 
onderzoek, good governance, personeelsbeleid, … 
 
Op donderdag 16 september focust de studiedag op de tweevoudige thematiek :  
Nu tot 2013. Hoe ver reikt de integratie van academische hogeschoolopleidingen in de universiteiten? 
Wat zijn de gevolgen voor de professionele opleidingen in de hogescholen ? 
Innovatie en ondernemen: impact op universiteiten en hogescholen in de toekomst. 
 
De omwenteling die het Vlaams hoger onderwijs sinds Bologna ondergaat zet zich onverminderd 
voort: de invoering van de bachelor-masterstructuur en de academiseringsfase van de twee cycli- 
hogeschoolopleidingen waren daarin twee belangrijke pijlers. Wat het hogeronderwijslandschap echter 
voorgoed zal hertekenen is de beslissing van de Vlaamse regering van 16 juli 2010 om alle 
geacademiseerde hogeschoolopleidingen ten laatste op het einde van het academiejaar 2012-2013 te 
laten integreren in de Vlaamse universiteiten. Om dit proces te doen slagen, zal de financiële bijdrage 
verhoogd worden met een bedrag van 225,9 miljoen euro voor een periode van 15 jaar.  
 
Deze omwenteling doet heel wat vragen rijzen, zoals de stand van zaken en draagwijdte van de 
integratie van de academische hogeschoolopleidingen en welke rol de associaties vervullen in dit 
proces. Hoe ziet de toekomst van de hogescholen eruit die binnen enkele jaren enkel nog professionele 
bachelors zullen aanbieden? In welke richting moet de bestaande regelgeving aangepast worden, voor 
de rechtspositieregeling, de interne bestuursstructuren, fusies, …  
 
De verhoging en aanwending van het potentieel voor kennisontwikkeling en innovatie vergt voor de 
hogescholen en universiteiten bijkomende en gecoördineerde extra inspanningen in samenwerking met 
de associaties, het bedrijfsleven en de overheden1. Wat betekent innovatie echter in het gewijzigd 
onderwijslandschap?  
 

                                                 
1 Vlaams regeerakkoord 15 juli 2009.  
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De jaarlijkse studiedag zal ditmaal een stand van zaken schetsen van de academisering van bepaalde 
hogeschoolopleidingen en de integratie van deze opleidingen in de universiteiten, vooralsnog 
verankerd en ingebed in de associaties. Tijdens de namiddagzitting wordt dieper ingegaan op het 
belang van innovatie in het hoger onderwijs, het ondernemen en de relaties met het bedrijfsleven en de 
impact hiervan in de nabije en verdere toekomst voor de hogescholen en universiteiten.   
 
 
Doelgroep  
 
- verantwoordelijken van hogescholen, universiteiten en associaties en vertegenwoordigers van al hun 

geledingen,  
- studenten en academici,  
- leden van VLIR, VLHORA, VLOR, ICOR, …  
- beleidsverantwoordelijken van de departementen Onderwijs en Vorming, departement Economie, 

Wetenschap en Innovatie, … 
- toezichtorganen op het hoger onderwijs,  
- parlementsleden en stakeholders uit de ‘civil society’ 
- ...  
 
Inschrijving  
 
Waar en wanneer?  
 
Deze studiedag vindt plaats op donderdag 16 september 2010 (9.30 tot 17.00 uur) in de Xios 
Hogeschool Limburg, Universitaire Campus, gebouw H, 3590 Diepenbeek. 
Een routebeschrijving vindt u op http://www.xios.be 
 
Deelname? 
 
Deelname aan de studiedag kost 80 euro. Deze som omvat deelname, congresbundel, receptie en 
wandelbuffet. 
 
Hoe inschrijven?  
 
De deelnemers kunnen zich inschrijven vóór 10 september 2010 door te mailen naar mevr. Maya 
Buysschaert, maya.buysschaert@xios.be of via het inschrijvingsformulier (zie bijlage) en storten via 
overschrijving het bedrag van 80 euro op rekeningnummer 001-2582889-49  van de Xios Hogeschool 
Limburg, met vermelding ‘studiedag hoger onderwijs’ + naam deelnemer.  
 
Gelieve u tijdig in te schrijven, 200 personen kunnen deelnemen aan de studiedag.  
 
Indien u verhinderd bent, kunt u zich kosteloos laten vervangen door een collega. Annulering van uw 
inschrijving is enkel mogelijk tot 3 dagen vóór de datum van de studiedag.  
 
 


