
Ter attentie van Vlaamse overheid

Voor prestaties overeengekomen in het Verdrag van Lissabon  
in 2000 ter verbetering van de Vlaamse kenniseconomie: 

Prestaties geleverd door personeel van universiteiten en van hogescholen*
Stijging van het aantal studenten: + 42%
tussen 1995 en 2010 van 146.344 naar 207.954 

VOLDAAN!

Stijging van het aantal afgeleverde diploma’s: + 21%
(tussen 2002 en 2012 van 32.148 naar 38.753

VOLDAAN!

Stijging aantal behaalde doctoraten tussen 1995 en 2012: + 175%
(tussen 1995 en 2009 van 601 naar 1655

VOLDAAN!

Prijs overeengekomen met de Vlaamse overheid voor geleverde prestaties  
(= 2% van het BRP) 

3,8 miljard 
euro

Reeds betaald voorschot 1,7 miljard euro
NOG TE BETALEN 2,1 miljard 

euro

*ondanks een daling van het aantal personeelsleden in het hoger onderwijs belast met  
onderwijstaken (tussen 1995 en 2012: van 12.413 naar 12.390)
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ALGEMENE VOORWAARDEN
Een grondige publieke herfinanciering voor het hoger onderwijs betekent…
 
Degelijk en kwaliteitsvol hoger onderwijs voor de toekomst verze-
keren. Een grondige herfinanciering van het hoger onderwijs is noodzakelijk voor een 
degelijke werking van de universiteiten en hogescholen. Alle instellingen kampen met een 
gebrek aan middelen om te investeren in gebouwen, infrastructuur voor onderzoek en on-
derwijs en in degelijke werkcondities voor het personeel.

De stijgende werkdruk bestrijden door meer personeel. De grondige 
stijging van het aantal studenten, afgeleverde diploma’s, aantal doctoraten en wetenschap-
pelijke publicaties is gebeurd zonder een even grote stijging van de middelen die de over-
heid ter beschikking stelt aan universiteiten en hogescholen. Voor veel personeelsleden 
wordt de werkdruk onhoudbaar.

Investeren in de Vlaamse kenniseconomie en de toe-
komst van onze regio. Een economie die zich wil richten op de nieuwste 
technologieën heeft nood aan goed opgeleide studenten en ervaren wetenschappers. In-
vesteren in hogescholen en universiteiten is daarom noodzakelijk.

Ruimte om de financiering van wetenschappelijk onderzoek te  
herbekijken. Een meerderheid van onderzoekers werkt vandaag in precaire arbeids-
statuten, hun toekomst is sterk afhankelijk van externe onderzoeksprojecten. Investeren 
in hoger onderwijs en onderzoek betekent ook een carrièreperspectief op lange termijn 
bieden aan deze onderzoekers.

Niet besparen op andere onderwijsniveaus of openbare diensten!  
Ook daar lijdt de dienstverlening onder een gebrek aan financiering 
en is het personeel het slachtoffer van de besparingen. Als vakbonden 
komen wij op voor een degelijke openbare dienstverlening.    

Een kwestie van politieke keuzes. De 50 grootste ondernemingen in België  
betalen slechts 0,57% belasting op hun winsten, waardoor de overheid jaarlijks 14,3 mil-
jard euro misloopt. Jaarlijks worden 9 miljard euro lastenverlagingen toegekend aan  
privébedrijven, en de financiële sector moest van de ondergang gered worden met  
een cheque van 20 miljard euro. Het is dus niet dat er onvoldoende rijkdom is, het is de 
vraag of onze politici willen kiezen voor een degelijk hoger onderwijs en publieke dienst-
verlening!
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