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Inleiding 

Ofschoon onderwijsbeleid formeel nog in eerste ,instantie toekomt aan de 
nationale staten (of deelstaten) stellen we vast dat internationale organisaties 
de voorbije jaren steeds uitdrukkelijker een rol zijn gaan spelen in dit beleid. 
Vooral het hoger onderwijs mag zich "verheugen" in een groeiende belangstel-
ling vanwege de internationale organisaties. In dit hoofdstuk buigen we ons 
over de vraag of en vooral op welke wijze die internationale organisaties een 
sturende rol spelen of trachten te spelen in het onderwijsbeleid. Daarbij begin-
nen we met een belmopte omschrijving van de macro-sociologische kenmer- 
ken die de huidige samenleving typeren en daarmee het decor vormen waarte-
gen we de internationale invloeden op het onderwijs moeten begrijpen. 
Vervolgens gaan we exemplarisch in op de rol van de onsO en de EU en staan 
we uitvoeriger stil bij de invoering van de BAD4A-structuur in Vlaanderen. 
Daarbij illustreren we telkens de beïnvloedings- en sturingsmechanismen. In 
het laatte deel onderzoeken we de eventuele gevolgen van deze ontwikkelin-
gen voor de organisatie van het hoger onderwijs. 

Maero-sociologische kenmerken van onze samenleving 

Onze analyse van de sturingsmechanismen vanuit internationale organisa-
ties dient gekaderd te worden binnen een meer algemene macro-sociologische 
typering van die samenleving. Globalisering, (neo)liberale wereldeconomie en 
kennissamenleving zijn daarin drie sleuteltermen. 

Terwijl tot voor enkele decennia individueel onafhankelijke staten de 
subjecten van de wereldgeineenschap uitmaakten, heeft er op vrij korte tijd 
een ingrijpende herstructurering van de wereld plaatsgevonden. Nationale 
grenzen vervagen, de wereld "globaliseert". Globalisering betekent "het ver-
spreid raken over de hele wereld". Door tal van processen ontstaan er trans-
nationale netwerken en vindt er op zeer veel domeinen een integratieproces 
plaats: economisch, sociaal, cultureel en politiek. Mensen leven en handelen 
met elkaar ongeacht afstanden of grenzen. Over de drijfveren achter dit pro-
ces lopen de meningen nog uiteen. Sommigen beklemtonen de rol van het 
wereldwijde kapitalisme, meer bepaald de institutionalisering van de wereld-
markt en dus de economische factoren (zie bijv. I. Wallerstein). Anderen 
zien de belangrijkste oorzaak in de opkomst van de informatie-.en communi-
catietechnologie. Nog anderen (waaronder M. Castells) beklemtonen dat de 
technologie slechts het medium is van de globalisering en de eigenlijke 
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bron toch moet gezocht worden in de herstructurering van het kapitalisme 
die de crisis van -de jaren 1970 moest helpen overwinnen. Flexibiliteit in het 
management.; netwerking en decentralisering waren kernmotieven in deze her-
structurering, terwijl:de staat en de bedrijven er de hoofdactoren van uitnaak-
ten.  

Parallel aan de, globalisering zien we politiek-ideologisch het neo-libera-
lisme een dominante positie innemen als politiek denkkader, Tremor (2003) 
noemt als basiskarakteristiek van het :neoliberale denken "the dèsire to Uiten-
sify and expand the 'niaricet, by increasing the number, frequency repeatabili-
ty, and fonnalisation of transactions". Het ultieme doel is een wereld waarin 
elke handeling, van ieder individu een markttransactie is, gedaan in competitie 
met elk ander individu en elke andere transactie. Dit is dus niet enkel"-een eco-
nomische structuur, maar een fundamentele wijze van denken, een "filosofie"..  

Volgens anderen, o.a. Brown et al. (1997; p. 19), gaat dit neoliberalisrne samen 
met een neoconservatisme waarin de individuele vrijheid van 'dé markt 
gepaard gaat met de opvatting dat een sterke staat noodzakelijk is om de more-
le en politieke orde te handhaven (zie ook Apple, 2001, p, 414): Daarom ook 
de vraag van de staat aan de individuele astor die staatshulp 'krijgt om voort-
durend te verantwoorden wat men met de staatámiddelen gedaan heeft 
(accountability). 

In dit marktdenken krijgt het (hoger) onderwijs een steeds belangrijkere 
positie toegewezen en dit omdat de economische relevantie van kennis steeds 
groter wordt. Bedrijven concurreren steeds minder op prijs en steeds meer op 
efficiëntie en innovatie. Het gebruik van kennis is een kritische factor voor 
economische groei. Controle over het hoger onderWijs en`het wetenschappe-
lijk onderzoek als kermisproducenten wordt daardoor van cruciaal strategisch 
belang. De geglobaliseerde economie Wondt dan ook omschreven als een ken-
niseconomie. 

Deze summiere typering van de samenleving in termen van globalisering, 
neoliberaal denken én kenniseconomie vormt het; kader van waaruit We'cle 
vraag naar de internationale sturing van (hoger) onderwijs Willen beantwoor-
den. 

Impact van internationale organisaties op het 

- In deze geglobaliseerde samenleving waarin let neri4ibirale gedachte-
goed een belangrijke plaats heeft veroverd, spelen mternationale organisaties 
een belangrijke rol in het onderwijsbeleid. Net  zoali hei::eConomisCh leven 
zich internationaal georganiseerd heeft, zo hebben ook dearigérwijsbetrokke-
nen zich internationaal ingekaderd. Daarenboven zijn ook internationale orga-
nisaties met een economische doelstelling, zoals bijvoorbeeld de 
Wereldhandelsorganisatie (GAis) en de Wereldbank, zich -steeds uitdrukkelij-
ker gaan bezighouden met onderwijs en met het sturen ervan. Omdat de 
impact van deze organisaties verschillend is, zullen we deze internationale stu-
ringspogingen illustreren aan de hand van drie exemplarische gevalsstudies. 
De eerste case heeft betrekking op de OESO. Deze organisatie stuurt het onder- 

wijsbeleid zonder dat ze over politieke macht beschikt om haar beleidsopvat-. 
ringen in:concreet beleid om te zetten. 

De tweede case wordt gevormd door de Europese Unie, een supranationa-
organisatie die duidelijk over meer politieke macht beschikt dan de OESO, 

het nationale onderwijsbeleid vooral stuurt door het creëren van 
mcigelijkheden. Het eigenlijke onderwijsbeleid wordt aan de lidstaten overge-

',Lidstaten bepalen wel mee het onderwijsbeleid van de EU en laten —
berd — hun beleid inzake onderwijs gedeeltelijk inspireren door beleid 

de Mita-zake. 
De derde case-  is een zeer bijzonder geval van internationale sturing, 

namelijk de invoering van de sAmA-structuur in het hoger onderwijs. Dit 
beleid, is buiten de internationale organisaties ontstaan, heeft zich dan verbreid 
in verschillende Europese landen, en wordt nu nationaal gerealiseerd en inter-
nationaal ondersteund door een aantal formele vergaderingen van de ministers 
van Onderwijs in Europa. 

In elk van dele cases. zal worden onderzocht wat de betekenis is van deze 
internationale organisaties voor het Vlaamse onderwijsbeleid, en — indien aan-
wezig — voor het bereid dat gevoerd wordt op het niveau van de instellingen en 
door de docenten :14a andere woorden, we zullen onderzoeken hoe deze inter, 
nationale organiiaties het Vlaamse hoger onderwijs sturen. 

De organisatie voor economische samenwerking en ontwikkeling 

De Organisatie voor Economische Sainenwerking en Ontwikkeling 
(nn,' vn);  die na de Tweede Wereldoorlog ontstond om het Marshall-plan te 
coördineren, beschrijft zichzelf op haar website (http://www.óecd.org) als "an 
international organisation heining govemments tackle the economie, social 
and govemance challenges of a globalised economy". De doelstellingen van 
de OESO zijn enerzijds de promotie van de economische stabiliteit en de groei 
van de leden; en anderzijds de economische ontwikkeling van niet-leden. 
Daarnaast wil de OESQ eveneens komen tot een expansie van de wereldhandel 
op een rechtvaardige basis. 15e OESO is een intergouvernementele organisatie 
(Cuyvers & Kerremans,-  1997, pp. 91-92 ). ' 

De Raad is het hoogste orgaan van de OESO. Deze komt één maal per jaar 
samen op ministerieel niveau, en minimum twee maal per maand op het niveau 
van de ambassadeurs. De lidstaten worden dus vertegenwoordigd door ofwel 
de ministeriële vertegenwoordiger van hun land ofwel door de nationale 
ambassadeurs. De beslissingen die in de Raad genomen worden zijn veelal 
adviezen en verklaringen die niet bindend zijn. Comités zien toe op het respect 
dat de landen ten aanzien van deze overeenkomsten tonen. Wanneer er wel 
bindende beslissingen genomen worden, gebeurt dit in de vorm van een inter-
nationaal verdrag. Dit wordt wel binnen het ouso-kader onderhandeld, maar 
dient door elk van;de lidstaten geratificeerd te worden. Voor elk van de speci-
fieke domeinen waarin de OESO actief is, werd een hoofdcomité opgericht, dat 
meestal nog eens opgesplitst is in subcomitéS en/of werkgroepen. De comités 
hebben geen beslissingsmacht, maar dat wil niet zeggen dat ze geen belang 
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hebben. Hun invloed-bestaat er in dat de onso een kader vormt voor permanent 
overleg over economische probleMen, waarbij er telkens gestreefd-wordt naar 
het bereiken van consensus Zolian het overleg een basis vormen voor inter-
nationale akkoorden. Een-belangrijk bijeffect is echter dat op die manier een 
sterke sociale controle ontstaai, waardoor de kans op naleving van adviezen en 
verklaringen sterk:vergroot. 

Inzake onderwijs wil de-OESO het beleid van haar lidstaten verder ontwik-
kelen om er de voorziening van onderwijs meer efficiënt Cn effectief te laten. 
verlopen en zo de billijkheid waarmee de voordelen ervan verdeeld worden te 
verbeteren. Om hiertoe te komen bestudeert de OESO het onderWijsbeleid van 
de lidstaten en verzamelt zij statistische informatie over Miderwijssystemen 
(osso, s.d.). 

Omdit de OESO onderwijs ziet als een belangrijke.factor voor de bevorde-
ring van een goede economische ontwikkeling van zowel indiYiduen als van 
de samenleving als geheel, werd er ook een comité Onderwijs ingericht. De 
belangrijkste activiteiten van dit comité en haar subcomités, inzake (hoger) 
onderwijs, is de oprichting van het Progranune on Institutional Management 
in Higher Edcuation (aam) en de jaarlijkse publicatie 'van een evaluatie van 
het onderwijsbeleid (Education Policy Analysis en Educatián at a Glance). In 
het secretariaat van de OESO is de afdeling onderwijs in 2002 omgevormd tot 
een apart directoraat. De centrale taak van dit nieuwe directoraat is de ontwik-
keling en analyse van Icwantitatieve indicatoren om zo de mogelijkheid te bie-
den aan nationale overheden om hun onderwijsbeleid in het licht van dit van 
andere landen te zien. Verder heeft de osso- ook het PrsA-onderzoek, 
Progranune for International Student Assessment gelanceerd en een onder-
zoeksorgaan, CERI, Centre for Educational Research and Innovation opgericht. 
Onderwijs wordt dus gezien als een belangrijkieconornische productiefactor. 
De OESO levert parameters om de output en dus het rendement van de onder-
wijsinvestering te evalueren. 

Eén van de onderwerpen waar het NIM zich mee bezig houdt en dat voor 
dclze bijdrage relevant is, is de internationalisering van en handel in onderwijs. 
Het mits wil een kritische blik werpen op de vraag naar competenties en naar 
de wijze van voorziening van hoger onderwijs. Ze besteedt.daarbij bijzondere 
aandacht aan de gevolgen van de snel uitbreidende onderwijsmarkt, handelsli-
beralisering, icr, enz. voor de hoger onderwijsinstellingen. 

Het belang van de OESO inzake internationalisering en commercialisering 
van het hoger onderwijs ligt hoofdzakelijk in de regelmatige doziorlichting van 
de onderwijasystemen in de verschillende lidstaten dmx de-losso. Het 
Belgische en Vlaamse onderwijs werden bijvoorbeeld respectievelijk doorge-
licht in 1991 (Vanderhoeven, 1991; osco, 1993) en in 1996 Verhoeven & 
Beuselinck, 1996). In die doorlichtingen worden aanbevelingen gedaan. Deze 
zijn uiteraard niet dwingend, maar hebben toch een grote invloed. Omdat de 
resultaten publiek gemaakt worden, door de sociale controle en omwille van 
de internationale vergelijkbaarheid, wordt er (politiek) immers veel belang aan 
gehecht. In Vlaanderen waren de genoemde rapporten bijvoorbeeld onderwerp 
van een openbaar debat. De mate waarin die discussies het beleid betreffende 
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het hoger onderwijs effectief beïnvloed hebben wordt door bevoorrechte getui- 
gen evenwel verschillend ingeschat.' 

De OESO stuurt zeker ook nog via opinievorming. Regelmatig nemen 
hogere ambtenaren en experten deel aan werkvergaderingen van .de OESO. 

De ideeën die hier worden uitgewisseld kunnen een bron zijn voor het ontwer-
.eit sturen van, het onderwijs in de respectievelijke lidstaten. Dat In het 

aars onderwijsbeleid terdege rekening gehouden wordt met de OESO, kan 
Ook worden afgeleid uit de talrijke verwijzingen die men vindt in de 
Beleidsnota OnderwijS en Vorming 2000-2004 en de Beleidsbrief Onderwijs 
en Vorming 2003-2004 van minister Vanderpoorten (2000, 2003). De stelling-
names van de OESO worden hierin gebruikt ter legitimatie van het Vlaamse 
onderwijsbeleid of ter vergelijking van Vlaanderen met andere geïndustriali-
seerde landen. 

De Europese Unie 

De . Europese integratie werd op 9 mei 1950 op gang gebracht toen 
Frankrijk officieel voorstelde "de eerste concrete grondslag te leggen voor een 
Europese federatie". Zes landen (België, Duitsland, Frankrijk, Italië, 
Luxemburg en Nederland) waren erbij vanaf het begin. Vies toetredingsrondes 
later2  telde de. RIJ vijftien lidstaten en sedert 1 mei 2004 zijn nog eens tien lan-
den uit Oost- en Zuid-Europa tot de unie toegetreden. 

De EU is gebaseerd op rechtsregels en democratie. De lidstaten dragen een 
deel van hun soevereiniteit over aan de EU en deze vertegenwoordigt vervol-
gens voor die gebieden het gemeenschappelijk belang van alle lidstaten. 

De belangrijkste doelstellingen van de Unie zijn: (1) de realisering van het 
Europese burgerschap, (2) het garanderen van vrijheid, veiligheid en recht-
vaardigheid, (3) het bevorderen van economische en sociale vooruitgang, (4) 
bevestiging van de rol van Europa in de wereld. 

De besluitvorming binnen de EU gebeurt op basis van een interactie tus-
sen het Europees Parlement (verkozen door de bevolking van de lidstaten), de 
Raad (bestaande uit de regeringen van de lidstaten) en de Europese 
Commissie. De Europese Commissie is het uitvoerend orgaan van de EU en 
kiest de procedure van besluitvorming. Verschillende procedures zijn mogelijk 
en vormen de basis voor verschillende beleidsnormen. Het primaire recht 
wordt gevormd door de oprichtingsverdragen van de Europese Unie. Op grond 
van deze verdragen worden aan de instellingen van de EU bevoegdheden toe-
gekend om regelgeving uit te vaardigen. De regelgeving die wordt goedge- 

' In het kader van een onderzoek over ;:le internationalisering en commercialisering van het 
hoger onderwijs in Vlaanderen werden o.m. 17 bevoorrechte getuigen ondervraagd. Dit 
waren ambtenaren van het Departement Onderwijs, leden van het kabinet van de Minister 
van Onderwijs, het Vlaams Parlement, Europese beleidsvoerders, leden van drukkings-
groepen, enz. (zie Verhoeven, ICelchtermans & Michielsen, 20(14). 

Deze toetredingsrondes vonden respectievelijk plaats in 1973 (Denemarken, Ierland en 
het Verenigd Koninkrijk), 1981 (Griekehland), 1986 (Spanje en Portugal) en 1995 
(Oostenrijk, Finland en Zweden). 
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keurd door de Raad — of door de Raad en het Parlement in geval van medebe-
slissing — kan dé volgende vormen aannemen: 

1. verordeningen, d.w.z. een besluit van algemene strekking dat in de lidstaten 
rechtstreeks van toepassing is (nationale omzetbepalingen zijn niet nodig); 

2. richtlijnen, 	deze regels 'zijn "... verbindend ten aanzien van het te 
bereiken resultaat Vciorelke lidStaat waarvoor zij bestemd (zijn), doch aan 
de nationale .instanties wordt debeVoegdheid gelaten vorm en middelen te 
kiezen" (Verdrag van Rome, art. 248); 

3. beschikkingen/besluiten, d.w.z. deze nonnen zijn bindend in al hun onder-
delen voor wie ze bestemd zijn (omzetting in nationale wetgeving is dus 
niet nodig); en 

4. aanbevelingen/adviezen, die niet`bindend zijn (Europese Unie, 27.02.2003). 

De Raad kan ook conclusies van politieke aard goedkeuren; zoals resolu-
ties of verklaringen. Inzake onderwijs worden vaak teksten aangenomen (veel-
al resoluties en conclusies) waarbij enkel de Commissie en deRaed betrokken 
zijn en waar het -Europees Parlement niet aan te pas komt Zowel de 
Commissie als de Raad kunnen hiervocir het initiatief nemen. Wanneer lidsta-
ten verordeningen of richtlijnen niet naleven, kan de Commissie hiertegen ver-
zet aantekenen bij het Hof van Justitie. Ondernemingen en lidstaten kunnen 
zelf ook bij het Hof terecht. 

Met betrekking tot onderwijs. werden deze regels evenwel niet van bij het 
begin van de EU toegepast. Volgens De Wit en Verhoeven (2001) is de ontwilc, 
keling van het onderwijsbeleid van:de Europese Unie op te delen in drie peri-
odes, beginnende in 1971. Daarvoor werden de taken van de Europese 
Gemeenschappen dan ook strikt economisch gezien en bleef het cultureel 
beleid volledig onder de bevoegdheid van de lidstaten. In de eerste periode 
(1971 tot 1983) werden noch de beroepsopleiding (vocatiorial training), noch 
het onderwijs als prioritair beschouwd. De tweede periode (1983 tot 1992) 
werd gekenmerkt door meer actie. Een supranationaal beleid en een aantal 
actieprogramma's kwamen tot stand (o.a. comErr, ~mins,. Jean Monnet, 
LINGUA, ~us). Het idee dat onderwijs een rol kon spelen om werkloosheid 
te bestrijden won veld. De derde fase startte in 1992 met het Verdrag van 
Maastricht. De weerstand tegen een Europees beleid ;hoger onderwijs 
leek verdwenen, althans met betrekking tot de beleldsentWikkeling ia de 
tweede periode. De lidstaten zelf bleven echter domineren inzake 'onderwijs-
beleid. Van een gemeenschappelijk onderwijsbeleid er bij de•tu voorlopig 
geen sprake. Haar rol bestaat er in om samenwerking tussen " lidstaten te 
bewerkstelligen en dit kan op de volgende manieren gebeuren: 

"plurinationale samenwerkingsverbanden op het vlak van onderwijs, oplei-
ding en jeugdzaken; 

— uitwisselingsprogramma's en niogelijkheden om in het buitenland te stude-
ren; 

— innoverende onderwijs- en opleidingsprojecten;  

— netwerken van academische en professionele deskundigen; 	• 
— een kader voor het behandelen van algemene problemen, zoals de nieuwe 

technologieën in het onderwijs en de internationale erkenning van de kwali-
ficaties; 

— eedplatform van dialoog en overleg voor het maken van vergelijkingen, voor 
benchmarking3  en het uitwerken van beleidsmaatregelen" (Europese Unie, 
13.11.2002). 

Hoewel inzake onderwijs het subsidiariteitsprincipe geldt, kan de 
Europese Unie toch tot actie overgaan op basis van de artikels 149 en 150 van 
het Verdrag van Amsterdam (1997). Sedert 2000 heeft men de besluitvorming 
in de EU zodanig veranderd dat van de kant van drukkingsgroepen (Van 
Beneden, 2003a, 2003b), maar ook van minister Vanderpoorten (2003, p. 28) 
wagen rezen "rond het democratisch gehalte van de besluitvorming in het 
kader van de Europese Unie". Tijdens haar vergadering van 2000 te Lissabon 
besliste de Europese Raad immers tot het strategisch doel voor de EU om tegen 
2010 de meest concurrerende en dynamische kenniseconomie van de wereld 
te worden. Ze besliste eveneens om de "methode van open coördinatie" in te 
voeren. Verbruggen (2001-2002, p.188) beschrijft deze methode als volgt: zij 
"bestaat uit vier elementen: 1) vastgestelde richtsnoeren voorde Unie met 
objectieven op korte, middellange en lange termijn, 2) kwalitatieve en kwan-
titatieve indicatoren en benchmarlcs, 3) Europese richtsnoeren, vertaald in , 
nationale regionale beleidsdoelstellingen en 4) periodieke monitoring en 
peer review, georganiseerd als een wederzijds leerproces" (zie ook Europese 
Raad, 2000). Deze methode houdt ook in dat bepaalde onderwijsdoelen die 
verbonden zijn met andere programma's van de. EU (tewerkstelling, mobiliteit, 
enz) ook binnen die andere programma's kunnen beslist worden en niet langer 
door de onderwijsbetrokkenen. Daardoor is het mogelijk volgens Van Beneden 
(2003a, 2003b) dat de onderwijsbetrokkenen zelf niet aan bod komen en dat 
elk land zich bijna gedwongen voelt om aan elk Europees programma mee te 
doen. 

Op 12 februari 2001 keurde de Raad het Verslag over de concrete doel-
stellingen van de onderwijs- en opleidingsstelsels goed. Daarin worden drie 
doelstellingen naar voor geschoven: 1) hogere kwaliteit van de onderwijs- en 
opleidingsstelsels, 2) grotere toegankelijkheid van de onderwijs- en oplei-
dingsstelsels voor iedereen, en 3) de onderwijs- en opleidingsstelsels openstel-
len voor de wereld (Europese Unie, 02.10.2002). Aan deze drie strategische 
doelstellingen werden 13 geassocieerde doelstellingen gekoppeld, waaronder 
verbetering van het onderwijs en de opleiding voor de onderwijsgevenden en 
opleiders, vaardigheden voor de kennismaatschappij ontwikkelen, iedereen 
toegang tot ICT geven, enz. Op de Europese Raad in Barcelona (maart 2002) 

'Benclunarking' omvat het analyseren van de prestaties, de praktijken en de processen in 
en tussen organisaties om informatie te verwerven die toelaat de eigen organisatie te ver-
beteren. Deze analyse laat toe benchmarks of referentiepunten vast te leggen waarnaar men 
de eigen organisatie wil laten ontwikkelen (Jackson & Lund, 2000, p. 4). 
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werd deze ambitie bevestigd .en zelfs versterkt door te stellen dat onderwijs 
één van de basiselementen is van het Europees Sociaal . Model en dat de 
Europese onderwijastelsels tegen 2010 "wereldwijd een referentie voor kwa-
liteit" dienen te zijn. De Raad van Barcelona riep ook op om binnen het 
Sorbonne-Bologna-Praag-proces (zie verder) gelijkaardige maatregelen te 
nemen inzake de beroepsopleidingen. Concreet willen de ministers van onder-
wijs van de lidstaten en kandidaat-lidstaten komen tot gemeenschappelijke 
kwaliteitscriteria en een credittransferaYsteem voor beroepsopleiding en.-trai-

.ning. Formeel gaat de nu daarmee haar bevoegdheden inzake onderwijs niet te 
buiten. Er worden nergens wettelijk afdwingbare of sanctioneerbare maatrege-
len opgelegd. Er worden enkel inditatoren en benchmarks naar voor gescho-
ven waarnaar de lidstaten dienen te streven. Omwille van de internationale 
vergelijkbaarheid kan men echter wel gewagen van een soort sociale verplich-
ting, wat door sommigen als een ondemocratische ingreep in het nationale 
beleid wordt gezien. 

Leest men de beleidsnota en — brieven van dé Vlaamse minister van 
Onderwijs (Vanderpoorten, 2000, 2003) dan verschijnt de EU als een sturende 
kracht. Niet in de zin dat de Unie het onderwijsbeleid in Vlaanderen totaal ZOU 
sturen, wel als een instantie waaraan men refereert en waarnaar men zich wil 
richten. Door het feit dat de bevoegdheden van de Eu voor hoger onderwijs 
zeer beperkt zijn, is de rechtstreekse impact op het nationale/regionale onder-
wijsbeleid van de lidstaten eerder bescheiden, aldus de (overwegend Vlaamse) 
bevoorrechte getuigen (zie Verhoeven; Kelchtermans & Michielsen, 2004). 
Nochtans heeft de EU ertoe geleid dat bepaalde ,  praktijken in hogescholen en 
universiteiten als essentieel onderdeel van hun werking beschouwd worden 
Vooral het mobiliteitsprogramma Erasmus heeft een grote impuls gegeven-aan 
internationalisering van het onderwijs (Verhoeven & Rommel, 2004), ook al 
komt de grote meerderheid van studenten en docenten. niet met deze program-
ma's in contact. Ook onrechtstreeks via andere beleidsdomeinen, zoals handel 
en economie, kan de EU invloed hebben: Het comité 133 van de EU voert de 
onderhandelingen bij, de wro (in verband met GATS) en heeft in dat opzicht 
eveneens invloed op de resultaten van deze gesprekken. Een aantal bevoor-
rechte getuigen verwachten dat door het-Bologna-proces (zie verder), de EU 
ook een grotere impact zal krijgen op het nationale, OnderWijsbeleid. De 
meesten vinden echter dat de nationale overheden steeds.huu invloed. moeten 
kunnen behouden. Een aantal internationale problemen; ffiálide internationa-
le erkenning van kwalificaties en de internationale accreditatie, binnen wel op 
Europees niveau geregeld worden, maar voor het overige zou de nu het natio-
nale onderwijsbeleid niet moeten sturen 

Invoering van Kou-structuur in het hoger onderwijs 

Op 25 mei 1998 tekenden in Parijs vier ministers van onderwijs, met 
name deze van Frankrijk, Duitsland, Italië en het Verenigd Koninkrijk, de 
Sorbonne-verklaring (Allègre et al., 1998). Hierin stellen zij dat Europa niet 
enkel gebaseerd kan worden op de Euro, de banken én de economie, maar dat 
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het ook een Europa van de kennis moet worden. "Nous devons renforcer et uti-
liser dans notre construction les .dimensions intellectuelles, culturelles, socia-
les et techniques de notre continent". Ze leggen zichzelf de taak op het 
systeem voor hoger onderwijs zodanig vorm te geven dat studenten er de beste 
kansen krijgen ' om hun eigen domaine d'excellence te zoeken en vinden. 
Zij roepen ook op om tot een gemeenschappelijk referentiekader te komen -
om buitenlandse erkenning van opleidingen te verbeteren en de mobiliteit 
en, tewerkstelling voor afgestudeerden te vergemakkelijken. Een gelijkaar-

" dige structuur van undergraduate en graduate, een creditsysteem en een 
systeem van erkenning van kwalificaties worden aangehaald om de verge-
lijkbaarheid en equivalentie tussen de onderwijssystemen van de verschillen-
de landen te vergemakkelijken om te komen tot "un espace európéen de 
T enseignement supérieur, ou puissent entrer en interaction nos identités na-
tionales et nos intéréts communs, oU nous nous renforcions les uns les autres 
pour le profit de l'Europe, de ses étudiants, et plus généralement de ses , ci-
toyens". 

Andere Europese landen werden uitgenodigd om zich eveneens achter de 
verklaring te scharen om -zo de plaats van Europa in de wereld op het vlak van 
onderwijs te verstevigen. Het vreemde in dit verhaal is dat tot dan toe zowel 
Frankrijk, Duitsland als het Verenigd Koninkrijk zich steeds hadden verzet 
tegen een Europese -aanpak van het onderwijs. Deze landen veranderen nu hun 
houding. De redenen hiervoor worden gezocht in de problemen van het hoger 
onderwijs in de initiatiefnemende landen, maar ook in het feit dat het Europese 
hoger onderwijs minder aantrekkelijk bleek te worden voor buitenlandse stu-
denten (bijv. in vergelijking met' de Verenigde Staten) (Verbruggen, 900 1 - 
2002). 13arblan (1999) stelt daarenboven dat de idee achter de creatie van een 
Europese ruimte voor hoger onderwijs overwegend economisch is: Hoger 
onderwijs zou meer moeten afgestemd worden op de commerciële en finan-
ciële markten. Door een grotere transparantie en vergelijkbaarheid van de 
onderwijssystemen, zou de mobiliteit van arbeidskrachten moeten toenemen. 
Barblan meent dat de Sorbonne-verklaring een soort politieke herbevestiging 
is van het belang van hoger onderwijs en de nood aan een transparant systeem. 
De Sorbonne-verklaring is echter niet gericht op een harmonisering van de 
inhoud, de curricula en de methode van het onderwijs.- De culturele diversiteit 
en de nationale verschillen worden erkend. - 

De Sorbonne-verklaring is buiten elke internationale organisatie tot stand 
gekomen Het is dus geen Europese wetgeving, noch een internationaal ver-
drag, maar dient geklasseerd te worden als internationale soft law 
(Verbruggen, 2001-2002). De Sorbonne-verklaring is dwingend in de zin dat, 
wanneer de grote landen wijzigingen in hun onderwijssysteem doorvoeren, het 
nadelige gevolgen zal hebben voor kleinere landen wanneer ze dit voorbeeld 
niet volgen en dit stuurt het onderwijsbeleid van deze landen. Het gevaar 
dreigt immers dat wanneer de kleine landen niet volgen, hun hoger onderwijs 
niet dezelfde erkenning zal krijgen als dit van de grotere landen en, dat hun 
gediplomeerden van een initiële opleiding niet de aansluiting zullen vinden in 
de instellingen van de grotere landen. 
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Na de Sorbonne-verklaring was het proces nog helemaal niet afgewerkt. 
In Bologna zouden de volgende stappen worden gezet. Dit forum, waaraan 
vele Europese (ruimer dari de nu) ministers van onderwijs en hogere ambtena-
ren deelnamen, vond plaats op 18 en 19 juni 1999 en resulteerde in de 
Bologna-verklaring over de European Higher Education Area (19 juni 1999). 
Daarin wordt geiteld dat er in dé politieke en academische wereld en in de 
publieke opinie een groeiend bewustzijn is van de nood aan een meer compleet 
Europa, zeker wat betreft de intelleetuele, sociale, culturele en wetenschappe-
lijke en technologische diníensie. Dit is noodzakelijk voor sociale en peráoon-
lijke groei en voor de verrijking van het Europees burgerschap. Het belang Van 
onderwijs en samenwerking inzake onderwijs voor het totstandkoming en de 
versteviging van stabiele, vreedzame en democratische samenlevingen wordt 
benadrukt. 

De volgende doelstellingen zouden op korte termijn (dit is voor 2010) 
moeten worden verwezenlijkt: 

— de aanvaarding van een systeem van gemakkelijk erkenbare en vergelijk- . 

bare graden om de tewerkstellingskansen te verbeteren en de internatio-
nale competitiviteit van het Europees hoger onderwijssysteem te pronio. 
ten; 

— de aanvaarding van een systeem gebaseerd:op twee cycli, ondergraduaat en 
graduaat. De eerste cyclus moeiten Minste drie jaar omvatten en zou moe-
ten afsluiten met een voor de Europese arbeidsmarkt relevant diploma. De 
tweede cyclus zou moeten leiden tot de graad van master;'  

— de vestiging van een creditsysteem als-middel om de studentenmobiliteit te 
vergroten. Credits zouden ook moeten kunnen worden verkregen buiten het 
hoger onderwijs, zoals levenslang iren. Zij moeten wel erkend zijn door de 
betrokken instelling van hoger onderwijs; 

— het bevorderen van mobiliteit van zowel studenten, als van docenten, onder-
zoekers en administratief personeel; 

— het stimuleren van Europese samenwerking inzake kwaliteitsbewaking met 
het oog op het ontwikkelen van vergelijkbare criteria en tneth.  

— het promoten van een Europese dimensie in het hoger 

Heel wat van deze objectieven, zoals het creditlysteem; de mobiliteit van 
studenten en docenten, het promoten van de Europese diinensie:in het onder-
wijs en de kwaliteitszorg vindt men reeds in liet onderwijsbeleid en 
de actieprogramma's die de EU door de jaren heenontwikkeld  heeft. De 
Bologna-verklaring had daarenboven-een troef in handeirtge bp termijn zeer 
dienstig bleek te zijn, namelijk de zogenaamde vrijblijvendheid om in 
het Bologna-proces in te stappen. Moest de EU een richtlijn:opgelegd hebben 
die bepaalde dat alle lidstaten hun hoger onderwijsstructuur moesden aanpas-
sen en op elkaar afstemmen, zou er wellicht heel wat meer protest' gekomen 
zijn. 

Nochtans bleef de EU niet afzijdig toekijken. Zo heeft de Commissie tot 
nu toe de opvolgstructuur van het Bologna-proces gefinancierd. Ook de 

Europese Raad (2000) deed zijn duit in het zakje. Tijdens' de bijeenkomst 
van maart 2000 in Lissabon hebben de Europese staats- en regerings 
leiders beslist om tegen 2010 van Europa de meest competitieve en dyna-
inische kenniseconomie ter wereld te maken. Zulke economie moet in 
staat Zijn te zorgen voor duurzame economische groei, met meer en betere 
arbeidaplaatsen en een grotere sociale cohesie. Er werd ook besloten de open 
Coordinatiemethode uit te breiden naar het onderwijsbeleid (zie verder). Deze 
methode vertoont grote gelijkenissen met het Bolognaproces. Op die wijze 
werd het gemakkelijker om in te spelen op de doelstellingen van het 
Bolognaproces. 

Het Europees Parlement heeft op 5 september 2002 een resolutie 
aangenomen "over de universiteiten en het hoger onderwijs in de Europese 
kennisruimte" (Europese Unie, 09.2002). In deze resolutie doet het Parle-
ment een oproep om . meer steun aan de universiteiten in het tot stand 
brengen van de Europese ruimte voor hoger onderwijs. Daarnaast bevestigen 
ze ook dat Europa meer in onderwijs moet investeren. De universiteiten 
zonden ook actiever bij het beleid moeten worden betrokken. Bovendien 
moeten de. Europese programma's voldoende flexibel zijn om aan de 
diversiteit op het gebied van kennis en onderzoek te voldoen. Het Parlement 
is van mening dat het Bologna-proces moet worden bespoedigd en ver-
sterkt 

Waar de EU heel wat jaren nodig heeft gehad om enige impact te hebben 
op , het nationale onderwijsbeleid van de lidstaten, stellen we vast dat het 
Bolognaproces, waarbij meer staten betrokken zijn dan de lidstaten van de nu, 
een grote invloed heeft gehad' op het hogeronderwijsbeleid van de Europese 
landen. In Vlaanderen is dit zeer duidelijk aanwezig. Op 4 april 2003, werd in 
het. Vlaams Parlement het "becreet betreffende de herstructurering van het 
hoger onderwijs" goedgekeurd. Hierin komt Vlaanderen tegemoet aan een 
aantal doelstellingen die het Bologna-proces vooropstelt. 

In de memorie van toelichting meldt de Vlasmse regering dat er voor 
gekozen is niet alles' in één decreet te verzamelen, omdat niet alles even snel 
tot ontwikkeling kan komen. Het hervormingsproces gebeurt zo ook omzich-
tiger en men hoopt dat de herstructureringen ook beter aanvaard zullen wor-
den. bit decreet is dus het eerste in een reeks. Bovendien zullen de volgende 
decreten hierop sternen: Het bevat onder meer de nieuwe bachelor/master-
structuur en bepalingen betreffende de financiering van het hoger onderwijs: 
Op 21 april 2004 werd het "Decreet betreffende de flexibilisering van het 
hoger onderwijl in Vlaanderen" (waarin een creditsysteem wordt ontwikkeld 
en flexibele studietrajecten worden mogelijk gemaakt) en het. "Decreet betref-
fende de studiefmanciering en studentenvoorzieningen in het hoger onderwijs 
van de Vlaamse Gemeenschap" door het Vlaams Parlement goedgekeurd. 
Andere decreten die nog tot stand moeten komen betreffen de hervorming van 
de lerarenopleiding en de rechtspositie van het personeel van het hoger onder-
wijs. 

Dit Bolognaproces heeft het Vlaamse hogeronderwijsbeleid dus sterk aan-
gegrepen. Op de eerste plaats werd niet enkel de oude onderwijsstructuur ver- 
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anderd in een opleiding die vanaf 2004 zal bestaan uit driejarige bachelomp-
leidingen en een Masteropleiding (van één of meerdere jaren). 

Daarnaast zijn er ook belangrijke Veranderingen doorgevoerd in de ver-
houding tussen het hogeschoolonderwijs en het universitéitsonderwijs. 
Tenslotte zijn er associaties tussen hogescholen en universiteiten opgericht en 
heeft men, een accreditatieprocedure voorzien. 

Een associatie ik een vereniging zonder winstoogmerk die bestaat uit 
enerzijdsén rechtspersoon verantwoordelijk voor één universiteit die zowel 
bachelors- als rnástersoPleidingen kan aanbieden, en anderzijds tenminste één 
rechtspersoon verantwoordelijk voor een hogeschbol (art. 97 van het decreet). 
Op die wijze heeft men het hogescholenonderwijs en het academisch Onder-
wijs dichter bij elkaar kunnen brengen. Waar de hogescholen in het verleden 
zeer los stonden van de universiteiten zullen beide types van instellingen 
binnen een associatie meer dan ooit gaan samenwerken. Het decreet voorziet 
o.m. de ordening van een rationeel onderwijsaanbod, de afstemming van de 
opleidingsprofielen, de organisatie van de trajectbegeleiding van de studenten, 
de afstemming van de interne reglementen inzake het personeelsbeleid„ het 
opstellen en uitvoeren van een meerjarenplan voor onderwijsvernieuwing en 
onderwijsverbetering aansluitend bij een gezamenlijk opgezet systeem van 
interne kwaliteitszorg voor het onderwijs, het opstellen van een meerjarenplan 
voor het onderzoek en de maatschappelijke en wetenschappelijke dienstverle-
ning, aansluitend bij een gezamenlijk opgezet systeem voor kwaliteitszorg 
voor het onderzoek, enz. In vergelijking met de vroegere structuren zijn dit 
ingrijpende veranderingen. 

Zich bewust Van het groeiende belang om binnen een internationale con-
text een duidelijke plaats te geven aan het Vlaamse hoger onderwijs heeft de 
Vlaamse regering ook in een accreditatieorgitan voorzien. Art. 9 van bovenver-
meld decreet vermeldt dat dit accreditatieorgaan "bij een internationaal ver-
drag" wordt aangewezen "om de accreditaties te verlenen en ...de toets nieu-
we opleidingen uit te voeren". Dit instituut zal op-basis van kwaliteitskenmer-
ken beoordelen of een instelling voor hoger onderwijs beschikt over de midde-
len om het onderwijs aan te bieden dat'een universiteit of hogeschool.zou moe-
ten aanbieden. Op 3 september 2003 werd door de 
van Nederland en de Vlaamse Gemeenschap een vei  

ratificatie goedgekeurd door Vlaamse regering OP.14:flie "de 
Nederlands-Vlaamse Accreditatieorgelisatie ... met de tri- Wordt belast 
zowel Nederlandse als Vlaamse opleidingen biinnenlet:hoger anderWijs• een 
toets nieuwe opleiding te laten ondergaan of te accrediteren overeenkomstig 
de tegelsdie bij of krachtens Nederlandse wet respectiev 
zijn gesteld" (art. 1 van het Verdrag). De zetel hiervan is 
Haag. 

In het decreet betreffende de flexitálisering van het hoger onderwijs wordt 
nog meer ruimte gegeven aan de wensen die in Bologna waren afgesproken. 
Vanaf het academiejaar 2005-2006 zal men in het hoger onderwijs immers het 
studiejarensysteem verlaten en de studieduur uitdrukken in studiepunten. 
Daarenboven zal men instellingen voor hoger onderwijs de mogelijkheid 
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geven om rekening te houden met "elders verworven competenties" (Evc) en 
"eerder verworven kwalificaties" (Evx) van de studenten, zodat zij van oplei-
dingsondérdélen kunnen worden vrijgesteld. 

Het internationaal Bologna-proces is dus een merkwaardig geval van "stu-
'ring" zonder dat er met dwingende, juridische instrumenten gewerkt werd. Het 

ft niet enkel het Vlaamse onderwijsbeleid gestuurd, maar ook het instellin-
genheleid en het beleid van docenten. Eenmaal de keuze was gemaakt door de 
overheid.,  om deel te nemen aan het B olognaproces, zette zich in alle univer-
siteiten en hogescholen een proces in gang dat de nieuwe structuur voorbereid-
de nog voor dat de definitieve beslissing in een decreet was gegOten. Overal 
werden tot op het niveau van de departementen discussies gevoerd om een cur-
riculum te ontwerpen dat zou voldoen aan deze nieuwe bachelor-master struc-
tuur. Niet minder was;men actief op het vlak van de vorming van associaties. 
Nog vooraleer het decreet gestemd was, waren in. Vlaanderen de opties voor 
de associaties reeds bekend. 

Internationale processen hebben wel degelijk een sturende impact op het 
hoger onderwijs in Vlaanderen. In vergelijking met het leerplichtonderwijs is 
het hoger onderwijs ook meer gevoelig voor processen van globalisering en 
zijn instellingen voor-hoger onderwijs ook meer sensibel voor de internatio-
nale inwerking van een neo-liberale geinspireerde economie. Om zich tegen 
deze uitdagingen te wapenen hebben zij, meer dan het leerplichtonderwijs 
gekozen voor een onderwijsstructuur die de internationale uitdaging zou moe-
ten aankunnen. In welke mate zij daarin zullen lukken zal de toekomst uitwij-
zen. 

Gevolgen voor de organisatie van het hoger onderwijs 

De hierboven besproken veranderingen in de (internationale) samenleving 
en de toenemende rol vande internationale organisaties op het nationale/regio-
nale onderwijábeleid, zijn:niet zonder gevolgen gebleven voor de organisatie 
ervan. Ruim twintig jaar geleden ontwikkelde B. Clark (1983) zijn model van 
de coördinatiedriehoek voor het hoger onderwijs. De drie betrokken partijen, 
nl. de staatsoverheid, de markt en de academische wereld, lijken ons op de dag 
van vandaag nog steeds determinerend voor het' hoger onderwijsbeleid. Elk 
van de drie tracht de invloed op het hogeronderwijsbeleid naar zich toe te trek-
ken en afhankelijk van de politieke en de economische situatie van een land 
heeft een of ander van de drie een overwicht en dwingt de anderen tot aanpas-
sing. De absolute en relatieve impact van deze drie'astoren op de coordinatie 
van het hoger onderwijs fluctueert dus in tijd en rullige. In onze samenleving, 
cfie Sterk geglobaliseerd is en waarin het economisch subsysteem dominant is, 
liggen de verhoudingen tussen staatsoverheid, markt en academische wereld 
anders dan in de tijd dat Clark het model ontwikkelde. 

Anno 2004 is de staatsoverheid slechts één van de invloedrijke overheids-
organen. Door de toenemende globalisering en internationalisering komen er 
meer en meer samenwerkingsverbanden tussen verschillende overheden en 
ontstaan er bovendien wat men kan noemen echte internationale overheden. Et 
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tsoverheld 
neoliberaliinte, private aanbieders, 

nuirkteleinentee in HO-instellingen 

is als het ware een extra overheidsdimensie gecreëerd, zoals de EU. Ook de 
academische wereld heeft de voorbije decennia heel wat veranderingen onder-
gaan. Hoewel er altijd relatief veel` internationale contacten zijn geweest in het 
hoger onderwijs, zijn deze de laatste jaren exponentieel toegenomen, zowel 

d voor studenten i docenten, zoisielvOor onderwijs; onderzoek als dienstverle-
ning. Er werd, de Voorbije decemllanok meer: autonomie gegeVen aan instel-
lingen voor hoger onderwijs, •waardoor er meer speelruimte was voor eigen 
invulling. De markt neemt de vrijgekomen plaats in. De drie polen balanceren 
automatisch tot een evenwicht' gevonden wordt. Dill en Sporn (1995) zien in 
hun casestudies (trankrijk, Duitsland, Verenigd Koninkrijk en Verenigde 
Staten van Amerika) een verschuiving naarhet centrum van de driehoek, wat 
— met uitzondering van de VSA -- op een grotere impact van de markt in de 
coordinatie van het hoger onderwijs wijst. 

Figuur 1. De coordinatiedriehoek voor hoger onderwijs: eVolutie 

Het lijkt erop dat de staatsoverheid wat aan terrein kan terugwinnen door 
zich intemallonaal sterker te gaan verankeren en vanop dit hoger niveau beleid 
te voeren. Hierboven werden een aantal voorbeelden terzake aangehaald. Dit 
wil echter niet automatisch zeggen dat de staatsoverheid aan, behing wint. 
Kijken we'in de eerste plaats naar de redenen waartoe hoger onderwijs wordt 
ingericht. Op individueel vlak onderkennen we de persoonsontwikkeling, het 
_zich ontwikkelen tot kritisch burger en het economisch profijt van een hoger 
diploma. Op maatschappelijk vlak zorgt hoger onderwijs vaar sociale cohesie, 
voor het versterken van een democratische en solidaire samenleving en draagt 
het bij tot economische groei. Onderwijs is een middel om een bepaalde maat-
schappelijke visie door te geven. 

Vele internationale organisaties beklemtonen in hoofdzaak het belang van 
hoger onderwijs voor de economische ontwikkeling van een regio (oESo en. 
Eu). Alle studenten zouden zo al na drie jaar op de arbeidsmarkt terecht moe-
ten kunnen (Bologna-proces). Diploma's dienen te worden gelijkge- 
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steld met het oog op internationale mobiliteit van arbeid (Eu en Bologna- 
). Toegepast onderzoek wordt gestimuleerd. Het hele Europese hoger 

onderwijs dient geherstructureerd te worden om de concurrentie met de VSA 
aan te kunnen (Bologna-proces). Begrippen als "kennismaatschappij" en 
"kwáliteitlinanagement" zijn veelal ontsproten aan het brein van intemationa- 
Ié Organisaties (onso). De betekenis van de markt neemt toe ten koste van het 

'Opaal beleid en de inzet van de academische wereld. Een grotere impact 
• ternationale organisaties betekent aldus een sterkere rol voor het markt- 

Daarenboven wordt er een toenemend aantal vragen en eisen aan het 
hoger onderwijs gesteld (terwijl er zelden voldoende financiële middelen 
beschikbaar zijn) en groeit het besef van de winstmogelijkheden van de onder-
wijssectorl. Het wordt voor de academische wereld en de (staats)overheid bij-
zonder moeilijk om aan de lokroep van de markt te weerstaan. Willen de 
instellingen in deze omstandigheden op een degelijk niveau hun opdrachten 
blijven vervullen; dienen ze hun derde geldstroom' meer aan te spreken. Het 
gaat hier dan niet zozeer om het maken van winst, maar om voldoende finan-
ciering te hebben om de basisopdrachten te blijven, vervullen. Uit onze 
casestudies van een aantal Vlaamse instellingen voor hoger onderwijs blijkt 
dat de druk om extra middelen te zoeken op de markt zeer groot is en vaak 
noodzakelijk voor het overleven van de instellingen. Zowel de kwaliteit van 
het hoger onderwijs en onderzoek, als de democratiserende functie ervan kun-
nen hierdoor in gevaar komen (Verhoeven, Kekhtermans, & Michielsen, 
2004). 
• Uit dezelfde casestudies blijkt evenwel dat puur winstgevende activiteiten 
• geoefend door instellingen voor hoger onderwijs nog uiterst zeldzaam zijn 

in Vlaanderen. In de Angelsaksische landen (denk onder meer aan de recente 
gestemde wet betreffende de sterke verhoging van de collegegelden in de 
u.x.), maar ook in Nederland, is men op dat vlak al lang niet meer aan een 
proefstuk toe. Daar worden bijvoorbeeld al heel wat Engelstalige programma-
's aangeboden, specifiek gericht op het aantrekken van buitenlandse studenten 
voor extra financiering. Deze vorm van marktcoördinatie is een stuk gevaarlij-
ker. Er wordt expliciet de nadruk gelegd op de economische gevolgen van het 
hoger onderwijs, waardoor de relatie met de andere kerntaken van het hoger 
onderwijs uit balans geraakt. Op lange termijn zal dit contraproductief werken, 
niet in het minst op economisch vlak. Private instellingen die vanuit winstoog- 

Bijvoorbeeld, tegen 1995 werd de globale markt voor onderwijsdiensten geschat op 27 
miljard dollar. De. VSA is de grootste leverancier van onderwijsdiensten — 7 miljard dollar 
in 1996. De import van onderwijsdiensten in de VSA in 1996 bedroeg 1 miljard dollar. Bij 
de aanvang van de 21"4 eeuw bereikt de wereldwijde publieke uitgave voor onderwijs één 
triljoen dollar (wro, 1998). 

Tot de -derde geldstroom worden meestal onderzoeksfinancieringen gerekend die afkom-
stig zijn van supranationale organen (bv. nu);  federale of regionale impulsprogramma's of 
beleidsgericht onderzoek (Raspoet & Monard, 2002, p. 19). Het gaat hier om extra inkom-
sten voor de instellingen voor hoger onderwijs, naast de inschrijvingsgelden en de regulie-
re basisfinanciering door de Vlaamse overheid 
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merk hoger onderwijs aanbieden zijn reeds, aanwezig in Vlaanderen, maar 
worden niet beschouwd als een bedreiging zolang de vrije toegang tot kwali-
teitsvol hoger onderwijs in'. de publieke instellingen voor hoger onderwijs 
wordt gegarandeerd (Verhoeven, Kelchtennans, & Michiesen, 2004). 

De vraag o dus: is de sterkere impact van de internationale actoren op de 
organisatie van het hoger onderwijs wel een teken van een grotere overheids-
inmenging, of loopt de overheid met deze acties de, door de markt gedomi-
neerde, realiteit achterna? Reguleert de overheid de markt, of de markt de 
overheid? En is de beleidsoptie die de Vlaamse overheid reeds geruime tijd 
voorstaat, vrij toegankelijk kWaliteitsvol onderwijs, nog houdbaar in deze 
nieuwe omgeving? 

Meer fundamenteel stelt de toenemende internationalisering de overheid 
(en de samenleving) voor de kernvraag: "Waartoe organiseren we hoger onder-
wijs?" Wij menen dat het beleid inzake hoger onderwijs drie doelen moet blij-
ven nastreven: 
1. persoonlijk welzijn (individuele Ontplooiing en vorming_tot kritisch bur-

ger); 
2. maatschappelijk welzijn en sociale rechtvaardigheid (de sociale cohesie; 

het versterken van een solidaire;en deniOcratische samenleving en onafhan-
kelijke wetenschappelijke kennisVanverving),.en 

3. economische welvaart (het opleiden tot arbeidskrachten en het stithuleren 
Van innovatie en werkgelegenheid). 

Dit vraagt uiteraard om politieke keuzes en beleidsacties. Deze 
zullen echter met meer kans op slagen doorgevoerd kunnen worden wanneer 
overheden zich bewust zijn van zowel de formele als de, informele shiringsme-
chanismen (bijv. de markt, de internationale verhoudingen en belangenagen-
da's). 
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