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Vlaamse universiteiten voor algemene oriënteringsproef
Brussel l Zowel de Leuvense, Antwerpse als de Gentse rector zijn gewonnen voor het idee van
een niet-bindende oriënteringsproef voor het eerste jaar hoger onderwijs. De test zou er onder
meer moeten komen om de steeds groter wordende studentenaantallen de baas te kunnen.
Minister Smet is geen voorstander.
Zowat alle Vlaamse universiteiten zagen bij de start van het academiejaar het aantal
eerstejaarsstudenten fors stijgen. "Als we ook de volgende vier jaar telkens met 7 procent blijven
stijgen hebben we een probleem. Ik hou mijn hart vast als we in Leuven tot 40.000 studenten
zouden groeien", aldus vicerector Tine Baelmans in het studentenblad Veto.
"Ik zie het niet zozeer als een middel om minder studenten toe te laten", stelt KU Leuvenrector
Mark Waer. "Feit is dat de stijging van de aantallen groter is dan demografisch verwacht, maar als
dat nu eenmaal de vraag is dan moeten we daar op kunnen inspelen. Ik vertrek eerder vanuit het
positieve effect dat we zien van het, weliswaar bindende, toelatingsexamen geneeskunde. De
slaagcijfers in het eerste jaar liggen daar veel en veel hoger dan het gemiddelde van een op de
twee in de meeste richtingen. Falen heeft een grote psychologische impact op de studenten."
En dus denkt Waer in de eerste plaats aan een test die studenten laat ontdekken of ze in de door
hun gekozen richting wel een behoorlijke kans op slagen hebben of wat een mogelijk alternatief is.
Paul Van Cauwenberghe, rector van de Gentse alma mater, lijkt meer gewonnen te zijn voor een
test die studenten duidelijk maakt of ze wel op hun plek zitten aan de universiteit. "Nu zijn er
studenten die één of twee jaar aan de universiteit zitten en dan alsnog overschakelen naar een
hogeschool. Dat kost zowel de maatschappij als de student of de ouders geld. Bovendien is het

een feit dat we verrast zijn door de sterke stijging van de aantallen en komen we inderdaad in de
problemen als dit aanhoudt."
De Antwerpse rector Alain Verschoren wil als voorzitter van de Vlaamse Interuniversitaire Raad
het punt zo snel mogelijk agenderen. "Ik speel al jaren met het idee dit in te voeren als
beschermende maatregel naar de studenten", zegt hij.
In Brussel zijn ze voorzichtig. "Ik ben tegen alles wat de verdere democratisering van het hoger
onderwijs belemmert", aldus rector Paul De Knop. "Er zijn zoveel elementen die een rol spelen,
maar natuurlijk wil ik hier wel over in debat treden."
Dat vraagt ook Waer. "Het lijkt mij niet verstandig om als universiteit alleen zo'n stap te zetten.
Misschien is dit zelfs een taak voor het kabinet onderwijs."
Dat is niet geneigd toe te happen. "Ik ben zeer terughoudend", aldus onderwijsminister Pascal
Smet (sp.a). "Voor je het weet zit je met een selectieprocedure. Wie afstudeert in het secundair
onderwijs moet voldoende georiënteerd zijn en in staat zijn om de richting te volgen die hij of zij
wil."
(KH)
Rectoren bezorgd over sterke stijging studentenaantallen en foute studiekeuzes
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