
 

Een ongemakkelijke waarheid 

Geachte genodigden, 

Beste collega’s en studenten, 

Dames en heren, 

Bij de start van het eerste academiejaar van onze universiteit – op 27 september 1973 – 

schetste mijn voorganger Louis Verhaegen de fundamenten en doelstellingen van wat 

toen nog het LUC was. In die toespraak nam hij expliciet het “streven naar een gezonde 

democratisering” op. Het waren tijden die voor het hoger onderwijs in ons land een 

nieuw begin markeerden. U moet weten: in 1912 telden de destijds vier Belgische 

universiteiten samen 8.300 studenten, in 1949 zo’n 17.500.  

En toen kwamen de jaren zestig waarin een hele generatie jongeren – de babyboomers – 

omhooggestuwd werd door de democratiseringsgolf. Onder wie ikzelf. Mijn ouders 

hadden in hun jonge leven geen seconde op de collegebanken doorgebracht, maar ik kon 

in de tweede helft van de jaren zeventig wél naar de universiteit. Het bleek uiteindelijk 

dé springplank voor een boeiende academische carrière waarin ik aan de UHasselt een 

doctoraat in de fysica behaalde en daar achtereenvolgens assistent, werkleider, docent, 

hoogleraar en gewoon hoogleraar werd. En vandaag mag ik u toespreken als rector. Om 

maar te zeggen: ik ben dankbaar voor alle kansen die voortvloeiden uit die 

democratisering.  

De weg die ik heb afgelegd, is natuurlijk niet uniek. Maar evenmin vanzelfsprekend. Een 

blik op de achtergrond van jongeren die eind jaren zeventig een diploma van het hoger 

onderwijs behaalde, zegt alles: 

 van de jongeren met laagopgeleide ouders – ouders die ten hoogste het lager 

secundair onderwijs voltooiden – had slechts 16% een diploma van de universiteit 

of hogeschool; 

 van de jongeren met tenminste één ouder met een diploma secundair onderwijs, 

rondde 42% het hoger onderwijs met succes af; 

 van de jongeren met minstens één hoogopgeleide ouder behaalde maar liefst 

70% zélf een hoger-onderwijsdiploma. 

Met andere woorden: minder dan een halve eeuw geleden was studeren aan de 

universiteit of hogeschool vooral een zaak van kinderen met hoogopgeleide ouders. Dat 

is in de decennia daarna niet gek veel veranderd. In de jaren tachtig steeg het 

percentage hoogopgeleide jongeren met ouders die enkel het hoger secundair onderwijs 

voltooiden, weliswaar van 42% naar 51%. Maar in de jaren negentig zakte het aandeel 

van deze groep weer terug tot 43% en in het eerste decennium van deze eeuw zelfs tot 

40%. Hetzelfde beeld bij de groep hoogopgeleide jongeren met laagopgeleide ouders. In 

de jaren tachtig steeg hun aandeel naar 24%, in de jaren negentig naar 28%. Maar in de 

periode 2000-2010 zien we dat in de groep jongeren met laagopgeleide ouders nog 

slechts 22% een hoger-onderwijsdiploma behaalde. Ook in de eerste tien jaar van de 



21ste eeuw was het aandeel van de groep hoogopgeleide kinderen van hoogopgeleide 

ouders met 72% het grootst.    

Deze cijfers (die af te leiden zijn uit de lijvige onderwijsrapporten van de OESO en die 

onze onderzoeksgroep Onderzoek van Onderwijs grondig analyseerde) bewijzen dat de 

democratisering van het hoger onderwijs, na een stroomversnelling in de jaren tachtig en 

negentig, begin 21ste eeuw een terugval kent. Sluipend en stil zoals een duikboot in het 

water, zijn we weer een stuk afgegleden naar een ‘erfelijke meritocratie’ waarin vooral 

één groep jongeren – die met hoogopgeleide ouders – een hoger-onderwijsdiploma 

behaalt. Het is een harde conclusie, maar: de vurige wens uit de jaren zeventig van een 

gedemocratiseerd hoger onderwijs blijkt in rook te zijn opgegaan. We zijn terug naar af. 

Dames en heren, 

Dat die democratiseringsgolf is gebroken, is méér dan een ongemakkelijke waarheid. Het 

is ronduit verontrustend. Zéker in deze Kenniseeuw geconfronteerd met zo veel 

uiteenlopende uitdagingen op het vlak van milieu, mobiliteit, energie, gezondheid, 

economie… Zéker in een land dat enkel brains, branie en innovatie in de meedogenloze 

welvaartsstrijd kan werpen.  

Een vergelijking met andere OESO-landen is in dat laatste opzicht nóg ontnuchterender. 

Een snelle blik leert bijvoorbeeld dat het met de democratisering van het hoger onderwijs 

in Nederland beter gesteld is. In de jaren zeventig behaalde 18% van de Nederlandse 

kinderen met laagopgeleide ouders een diploma hoger onderwijs. Begin deze eeuw was 

dat al 29%. Tegelijkertijd daalt het percentage hoogopgeleide jongeren van wie 

tenminste een van de ouders hoger opgeleid is: van 69% veertig jaar geleden naar 62% 

begin 21ste eeuw. De kans dat een kind van hoogopgeleide ouders ook zélf hoogopgeleid 

is, is bij ons nu drie keer groter dan de kans dat een kind van laagopgeleide ouders een 

hoger-onderwijsdiploma behaalt. In Nederland is die kans slechts twéé keer groter. 

Het is waar dat ons land relatief goed scoort als het gaat om het aantal hoogopgeleide 

jongeren geboren tussen 1982 en 1992. Dat zijn de jongeren die 18 werden in het eerste 

decennium van deze eeuw. 43% van deze groep behaalde een hoger-onderwijsdiploma, 

het OESO-gemiddelde ligt op 40%. Maar de waarheid is óók dat landen als het Verenigd 

Koninkrijk (48%), Canada (57%) en Japan (59%) het op dat vlak veel beter doen. En als 

we uitsluitend universitaire diploma’s in beschouwing nemen, dan moeten we vaststellen 

dat slechts 25% van de Belgische jongeren die tussen 2000 en 2010 18 jaar werden, de 

universiteit met succes voltooide. Dat is niet alleen slechter dan het OESO-gemiddelde 

van 30%. Met dit cijfer bevinden we ons in de staart van de club rijke landen – we laten 

enkel Italië (22%) achter ons. Heel wat landen scoren hoger. Véél hoger. Van de Britse 

en Nederlandse jongeren geboren tussen 1982 en 1992, bijvoorbeeld, heeft 40% een 

universitair diploma op zak.  

Geachte genodigden, beste collega’s en studenten, 

Deze internationale cijfers drukken ons met de neus op de feiten: door de mislukte 

democratisering van het hoger onderwijs verkwisten we talent. Er zijn landen – zoals 

Nederland – die er beter in slagen om het potentieel van méér jongeren aan te boren. In 

deze hypercompetitieve globale economie de stuklopende democratisering van het hoger 

onderwijs niét stoppen, komt neer op een verlies van brains, innovatie en – dus – 

welvaart. Het is als schaken tegen een grootmeester terwijl je enkel patience gespeeld 

hebt.  



Voor Limburg is dit natuurlijk een herkenbare melodie. De deelname van Limburgse 

jongeren aan het hoger onderwijs is een oud zeer. Nog altijd moet Limburg nagenoeg 

alle Vlaamse provincies laten voorgaan als het gaat om de deelname van 18-jarigen aan 

universitair onderwijs. Anno 2015-2016 volgt 24,06% van de Limburgse 18-jarigen een 

opleiding aan een universiteit. Dat is minder dan de 29,34% van de Vlaams-Brabantse, 

de 26,28% van de Oost-Vlaamse en de 25,66% van de Antwerpse leeftijdsgenoten. 

Recente cijfers laten zien dat er wel vooruitgang is geboekt – door de uitbreiding van ons 

opleidingsaanbod. In opleidingen die de UHasselt aanbiedt, is de Limburgse participatie 

van 18-jarigen aan universitair onderwijs (14,23% in 2014-2015) zelfs groter dan die 

van andere Vlaamse leeftijdsgenoten (13%). Sterker nog: de gestage uitbreiding van ons 

opleidingsaanbod heeft die participatie bevorderd. De deelname van Limburgse 18-

jarigen aan de rechtenopleiding (2,78% in 2014-2015), bijvoorbeeld, ligt hoger dan die 

van andere Vlaamse 18-jarigen (2,58%). Vóór de oprichting van onze faculteit Rechten 

was er nog een onderparticipatie van 35%. Hetzelfde positieve effect zien we bij onze 

nieuwe opleiding handelswetenschappen.  

Maar er is nog geen reden tot euforie. In opleidingen die de UHasselt niét heeft, is de 

participatie van Limburgse 18-jarigen (8,33% in 2014-2015) beduidend minder dan die 

van leeftijdsgenoten elders in Vlaanderen (13,18%).  

Het is – tussen haakjes – interessant om vast te stellen dat de West-Vlaamse cijfers niet 

veel beter zijn dan de Limburgse. In West-Vlaanderen (dat net als Limburg niet over een 

volledig uitgebouwde universiteit beschikt) ligt de participatie van 18-jarigen aan het 

universitair onderwijs in 2015-2016 op 22,94%. Het laagste cijfer in Vlaanderen. En ook 

in West-Vlaanderen zien we dat de participatiegraad in universitaire opleidingen die niet 

regionaal aangeboden worden, lager ligt dan die in de rest van Vlaanderen: 13,92% in 

2014-2015 tegenover 18,21%. Tegelijkertijd zien we het positieve effect van opleidingen 

die wél deel uitmaken van het lokale onderwijsaanbod (in dit geval van de KULAK). De 

deelname van West-Vlaamse 18-jarigen in die opleidingen ligt in 2014-2015 op 9,56% – 

tegenover de 8% van andere Vlaamse leeftijdsgenoten.  

Maar terug naar Limburg. Haar sociaaleconomische en demografische realiteit – deels 

een erfenis van het mijnverleden – stelt deze provincie voor immense uitdagingen in de 

verdere democratisering van het hoger onderwijs. Twee statistieken in dat verband:  

 Vandaag wordt 12,6% van de kinderen in Limburg geboren in een kansarm gezin, 

zo blijkt uit gegevens van Kind & Gezin. Alleen Antwerpen doet slechter met 15%.  

 In 2015 was 31% van de Limburgse 18- tot 24-jarigen van niet-Belgische origine. 

In 2007 was dat 26%, in 2014 30%, zo leren berekeningen van de Provincie. 

Er dringen zich met andere woorden enkele belangrijke vragen op – vragen die niet eens 

zo nieuw zijn. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat óók deze groep jongeren tot in de 

voorhoede van onze innovatieve kenniseconomie raakt? Hoe verhinderen we dat hun 

kennis, creativiteit en nieuwsgierigheid versmacht worden – en dat hun frustratie en 

vervreemding groeien? Hoe laat je óók deze jongeren excelleren of ontdekken waarin ze 

willen excelleren?  

De historische onderparticipatie van Limburgse jongeren aan het hoger onderwijs toont 

dat de aanwezigheid van een universiteit of hogeschool op zich niet voldoende is om de 

onderbenutting of verkwisting van talent helemaal te stoppen. Universiteiten en 

hogescholen staan slechts aan het einde van de kennisketen. Ze bouwen voort op 



fundamenten die eerder – in het kleuter-, lager en secundair onderwijs – gelegd worden. 

Het antwoord op de slinkende deelname aan het hoger onderwijs zal dan ook nooit van 

het hoger onderwijs alléén kunnen komen. Ervoor zorgen dat jonge mensen – met welke 

sociale of etnische achtergrond dan ook – op de plek terechtkomen die recht doet aan 

hun kennis en vaardigheden, is een taak van velen. Van politici, ouders, leerkrachten en 

docenten. Het is dus een maatschappelijke opdracht – één waarmee we, helaas, 

onvoldoende bezig zijn. 

Dames en heren, beste collega’s en studenten, 

Als België het aantal hoogopgeleiden niet wil zien dalen en als ons land niet verder wil 

wegzakken in het peloton rijke landen, dan is er dringend actie nodig. Alleen de overheid 

kan de aanzet daartoe geven en de krijtlijnen uittekenen. Ze mag daar niet te lang meer 

mee wachten. Zéker niet nu de democratisering in ons land stilgevallen is. Zéker niet nu 

veranderingen en disrupties harder dan ooit tevoren hun klimhaak in de tijdlijn slaan.  

De politieke wereld zal in de UHasselt een bondgenoot vinden. Sinds de woorden van 

Louis Verhaegen, veertig jaar geleden, is onze universiteit grondig veranderd. Maar de 

participatie van talentvolle jongeren aan het hoger onderwijs verhogen, is een taak die 

de UHasselt ter harte neemt en zal blijven nemen. Niet alleen omdat passiviteit onze 

slagzin Knowledge in action oneer zou aandoen. Óók omdat wij onze rol als dragende 

kracht van de innovatieve kenniseconomie anders niet zouden kunnen spelen.  

Dames en heren, tot slot nog dit: begin mei kreeg ik van de academische gemeenschap 

van de UHasselt een nieuw mandaat als rector. Ik wil graag iedereen danken voor dat 

vertrouwen. Vicerector Onderwijs Karin Coninx, vicerector Onderzoek Jean-Michel Rigo 

en ik kijken ernaar uit om – samen met alle professoren, assistenten, stafleden, 

studenten én met al onze partners – nieuwe bakens te verzetten.  

Ik zou eveneens van deze gelegenheid gebruik willen maken om uittredend vicerector 

Paul Janssen te bedanken. Naast een eveneens geslaagd voorbeeld van democratisering 

– zoon van een meester en huismoeder die uiteindelijk professor wordt – is Paul Janssen 

bovenal een pionier van deze universiteit. Hij was een van de eerste LUC-doctorandi. Hij 

legde mee de fundamenten van ons Centrum voor de Statistiek (dat wereldfaam geniet). 

Hij smeedde internationale partnerschappen (vooral in en met het Zuiden). Op de 

valreep van zijn termijn als vicerector Onderzoek reikte de UHasselt gisteren haar 750ste 

doctoraat uit. Een mijlpaal die zijn harde werk voor de uitbouw van het onderzoek aan 

onze universiteit alle eer aandoet. Ik dank Paul Janssen voor zijn jarenlange werk en 

engagement. 

Een laatste woord van dank wil ik nog richten aan Paul Martens (directeur 

beleidscoördinatie, onderzoek en dienstverlening PXL), die per 1 oktober met pensioen 

gaat en met wie wij steeds goed samengewerkt hebben. 

Beste collega’s en studenten, hierbij verklaar ik het academiejaar 2016-2017 van de 

Universiteit Hasselt en Hogeschool PXL officieel voor geopend. Ik wens u allen een 

intellectueel uitdagend, productief en boeiend werkjaar toe! 

 

- Prof. dr. Luc De Schepper 


