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Limburg 

 

Kunstopleidingen gebundeld in 'School of Arts' 
 

HERTEKENING VAN ONDERWIJS HEEFT OOK GEVOLGEN VOOR 

HOGESCHOLEN 

 

In zijn beleidsverklaring schetste gedeputeerde van onderwijs Frank Smeets (CD&V) gisteren een 

toekomstbeeld voor de Limburgse hogescholen en universiteit. De Provinciale Hogeschool Limburg 
(PHL) verliest zo'n duizend studenten omdat de opleidingen architectuur, interieurarchitectuur en 

kinesitherapie verhuizen naar de Uhasselt. De kunstopleidingen gaan niet mee over en belanden in de 
nieuw op te richten 'School of Arts'. 
 

 

De commissie onderwijs in het Vlaams Parlement en de Vlaamse Regering beslisten eerder al om de academische 
opleidingen van de hogescholen te integreren in de universiteiten. Voor de Provinciale Hogeschool Limburg (PHL) 

gaat het om de opleidingen architectuur, interieur architectuur en kinesitherapie.  
 

Dat komt neer op een verlies van maar liefst duizend studenten, waardoor er voortaan zo'n vierduizend leerlingen 

school lopen in de PHL. Door een samenwerking met de Xios Hogeschool en met de Katholieke Hogeschool 
Limburg (KHLim) kan dat verlies wel worden gecompenseerd voor 'de hogeschool met de laptop'. "De 

kunstopleidingen gaan niet over naar de universiteit, maar komen terecht in een nieuwe 'School of Arts' onder 

gemeenschappelijk bestuur van de universiteit en de hogeschool", zegt gedeputeerde Frank Smeets. 

 
 
 

Niet voor morgen 
 

"Aangezien in Limburg de hogere kunstopleidingen van PHL en KHLim sinds vorig jaar al zijn samengevoegd in de 

MAD faculty, zal de Limburgse 'School of Arts' een samenwerkingsverband vormen tussen vier partners: de PHL, 
KHLim, UHasselt en K.U. Leuven."  

 
Over de overdracht van de opleidingen architectuur, interieur architectuur en kinesitherapie naar de Universiteit 

Hasselt lijkt weliswaar het laatste woord nog niet gezegd. Eerst moeten de Vlaamse regering en het Vlaams 
parlement besluiten en decreten nemen die de overgang van het personeel, de organisatie, het patrimonium en 

de financiering van deze operatie regelen. "Voor de hogeschool is het bovendien van belang dat de rechten van 

het personeel en de kwaliteit van haar opleidingen gewaarborgd blijven", gaat Smeets verder. "We willen ervoor 
zorgen dat deze kwalitatieve opleidingen in de toekomst in onze provincie verankerd kunnen blijven. De 

loskoppeling van de academische opleidingen uit de hogeschool, betekent dat het aantal opleidingen, studenten 
en personeel in de PHL sterk zullen verminderen.  

 
De hogeschool zal dan nog uitsluitend de professionele bachelors organiseren en bestuurlijk betrokken zijn bij de 

'school of arts'. Dit biedt ons de kans om de hogeschool te profileren naar de professioneel gerichte opleidingen 

en het praktijkgericht onderzoek. Om opnieuw voldoende schaalgrootte te krijgen, zoeken we in eerste instantie 
naar een verregaande samenwerking met de XIOS Hogeschool Limburg en voor enkele opleidingen ook met de 

KHLim." 
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