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Brussel, 09/06/2020 - Vlaanderen wil aantrekkelijk blijven voor buitenlandse studenten  

Nu de COVID-19 lockdown in meerdere landen drastisch wordt versoepeld, kunnen de Vlaamse 

universiteiten en hogescholen een versnelling hoger schakelen in hun voorbereidingen voor de 

ontvangst van nieuwe buitenlandse studenten in Vlaanderen vanaf volgend academiejaar. We moeten 

er echter over waken dat de geleidelijke, maar chronologisch en geografisch zeer ongelijk gespreide 

opening van de internationale grenzen geen negatieve impact heeft op onze internationale 

aantrekkelijkheid als kennis- en studiebestemming. 

De Vlaamse Universiteiten en Hogescholenraad (VLUHR) roept de federale en Vlaamse Regering op 

om maximaal de belangen van onze hogeronderwijsinstellingen en hun studenten te behartigen en 

resoluut te gaan voor een internationaal zeer sterk gecoördineerde aanpak voor de heropening van 

de grenzen. Bilaterale uitwisselingen zijn moeilijk te realiseren als het ene land studenten laat 

vertrekken, maar het andere ze niet binnenlaat op basis van de heersende veiligheidsvoorschriften.  

Internationaal wordt een drastische terugval verwacht in het aantal aanvragen van buitenlandse 

studenten ten gevolge van de lockdown en de daarmee gepaard gaande onzekerheid. In Vlaanderen 

leren de eerste zeer partiële cijfers op basis van een rondvraag bij de universiteiten en hogescholen 

dat de aanvragen bij ons zich grotendeels handhaven op het niveau van vorig academiejaar. 

Met steun van het Vlaams Departement Onderwijs en Vorming investeert VLUHR in het aantrekken 

van buitenlandse studenten, zowel via de financiering van inkomende mobiliteit als via actieve 

deelname aan internationale netwerk- en recruteringsbeurzen. Een deel van deze aanpak is ook onze 

nieuwe website Study in Flanders, die we vandaag lanceren. Voor toekomstige studenten is het van 

groot belang dat er correcte en goed gestructureerde informatie online beschikbaar is. Study in 

Flanders vormt dan ook een goede aanvulling op de gespecialiseerde webpagina’s van de Vlaamse 

universiteiten en hogescholen. “Naast informatie over het Vlaamse hogeronderwijssysteem en een 

overzichtelijke databank van het opleidingsaanbod, vinden studenten op Study in Flanders immers 

heel wat praktische informatie, gepresenteerd in een nieuw hedendaags ontwerp, met responsive 

webdesign en aangepaste navigatie”, zegt Eric Vermeylen, secretaris-generaal van VLUHR/VLHORA. 

Met de nieuwe Study in Flanders website willen we ook aantonen dat het Vlaams hoger onderwijs zich 

engageert voor het behoud van een veilige, inclusieve en gastvrije omgeving voor alle internationale 

studenten.  

“Met het nieuwe logo “Study in Flanders. Belgium, where great minds grow” zetten we in op de 

internationale profilering van Vlaanderen als top-of-mind bestemming, die intrinsiek verweven blijft 

met het Belgische kennisecosysteem”, aldus Koen Verlaeckt, secretaris-generaal van VLUHR/VLIR. 

Voor meer informatie, contacteer:  

Koen Verlaeckt, secretaris-generaal VLUHR/VLIR (koen.verlaeckt@vlir.be, 0477 271195) 

Eric Vermeylen, secretaris-generaal VLUHR/VLHORA (eric.vermeylen@vlhora.be, 0476 652156) 
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