Protocol inzake samenwerking
op het vlak van academische diplomatie

PREAMBULE

Overwegende dat de langetermijnvisie van de Vlaamse Regering binnen de
doelstellingen van 'Vlaanderen in Actie' en het Pact 2020 Vlaanderen internationaal op
de kaart wil zetten als toonaangevende innovatieve en lerende regio;
Overwegende dat de beleidsnota 'Buitenlands beleid, internationaal ondernemen en
ontwikkelingssamenwerking 2009-2014' de Vlaamse onderwijs- en onderzoekst roeven
internationaal beter wil vermarkten en kenbaar maken;
Overwegende dat de excellentie van de Vlaamse publieke kennisinstellingen in het
algemeen in sterke mate steunt op hun mate van internationale inbedding;
Overwegende dat de Vlaamse universiteiten en hogescholen in het bijzonder binnen
hun drievoudige decretale opdracht van onderwijs, onderzoek en maatschappelijke
dienstverlening sterk internationaal actief zijn;

OVEREENKOMST

Artikel!. Academische diplomatie heeft een twee ledig strategisch doel:
het ondersteunen van de Vlaamse publieke kennisinstellingen in hun
internationale activiteiten teneinde de opportuniteiten voor deze actoren te
maximaliseren vanuit een vraaggestuurde benadering (de overheid als
facilitator), en,
het actief inschakelen van de Vlaamse publieke kennisinstellingen in de
dagelijkse uitvoering van het buitenlands beleid van de Vlaamse Regering
teneinde bij te dragen tot het imago van Vlaanderen als een innovatieve en
lerende regio van toonaangevende internationale kwaliteit.
Academische diplomatie hanteert een coherente portfolio van flankerende maatregelen
en is met andere woorden complementair aan het sectorale wetenschaps-, innovatie- of
hogeronderwijsbeleid. Er wordt maximaal naar synergieën gestreefd.
Academische diplomatie is per definitie beleidsdomeinoverschrijdend en draagt in die
zin bij t ot meer kruisbestuiving en informatie-uitwisseling tussen de betrokken
entiteiten binnen de Vlaamse overheid .
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Art. 2. De operationalisering van de academische diplomatie gebeurt aan de hand van
een rollend actieplan. De uitgangspunten daarbij zijn:
Het uitwerken van een gemeenschappelijk internationaal communicatieconcept
voor de Vlaamse onderzoeks- en hogeronderwijsruimte onder de noemer
"Flanders Knowledge Area".
Het stimuleren van, waar relevant, een actieve deelname van de Vlaamse
publieke kennisinstellingen aan officiële zendingen van de minister-president van
de Vlaamse Regering.
Het systematisch uitspelen van de Vlaamse kennistroeven in alle officiële
contacten met buitenlandse overheden.
ondersteunen
van
de
publieke
kennisinstellingen
Het
internationaliseringsambitie vanuit een vraaggestuurde modus.

in

hun

Het voorzien van cofinanciering voor publieksgerichte evenementen, die worden
georganiseerd door Vlaamse publieke kennisinstellingen, voor zover deze
inpasbaar zijn in de bevoorrechte relaties tussen Vlaanderen en andere landen.
Het actief ondersteunen van samenwerkingsverbanden inzake zowel
wetenschappelijk onderzoek als hoger onderwijs met opkomende economieën
zonder
daarbij
historisch
gegroeide
samenwerkingen
en
ontwikkelingssamenwerking uit het oog te verliezen.
Het actief bijdragen tot economische capaciteitsopbouw in derde landen door
middel van een gericht beurzenaanbod.
Het versterken van de interactie met academische "expats", zowel Vlamingen
actief in het buitenland als buitenlandse studenten, onderzoekers en docenten
met academische ervaring in Vlaanderen.
Het verhogen van de parate kennis over wetenschappelijk onderzoek en hoger
onderwijs bij het buitenland personeel van de Vlaamse en federale overheid.
De genoemde uitgangspunten worden in detail omschreven in het actieplan 2011-2012,
dat als bijlage bij onderhavig protocol wordt gevoegd.

Art. 3. Voor de Vlaamse overheid wordt de coördinatie van het actieplan academische
diplomatie toevertrouwd aan het Departement internationaal Vlaanderen.
Het Departement internationaal Vlaanderen staat in voor de onderlinge afstemming
met alle relevante beleidsdomeinen binnen de Vlaamse overheid.
De minister-president rapporteert jaarlijks over de uitvoering van het actieplan
academische diplomatie in de beleidsbrief buitenlands beleid, internationaal
ondernemen en ontwikkelingssamenwerking.
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Art. 4. Met het oog op de uitvoering van het actieplan academische diplomatie duidt elk
van ondertekenende publieke kennisinstellingen een gemandateerd contactpersoon
aan.

Art. 5. De ondertekenende partijen onderschrijven het belang van academische
diplomatie en engageren zich tot een hechte wederzijdse samenwerking bij de
uitvoering van het actieplan.

Brussel, 12 juli 2011

De minister-president van de Vlaamse Regering en
Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid,
Land
w-en-Plat-felandsbeleid,

Kris PEETERS
De Viceminister-president van de Vlaamse Regering en
Vlaams minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding,

ansen en Brussel,
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De rector van de Vrije Universiteit Brusse"

Paul DE KNOP

De rector van de Universiteit Hasselt,

Luc DE SCHEPPER

De rector van de Universiteit Gent,

Paul VAN CAUWENBERGE

Voor de rector van de Universiteit Antwerpen,

Johan MEEUSEN

Voor de rector van de Katholieke Universiteit Leuven,

Bart DE MOOR
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