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ONDERWERP: Provinciale thesiswedstrijd: stand van zaken 

Gericht aan: gedeputeerde Jean de Bethune, bevoegd voor ondersteuning Hoger Onderwijs 

Tekst/vragen: 

Tijdens de zitting van 27 januari 2022 stelde ik voor om een provinciale thesiswedstrijd in het leven te 
roepen.  
 
Mijn motivering voor het voorstel luidde dat er elk jaar door heel wat studenten bachelor- en 
masterproeven afgeleverd worden in het kader van een hogeschool- of universiteitsopleiding. Al te 
vaak verdwijnen deze bachelor- en masterproeven in de kast, terwijl ze een grote meerwaarde kunnen 
betekenen. Met een thesiswedstrijd kan de provincie West-Vlaanderen studenten aanmoedigen een 
provinciaal thema te kiezen voor de uitwerking van de bachelor- of masterproef. Die proef kan gaan 
over de huidige bevoegdheden van de provinciale overheid, maar ook over bijvoorbeeld 
demografische, geschiedkundige onderwerpen die toegespitst zijn op West-Vlaanderen of een groot 
deel ervan. Met een jaarlijkse of tweejaarlijkse provinciale thesiswedstrijd krijgen studenten extra 
steun, bijkomende aandacht voor hun onderzoekswerk en dit kan gekoppeld worden aan een 
financiële prijs, een lezing door de laureaat of laureaten en eventueel zelfs een publicatie van de 
bachelor- of masterproef. Een dergelijke thesiswedstrijd is een win-winsituatie voor de studenten én 
voor de provincie West-Vlaanderen, zeker als er ook een stimulans gegeven wordt voor een 
innovatieve insteek of uitwerking. 
 
In uw antwoord liet u toen als gedeputeerde blijken dat u het voorstel genegen was en dat een 
valorisatie van het intellectuele werk van studenten noodzakelijk is. 
 
Hierbij enkele vragen: 
 

- Werd het voorstel verder onderzocht: komt er een provinciale thesiswedstrijd?  
o Indien niet: wat zijn de redenen om het voorstel niet in te voeren? Zijn er andere 

pistes? 
o Indien wel: is er al een reglement in voorbereiding en wanneer zou dit voorstel 

kunnen ingevoerd worden? 
 

Alvast bedankt voor uw antwoorden. 
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