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Inhoud

Wat doen hogescholen nu in levenslang leren ?

- 1. Een gereglementeerd en gesubsidieerd aanbod
▪ Graduaatsopleidingen, bacheloropleidingen, bachelor-na-bacheloropleidingen
▪ Creditcontracten

- 2. Een gereglementeerd en niet-gesubsidieerd aanbod
▪ Postgraduaten

- 3. Vrije markt
▪ Open aanbod

▪ Maatwerk

Vier uitdagingen  



1. Het gereglementeerde en gesubsidieerde 
levenslang leren aan de hogescholen

Hogescholen worden gefinancierd voor onderwijs in 
basisopleidingen, onderzoek en dienstverlening

Onderwijs in de basisopleidingen = professionele bachelors, 
graduaten, bachelor-na-bachelors, creditcontracten

Een complex financieringssysteem voorziet in deze 
basisfinanciering voor onderwijs (eerste geldstroom, 
gesloten enveloppe)

Financiering van graduaten is aandachtspunt, gezien 
recente integratie in de hogescholen en gebrek aan 
financiële omkadering, in het bijzonder met betrekking tot 
de groei van het segment.



Financiering hoger onderwijs

Sokkels hogescholen en 
universiteiten

GRA en PBA 
Hogescholen

Kunsten Hogescholen

Universiteiten

Variabele onderwijsdelen 
hogescholen en universiteiten

Professionele bachelor 
opleidingen

Kunstopleidingen

Academische opleidingen 
universiteiten

Sokkel onderzoek 
universiteiten

Variabel deel onderzoek 
universiteiten

Graduaatsopleidingen



Sokkels

Verdeeld op basis van opgenomen 
studiepunten

Degressief

Variabele onderwijsdelen

Verdeeld op basis van 
financieringspunten

Input, output, diploma, credits

Gewogen volgens 
puntengewichten

Enkel voor diploma- en 
creditcontracten

BaNaBa voor de helft 
gefinancierd

Factor 1,5

Voor beursstudenten, werkstudenten, studenten met 

een functiebeperking



Studiegeld (2021-2022)



Maar: de basisfinanciering staat onder 
druk (OESO, 2021) 

langdurige daling van de gemiddelde financiering per student, 
(middelen volgen de groei niet in aantal studenten), nog versterkt 
door onderindexering 

meerjarige voorziene toewijzingen van het budget worden niet 
uitgevoerd of vertraagd

beperkte investeringsmiddelen voor infrastructuur, 
onderwijsinnovatie en technologie (in het kader van digitalisering)

hoge student-stafratio, waardoor het voor docenten moeilijk is om 
hun kerntaken kwaliteitsvol uit te voeren

de groeiende nood aan levenslang leren waaraan het hoger 
onderwijs tegemoet moet komen



2. Het gereglementeerde en niet-
gesubsidieerde levenslang leren aan 
de hogescholen

Postgraduaatsopleidingen zijn hefboom 
voor levenslang leren 

Omschreven in de Codex Hoger Onderwijs: 
minstens 20 studiepunten

Geen overheidsfinanciering: ontwikkel-
en implementatiekost volledig voor de 
hogeschool 

Lopen sterk uiteen in format, duur, prijs 
(van € 1.500 tot € 6.000)

Wel vaak in aanmerking genomen voor 
KMO-portefeuille, Vlaams opleidingsverlof, 
betaald educatief verlof, 
opleidingscheques via VDAB, … 



3. Levenslang leren aan hogescholen, in de vrije 
markt

Ruim aanbod aan vormingen, bijscholingen, studiedagen, … 

Belangrijke hefboom voor levenslang leren 

Enkel verwijzing in de Codex Hoger Onderwijs, geen  
reglementering

Geen overheidsfinanciering

Open aanbod én maatwerk

Commercialisering



De basisfinanciering van de hogescholen staat onder grote druk 

Er is geen enkele vorm van overheidsfinanciering voorzien voor levenslang 
leren aan hogescholen

Het Voorsprongfonds is een tijdelijke impulsfinanciering, zonder structurele 
basis 

Hogescholen zijn key actor in permanente vorming: 

→ Wij hebben traditioneel een groot aanbod

→ Wij hebben het netwerk van werkveldpartners (zijn integraal deel van 
onderwijsactiviteiten)

→ Wij hebben de kennis en expertise in praktijkgerichte didactieken 

→ Wij bereiken een enorm doelpubliek via alumni

Conclusie 



Vier uitdagingen voor hogescholen in levenslang leren



Levenslang leren vergt een heel ander organisatieproces dan 
de organisatie van de basisopleidingen > grotere overhead 

Rentabiliteit = kosten + (grote) overhead + marge 

Hogescholen hebben nood aan overhead-financiering van 
LLL door de overheid, anders gaat de organisatie van LLL 
ten koste van de basisorganisatie

Uitdaging 1: het business model levenslang 
leren aan hogescholen 



Uitdaging 2: Organisatie van het aanbod

Thematisch:  Waarop zetten we in? Welk stuk van de 
gigantische markt? 

Organisatorisch: individueel ? In consortium ? In 
samenwerking met andere partners ? 



Uitdaging 3: Positionering in het landschap 
levenslang leren 

Levenslang leren is maatschappelijk en economisch van vitaal 
belang > veel actoren en spelers 

- CVO’s
- Syntra/VDAB
- Volkshogescholen
- Middenveldorganisaties
- Privé-initiatieven
- Sectorfondsen
- Werkgevers

Wat zijn goede samenwerkingsmodellen ? Welke rol kunnen 
hogescholen spelen, gegeven hun moeilijke financiële positie ? 



Wat is het toegevoegd effect van een extra 
basisopleiding ? 

Microcredentials: wat wordt de relatie met formeel 
leren ? Hoe zal dat gevaloriseerd worden op de 
arbeidsmarkt ? 

Hoe zetten we levenslang lerende op de weg naar de 
“beste” opleiding(svorm) ? 

Uitdaging 4 : Welke rol nemen hogescholen op, gegeven de toenemende 
diversiteit aan opleidingsvormen ? 
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