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1 Bedenkingen vooraf 

Het is de eerste keer dat de Vlor een advies formuleert over een voorstel tot onderwijskwalificatie 

voor het hoger beroepsonderwijs. Tot op heden was de opbouw en argumentatie van een 

dergelijk voorstel nog onduidelijk. Daarom geeft de Vlor twee bedenkingen mee alvorens te 

reageren op het concrete voorstel van onderwijskwalificatie ‘graduaat in het winkelmanagement’.  

1.1 De relativiteit van de concordantietabellen 

Artikel 41, §3 in het voorontwerp van decreet over de versterking van het hoger 

beroepsonderwijs in Vlaanderen geeft aan dat de bestaande hbo5-opleidingen in het 

volwassenenonderwijs zullen gekoppeld worden aan één of meer beroepenclusters uit 

Competent. Zodra alle beroepskwalificaties van een bepaald beroepencluster erkend zijn door de 

Vlaamse Regering, hebben de hiermee geconcordeerde opleidingen één jaar de tijd om een 

omvormingsdossier in te dienen. In zijn advies over dit voorontwerp van decreet vroeg de Vlor om 

deze concordantietabellen zo snel mogelijk vrij te geven. Ze hebben immers een belangrijke 

impact op het onderwijsaanbod en de financiering van opleidingen. De raad betreurt ten zeerste 

dat hij zijn advies moest formuleren zonder deze belangrijke informatie.1  

Hoewel de concordantietabellen nog geen enkele juridische basis hebben worden ze in bijlage 2 

van het voorliggend voorstel van onderwijskwalificatie voor de eerste keer vrijgegeven. Voor zover 

de Vlor zicht heeft op de uitgevoerde oefening, zijn de tabellen voor grondige discussie vatbaar. 

Zo is het moeilijk een inhoudelijke vergelijking door te voeren op basis van de benaming van 

onderdelen van een opleiding of een Competent-fiche. De inschatting van beheersingsniveaus 

vraagt om bijkomende informatie, de afstemming van een opleiding op de specifieke context van 

de beroepskwalificatie is onduidelijk, … Volgens de Vlor is er dan ook nood aan nauw overleg met 

de betrokken opleidingsverstrekkers en sectoren om de betrouwbaarheid van de 

concordantietabellen te verhogen. Daarenboven zijn de voorgestelde concordantietabellen 

onvolledig en stelt de Vlor dan ook vragen bij de kwaliteit van het voorliggende dossier.  

In de conclusies wordt er aangegeven dat de opleiding ‘bedrijfsorganisatie’ het meest 

concordeert met de voorgestelde onderwijskwalificatie. Tegelijkertijd wordt er aangegeven dat er 

in geval van omvorming een aantal modules inhoudelijk aangepast moeten worden. Het is de Vlor 

onduidelijk wanneer een opleiding concordeert en wanneer niet. Wanneer is er sprake van een 

nieuwe opleiding en wanneer niet? Een dergelijke beslissing heeft, indien de inhoud van het 

voorontwerp van decreet ter versterking van het hbo5 op dit punt ongewijzigd blijft, 

verstrekkende gevolgen voor het al dan niet voortbestaan van bestaande hbo5-opleidingen. De 

Vlor zal de komende maanden zeker een initiatief nemen om de discussie over de 

concordantietabellen ten gronde te voeren. De raad vraagt dat de overheid de gebruikte 

methodiek in volle transparantie bekend maakt.  

                                                                                                                                                                     

1 Vlaamse Onderwijsraad, Algemene Raad. Advies over het voorontwerp van decreet over de versterking van het hoger 

beroepsonderwijs in Vlaanderen, 27 september 2012.  

http://www.vlor.be/sites/www.vlor.be/files/ar-ar-adv-001_0.pdf
http://www.vlor.be/sites/www.vlor.be/files/ar-ar-adv-001_0.pdf
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1.2 Opmerking bij het advies van de Commissie hbo 

De Commissie hbo adviseert dat in Oost-Vlaanderen de samenwerking met de opleiding ‘bachelor 

retailmanagement’ wordt gegarandeerd. De Vlor vindt het vreemd dat de Commissie hiermee al 

een voorafname doet op een mogelijke programmatie van de opleiding. Enerzijds omdat dit niet 

tot de bevoegdheid van de commissie hbo hoort zoals omschreven in artikel 8 van het decreet 

hbo, anderzijds om er een aantal verwante opleidingen in zowel het hoger beroepsonderwijs (cfr. 

de resultaten van de concordantietabel) als op bachelorniveau niet vermeld worden.  

2 Gehanteerde beoordelingscriteria  

De Vlor heeft voor dit eerste advies een aantal beoordelingscriteria gehanteerd die werden 

afgeleid uit het decreet se-n-se en hbo5 enerzijds en het decreet kwalificatiestructuur anderzijds. 

Daarnaast werd er nagegaan welke criteria worden gehanteerd bij de beoordeling van voorstellen 

van nieuwe beroepsgerichte opleidingen in andere onderwijsniveaus. Dit levert volgende lijst op: 

¬ de maatschappelijke, economische of culturele behoefte; 

¬ de onderwijskundige en opvoedkundige context: aansluitend bij de doelgroep, bij het 

profiel van onderwijsvorm en graad, stimuleren van de leermotivatie; 

¬ de verwachte instroom en uitstroom; 

¬ de beschikbare materiële en financiële middelen en expertise; 

¬ de mogelijkheid tot samenwerking met andere instellingen of met 

arbeidsmarkt/bedrijfsleven, indien vereist; 

¬ de continuïteit in de (studie)loopbaan: inpassing in het bestaande studieaanbod, 

aansluiting op vervolgopleidingen en/of tewerkstellingsmogelijkheden; 

¬ de wenselijkheid, de frequentie en de regionale spreiding van een aanbod van nieuwe 

opleidingen hoger beroepsonderwijs die leiden tot die onderwijskwalificatie; 

¬ de studieomvang van de opleidingen hoger beroepsonderwijs die leiden tot die 

onderwijskwalificatie, uitgedrukt in studiepunten; 

¬ de omzetting van studiepunten in lesuren of lestijden voor de opleidingen van het hoger 

beroepsonderwijs, aangeboden door de instellingen voor het voltijds secundair onderwijs, 

als vermeld in artikel 4, § 3, derde lid, respectievelijk de centra voor 

volwassenenonderwijs; 

¬ de benamingen van de opleidingen in het hoger beroepsonderwijs en het studiegebied 

waartoe een opleiding behoort. 

3 Advies over het voorstel van onderwijskwalificatie 

De Vlor gaat akkoord met de combinatie van de twee beroepskwalificaties ‘winkelmanager klein 

of middelgroot verkooppunt’ en ‘departementsverantwoordelijke groot verkooppunt’ tot de 

onderwijskwalificatie ‘graduaat in het winkelmanagement’ in het studiegebied 

‘handelswetenschappen en bedrijfskunde’. De sterke inhoudelijke verwantschap blijkt duidelijk 

uit de beroepskwalificaties. 

De Vlor ziet een duidelijke nood voor de opleiding, vindt dat het voorstel aansluit bij de doelgroep 

en is ervan overtuigd dat, gezien het bestaan van een verwant onderwijsaanbod, de expertise en 
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middelen aanwezig zijn om deze opleiding op te starten. De Vlor vraagt dat er voldoende duidelijk 

wordt gemaakt dat de instroom voor de opleiding gericht is op alle doelgroepen van het hoger 

beroepsonderwijs. Een bestaand proefproject in West-Vlaanderen is immers gericht op de 

werknemers van specifieke bedrijven.  

De Vlor gaat eveneens akkoord met het voorstel van de Commissie hbo om in eerste instantie 

één opleiding per provincie toe te laten. Later kan dit bijgesteld worden in functie van de in- en 

uitstroom van de opleiding.  

De omvang van de opleiding moet voldoende groot zijn omdat het aandeel werkplekleren in de 

opleiding erg belangrijk is. Een omvang van 120 studiepunten lijkt daarom aangewezen.  

Over de omzetting van studiepunten naar lestijden stelde de Vlor in het advies over de 

versterking van het hoger beroepsonderwijs in Vlaanderen dat de voorgestelde omrekening (1 

studiepunt = 12 lestijden) onvoldoende beargumenteerd wordt. Studiepunten drukken in principe 

studiebelasting uit, maar de studiebelasting van cursisten wordt op geen enkele manier in 

rekening gebracht bij dit voorstel.2 

Conclusie: 

De Vlor gaat akkoord met het voorstel van onderwijskwalificatie ‘graduaat in het 

winkelmanagement’, maar vraagt wel duidelijkheid of het gaat om de omvorming van een 

bestaande opleiding dan wel over een nieuwe opleiding.  

 

 

 

 

 

Mia Douterlungne                       Ann Demeulemeester 

administrateur-generaal                    voorzitter 

 

                                                                                                                                                                     

2 Vlaamse Onderwijsraad, Algemene Raad. Advies over het voorontwerp van decreet over de versterking van het hoger 

beroepsonderwijs in Vlaanderen, 27 september 2012. 

http://www.vlor.be/sites/www.vlor.be/files/ar-ar-adv-001_0.pdf
http://www.vlor.be/sites/www.vlor.be/files/ar-ar-adv-001_0.pdf

