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1 Hoger beroepsonderwijs eindelijk uit de startblokken? 

De Vlor heeft vanaf het begin sterk geloofd in het potentieel van wat nu het hoger 

beroepsonderwijs heet. Met een strategische verkenning droeg de raad ook actief bij aan de 

voorbereiding ervan.1  

De Vlor ziet in het hoger beroepsonderwijs tal van mogelijkheden voor de lerenden en de 

arbeidsmarkt.2 Dat de concrete uitrol van het hoger beroepsonderwijs zo lang uitbleef, heeft de 

raad vanaf 2011 systematisch aangekaart in zijn adviezen. Met het decreet over de versterking 

van het hoger beroepsonderwijs van 2013 leek een kader gecreëerd waarbinnen het hoger 

beroepsonderwijs zich eindelijk kon ontwikkelen, maar anno 2016 is er slechts één nieuwe 

opleiding van start gegaan.  

Ook in zijn memorandum aan de huidige Vlaamse Regering ging de Vlor uitgebreid in op hbo5. De 

raad vroeg om het hoger beroepsonderwijs uit te bouwen tot een volwaardige trap op de 

leerladder.3 Hij is dan ook tevreden dat de minister met deze conceptnota toont dat ze een 

belangrijke stap vooruit wil zetten om hbo5 uit te bouwen tot een volwaardig onderwijsniveau. 

Dat neemt niet weg dat de Vlor in dit advies nog een aantal bezorgdheden formuleert.  

2 Bereik van de conceptnota 

De conceptnota beperkt zich tot de hbo5-opleidingen die momenteel in het 

volwassenenonderwijs georganiseerd worden. De hbo5-opleiding Verpleegkunde wordt dus niet 

gevat en dit om twee redenen:  

¬ Er lopen nog discussies over de eigenheid van de opleiding, de toegang tot het beroep en 

de differentiatie ten aanzien van de bacheloropleiding; 

¬ De opleiding wijkt op verschillende punten af van de andere hbo5-opleidingen: ze wordt 

georganiseerd door secundaire scholen, heeft een studieduur van drie jaar, …  

 

De Vlor vindt het positief dat de uitbouw van hbo5 niet vertraagt door het ontbreken van 

duidelijkheid over de hbo5-opleiding Verpleegkunde. Dat neemt niet weg dat de raad zo snel 

mogelijk duidelijkheid wil over de toekomst van die opleiding. De onduidelijkheid zorgt immers 

voor twee snelheden in het hbo5-landschap.  

De Vlor volgt de redenering in de conceptnota en vindt het verstandig om Verpleegkunde buiten 

de scope te houden en geen voorafnames te doen tot er duidelijkheid is in dit dossier. De Vlor 

vindt het belangrijk dat de huidige doelgroep behouden blijft. Voordat er beslist wordt waar hbo5 

                                                                                                                                                                     

1 Vlaamse Onderwijsraad (2007). Tertiair onderwijs; een verkenning. Garant: Antwerpen / Apeldoorn. 
2 Vlaamse Onderwijsraad, Algemene Raad. Advies over het voorontwerp van decreet betreffende het hoger 

beroepsonderwijs, 9 oktober 2008. 
3 Vlaamse Onderwijsraad, Algemene Raad. 14 fiches voor de onderhandelaars van de nieuwe Vlaamse regering, 22 mei 

2014, p. 23 (fiche 6 kwalificerende onderwijsloopbanen en hbo5). 

http://www.vlor.be/sites/www.vlor.be/files/advies/ar-adv005-0809.pdf
http://www.vlor.be/sites/www.vlor.be/files/advies/ar-adv005-0809.pdf
http://www.vlor.be/themafiches
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Verpleegkunde wordt georganiseerd, moet er nagegaan worden welke behoeften de doelgroep 

heeft en waar er best op die behoeften kan ingespeeld worden.4 

3 Organisatiemodel  

Met het decreet over de versterking van het hoger beroepsonderwijs van 2013 legde de Vlaamse 

Regering samenwerking op tussen de verschillende aanbieders. Dat model van 

samenwerkingsverbanden tussen hogescholen en centra voor volwassenenonderwijs wordt 

verlaten door het hoger beroepsonderwijs structureel in te bedden in de hogescholen.  

Over die structurele inbedding van hbo5 in de hogescholen zijn er twee standpunten in de raad: 

¬ Volgens het GO!, OVSG, POV, OKO, GO! Ouders, KOOGO, COC, VSOA en de directeurs van 

het officieel onderwijs zorgt het model van de samenwerkingsverbanden ervoor dat het 

volwassenenonderwijs en de hogescholen gelijkwaardige partners zijn. De aanwezige 

expertise van het volwassenonderwijs blijft overeind en wordt ten volle benut. Bovendien 

biedt dit model sterkere garanties voor het bereiken van de dubbele doelgroep. Het is 

jammer dat samenwerkingsverbanden niet de kans hebben gekregen om hun opdracht 

ten volle op te nemen. De conceptnota biedt een aantal noodzakelijke randvoorwaarden 

(zoals financiering) waarmee de huidige samenwerkingsverbanden de kans moeten 

krijgen om aan de slag te gaan en zich te versterken.  

¬ Voor Katholiek Onderwijs Vlaanderen, Vlhora, Vlir, VCOV en de directeurs van het vrij 

onderwijs hoort het hoger beroepsonderwijs thuis in de hogescholen omdat het deel 

uitmaakt van het hoger onderwijs. In vergelijking met de samenwerkingsverbanden biedt 

de inkanteling voordelen op het vlak van slagkracht, beslissingslijnen en transparantie van 

het aanbod. Hoe complexer een samenwerkingsverband is samengesteld, hoe moeilijker 

het is om hbo5 te ontwikkelen. Bovendien spelen in een samenwerkingsverband 

verschillende belangen.  

 

Ongeacht of hbo5 wordt uitgebouwd binnen de hogescholen of de samenwerkingsverbanden, 

zullen de geboden randvoorwaarden bepalen of de dubbele doelgroep effectief bediend wordt. 

4 Uitbreiding van de doelgroep 

Als er in het advies wordt gesproken over de dubbele doelgroep, dan gaat het voor de Vlor over 

voltijdse en deeltijdse studenten. De Vlor stapt daarmee af van een aantal kunstmatige 

opdelingen in de nota zoals generatiestudenten en zij-instromers, jongeren en volwassenen, 

modeltrajecten en flexibele trajecten.  

                                                                                                                                                                     

4 VSOA Onderwijs neemt een minderheidsstandpunt in bij deze passage: Het is belangrijk om nu al te stellen dat hbo5 

Verpleegkunde ook inkantelt in de hogescholen als er een beroepskwalificatie voor verpleegkundige zou ingeschaald 

worden op niveau 5 van de VKS. Daarom moeten de instellingen die hbo5-Verpleegkunde aanbieden zich beginnen 

voorbereiden op een inkanteling in de hogescholen. Er wordt gepleit voor een adequate financiering van hbo5 

Verpleegkunde die ervoor zorgt dat de begeleiding van de huidige instroom in de opleiding minstens behouden blijft. 
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4.1 Voltijds en deeltijdse studenten 

De Vlor vindt het belangrijk dat de doelgroep voor hbo5 wordt uitgebreid. Waar er nu 

hoofdzakelijk deeltijdse studenten in hbo5 zitten vanuit een tweedekansperspectief, moet er 

meer instroom gegenereerd worden van voltijdse studenten. Die uitbreiding mag echter niet ten 

koste gaan van de huidige doelgroep. Er is hierbij een spanning tussen het garanderen van deze 

randvoorwaarden door de overheid enerzijds en de autonomie van de hogescholen anderzijds.  

4.2 Lerenden zonder studiebewijs 

De raad pleit er expliciet voor dat lerenden zonder studiebewijs toegang blijven behouden tot 

hbo5.5 Naast de decretaal voorziene toelatingsproef pleit de raad echter ook voor een 

minimumleeftijd van 21 jaar om te voorkomen dat jongeren het secundair onderwijs 

ongekwalificeerd verlaten om onmiddellijk in te stappen in hbo5. 

4.3 Toeleiding 

Het civiel effect van hbo5 moet duidelijk zijn voor iedereen: potentiële studenten, de 

arbeidsmarkt en de bredere samenleving. Er moet daarom dringend ingezet worden op 

communicatie aangezien hbo5 een relatief nieuw en vooral onbekend gegeven is. Daarnaast 

moeten ook de sociale wetgeving, de afspraken over educatief verlof, … aangepast worden aan 

deze realiteit. 

In de onderwijsloopbaanbegeleiding moet hbo5 zowel voor voltijdse als deeltijdse studenten als 

een volwaardige mogelijkheid worden neergezet. Een goed uitgebouwd aanbod in hbo5 kan mee 

zorgen voor een positieve studiekeuze die zo goed mogelijk aansluit bij de mogelijkheden van de 

lerenden. Uit de screening van de tweede en derde graad van het secundair onderwijs leidt de 

Vlor onder meer af dat lage slaagpercentages in het hoger onderwijs voor een aantal opleidingen 

het gevolg zijn van een gebrek aan aansluitende hbo5-opleidingen. Daardoor kiezen sommige 

leerlingen noodgedwongen voor een professionele bachelor als ze willen verder studeren. In de 

ontwikkeling van het exploratie-instrument Columbus moet hbo5 dus ook een volwaardige plaats 

krijgen naast de professionele en academische bachelor.  

De samenwerking met opleidingsverstrekkers zoals VDAB en Syntra kan zorgen voor een goede 

opstap naar hbo5. EVC is een krachtig instrument om studenten de stap naar hbo5 te laten 

zetten. Er moet dan ook vanaf het begin ingezet worden op transparante en laagdrempelige 

methodieken om de overgang naar hbo5 zo eenvoudig en vlot mogelijk te laten verlopen (zie punt 

6.1.2). 

                                                                                                                                                                     

5 Zoals opgenomen in artikel 34 van het decreet betreffende het volwassenenonderwijs van 15 juni 2007.  

http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=13914#240587
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5 Van cursisten naar studenten 

Aangezien hbo5 momenteel al een onderdeel is van het hoger onderwijs, vindt de raad het 

logisch dat er in de toekomst over ‘studenten’ wordt gesproken. In dit advies wordt al consequent 

‘studenten’ gebruikt.  

5.1 Studentenvoorzieningen en studiefinanciering uitbreiden 

Hbo5 is al langer een deel van het hoger onderwijs, maar tot nog toe bleven de studenten 

verstoken van de rechten die daaraan verbonden zijn. In 2012 sprak de Vlor zich uit voor een 

harmonisering van de wetgeving die betrekking heeft op het statuut van de student.6 Dat hiervoor 

bijkomende middelen nodig zijn, is niet meer dan logisch: indien dit niet het geval is, komt de 

dienstverlening voor de andere studenten onder druk te staan. Er wordt bijzondere aandacht 

gevraagd voor de toegang van deeltijds lerenden tot de studentenvoorzieningen. Het gaat dan 

zowel om het recht om de studentenvoorzieningen te gebruiken als over de organisatie ervan 

zodat de studenten dit recht ook kunnen uitoefenen.  

Het fijnmazig aanbod is een van de sterktes van het huidige hbo5. Het hele pakket aan 

studentenvoorzieningen fysiek voorzien op alle vestigingsplaatsen is echter onhaalbaar en soms 

niet wenselijk. De Vlor vraagt dat er wordt onderzocht aan welke studentenvoorzieningen 

voltijdse en deeltijdse studenten uit hbo5 behoefte hebben, in hoeverre dit aansluit dan wel 

afwijkt van de behoeften van de huidige populatie in de hogescholen en hoe de hogescholen hun 

aanbod hierop kunnen afstemmen.  

In zijn advies over de meest recente beleidsbrief vroeg de Vlor om een stimulerings- en 

ondersteuningsbeleid voor lerenden met een functiebeperking in het hoger onderwijs te 

voorzien.7 Meer concreet wordt er gevraagd om GON-begeleiding uit te breiden naar hbo5. Deze 

vraag moet mee opgenomen worden als het aangekondigde debat over GON gevoerd wordt.  

Het systeem van studiefinanciering moet absoluut uitgebreid worden naar hbo5-studenten. 

Gezien de instroom van voltijdse studenten gestimuleerd zal worden en het gemiddelde profiel 

mogelijk kwetsbaarder zal zijn, moeten hier bijkomende middelen voor voorzien worden. Anders 

kan de emancipatorische waarde van het hbo5 niet ten volle spelen. In een recent advies over 

studiefinanciering vraagt de Vlor een bijsturing van het huidige financieringssysteem en op korte 

termijn een uitbreiding naar hbo5-studenten.8 

5.2 Studiegeld 

Als het financieringsmechanisme van het hoger onderwijs wordt overgenomen voor het hoger 

beroepsonderwijs, zal dit leiden tot een verhoging van het studiegeld voor de deeltijdse 

studenten. Zij moeten in dat geval jaarlijks een vast gedeelte van €230 betalen. Vanuit een 

tweedekansperspectief vindt de Vlor dat er geen bijkomende financiële drempels opgeworpen 

                                                                                                                                                                     

6 Vlaamse Onderwijsraad, Raad Hoger Onderwijs. Advies over het ontwerp van decreet studentenvoorzieningen, 03 

februari 2012. 
7 Vlaamse Onderwijsraad, Algemene Raad. Advies over de beleidsbrief Onderwijs 2015-2016, 12 november 2015. 
8 Vlaamse Onderwijsraad, Raad Hoger Onderwijs. Advies over studiefinanciering hoger onderwijs, 12 januari 2016. 

http://www.vlor.be/advies/advies-over-het-ontwerp-van-decreet-studentenvoorzieningen
http://www.vlor.be/advies/beleidsbrief_15-16
http://www.vlor.be/advies/advies-over-studiefinanciering-hoger-onderwijs
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mogen worden voor hbo5-deelname. Voorwaarde is wel dat het financieringspakket van de 

hogescholen dat mogelijk maakt.  

Door de grote instroom van deeltijdse studenten in de hogescholen via de hbo5-opleidingen is 

het nodig het debat over het studiegeld voor deeltijdse studenten open te trekken voor heel het 

hoger onderwijs. Door de diversiteit van de doelgroep en doordat de deeltijdse studenten relatief 

weinig studiepunten opnemen, is een verhoging van het studiegeld bij hen het meest reëel. 

Daarenboven hebben ze door het beperkt aantal studiepunten dat ze opnemen (minder dan 27) 

geen recht op een studietoelage. De Vlor pleit voor eenzelfde tariefstructuur voor heel het hoger 

onderwijs, maar wil actief meedenken over hoe dit niet nadelig hoeft te zijn voor de deeltijdse 

studenten.  

De Vlor vindt dat er voor de invoering van de tariefstructuur van het hoger onderwijs voor hbo5 

overgangsmaatregelen moeten voorzien worden, weliswaar beperkt in de tijd. Dat zorgt voor 

continuïteit voor de studenten die hun hbo5 opleiding al gestart zijn op het moment dat die 

inkantelt in de hogescholen. Daarbij moet wel onderzocht worden dat de gelijke behandeling van 

de studenten niet in het gedrang komt.  

De Vlor vraagt studiewerk om na te gaan wat de concrete gevolgen zouden zijn voor de 

inkomsten van het Fonds Inschrijvingsmechanismen. Hbo5-opleidingen dragen meer bij aan dat 

fonds dan dat ze er een beroep op doen om gederfde inkomsten te compenseren. Als de hbo5-

opleidingen er niet langer aan bijdragen, komen de inkomsten van dit Fonds onder druk te staan. 

Het secundair volwassenenonderwijs doet er in verhouding immers meer een beroep op dan dat 

het er aan bijdraagt. De Vlor is in elk geval van oordeel dat eventuele verliezen voor het Fonds 

Inschrijvingsmechanismen niet via een verhoging van het studiegeld van het secundair 

volwassenenonderwijs worden gerecupereerd.  

6 Opleidingsaanbod  

6.1 Garanties voor de eigenheid van hbo5 

In de conceptnota wordt meermaals herhaald dat de eigenheid van hbo5 moet behouden blijven, 

meer in het bijzonder de aspecten van levenslang leren en de arbeidsmarktgerichtheid van de 

opleidingen. De Vlor volgt de conceptnota hierin en vindt het daarom cruciaal dat die eigenheid 

bewaakt wordt en dat hbo5 een afzonderlijk traject vormt ten opzichte van de professionele 

bacheloropleidingen. De Vlor pleit dan ook voor een eigen gezicht van hbo5 binnen de 

hogeschool. Hoe dat gebeurt, is de vrijheid van de hogescholen. In elk geval ziet de Vlor de 

expertise die binnengebracht wordt vanuit de CVO’s als een win-win voor het hoger onderwijs.  

De Vlor stelt voor om hbo5 een afzonderlijke plaats te geven in het systeem van externe 

kwaliteitszorg van de hogescholen, nl. de instellingsreview. Op die manier wordt er een garantie 

ingebouwd dat hogescholen hbo5 uitbouwen zoals voorzien, rekening houdend met de dubbele 

doelgroep.  
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6.1.1 Dubbele doelgroep 

Voor het bedienen van zowel de voltijds als deeltijdse studenten wordt er bij de uittekening van 

het aanbod drie principes gehanteerd in de conceptnota: 

¬ Er worden flexibele en modeltrajecten aangeboden;  

¬ De fijnmazigheid van het volwassenenonderwijs blijft gegarandeerd, er komt dus geen 

verschraling van het aanbod;  

¬ Complementair met het aanbod van het volwassenenonderwijs worden er reguliere 

trajecten ontwikkeld.  

 

De Vlor onderschrijft deze principes omdat ze beantwoorden aan een aantal bezorgdheden. Meer 

concreet is er bezorgdheid over een verschraling van het aanbod, vooral voor de huidige 

doelgroep. Volwassenen kiezen vaak in functie van nabijheid waardoor een fijnmazig aanbod 

cruciaal is, maar is het voor de hogescholen financierbaar om een dubbele leerweg aan te 

bieden? Zullen hogescholen het aantal vestigingsplaatsen dat hbo5 aanbiedt, behouden? In de 

conceptnota is het niet helemaal duidelijk of voltijdse trajecten enkel op de campus van de 

hogeschool mogen aangeboden worden. De Vlor pleit er in elk geval voor om voltijdse trajecten, 

waar die nu al worden aangeboden, te behouden als ze niet op een campus van een hogeschool 

worden aangeboden. De raad vindt het cruciaal dat er een zo fijnmazig mogelijk hbo5-aanbod is. 

Dat betekent niet per se dat elke instelling verplicht moet worden om beide trajecten aan te 

bieden. De piste om regionale afspraken te maken over een gegarandeerd aanbod voor beide 

doelgroepen moet verder onderzocht worden. De raad vraagt garanties om deze bezorgdheden 

voor het bereiken van de dubbele doelgroep op te nemen.9 

Daarnaast waarschuwt de Vlor ervoor dat de verschraling van het aanbod negatieve gevolgen 

heeft voor de garantie van keuzevrijheid van de studenten tussen het vrij en het officieel 

onderwijs. Het behoud van de bestaande fijnmazigheid is nodig om de onderwijsvrijheid te 

borgen.  

6.1.2 Arbeidsmarktgerichtheid 

Door een inkanteling van hbo5 in de hogescholen en het volledig in te schrijven in de logica van 

het hoger onderwijs, zijn er voor- en nadelen voor de arbeidsmarktgerichtheid van hbo5.  

De Vlor ziet kansen in het gebruik van de domeinspecifieke leerresultaten (DLR’s) in het hoger 

beroepsonderwijs: 

¬ Het verlaten van de strikte koppeling tussen de competenties van de beroepskwalificatie 

en de onderwijskwalificatie is een vraag die de Vlor in het verleden meermaals stelde in de 

discussies over de Vlaamse kwalificatiestructuur.10 

¬ Hbo5 zal zich duidelijk kunnen onderscheiden van publieke of private 

opleidingsverstrekkers door in de DLR’s meer op te nemen dan louter de inhoud van de 

beroepskwalificatie.  

¬ Door het werken met DLR’s zal er meer ingespeeld kunnen worden op de regionale 

arbeidsmarkt en sneller ingespeeld kunnen worden op veranderingen de arbeidsmarkt, 

                                                                                                                                                                     

9 De Vlir neemt bij deze passage een minderheidsstandpunt in: De hogescholen zijn zelf verantwoordelijk voor hun 

aanbod. Ze staan in voor het bieden van kwaliteitsvol onderwijs en zullen zich daar naar organiseren. Er mag dus niet 

opgelegd worden welke trajecten er moeten aangeboden worden.  
10 Vlaamse Onderwijsraad, Algemene Raad. Advies over het Rekenhofrapport over de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt, 

26 maart 2015. 

http://www.vlor.be/advies/advies-over-het-rekenhofrapport-over-de-aansluiting-onderwijs-arbeidsmarkt
http://www.vlor.be/advies/advies-over-het-rekenhofrapport-over-de-aansluiting-onderwijs-arbeidsmarkt
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zonder een aanpassing van de beroepskwalificaties te moeten afwachten. 

 

De initiële doelstelling van het hbo5, het opleiden tot beroepen op een ‘tussenniveau’ waarvoor 

er een expliciete vraag is op de arbeidsmarkt, brengt ook een aantal aandachtspunten mee: 

¬ De toepassing van de kwalificatiestructuur zoals die tot nog toe door de overheid werd 

toegepast. Nu wordt er gepleit voor pragmatiek bij het opstellen van beroepskwalificaties 

‘in de richting van een bepaald niveau’.  

¬ Er moet vanaf het begin ingezet worden op transparante en laagdrempelige methodieken 

om de overgangen voor studenten zo eenvoudig en vlot mogelijk te houden. Door de 

vervanging van de modulaire opleidingenstructuur door DLR’s wordt een overgang tussen 

hoger onderwijsinstellingen en/of andere opleidingsverstrekkers bemoeilijkt. Ook EVC-

procedures kunnen hier nadelige gevolgen van ondervinden.  

¬ In de samenwerking met de publieke opleidingsverstrekkers liggen er ook kansen om 

lerenden naar hbo5 te oriënteren. De samenwerking met de publieke 

opleidingsverstrekkers wordt in de nota totaal niet vermeld, terwijl ze in het huidige 

decreet delen van opleidingen kunnen verzorgen.  

De Vlor vindt het belangrijk dat er voor hbo5 wordt ingezet op werkplekleren. Om dit te realiseren 

moet de arbeidsmarkt gemobiliseerd worden om zijn verantwoordelijkheid op te nemen. In 

hoeverre zal de opleidingscapaciteit bij bedrijven het toelaten om een derde van de hbo5-

opleidingen in te vullen via werkplekleren? Hiervoor zijn duidelijke engagementen nodig van de 

bedrijven. Er zijn immers niet alleen vragen aan bedrijven vanuit hbo5, maar ook vanuit het 

voltijds secundair onderwijs, duaal leren, volwassenenonderwijs, werkzoekendenopleidingen, … 

Los van het aantal plaatsen op de werkplek moet er ook ingezet worden op een kwaliteitsvolle 

begeleiding van de studenten.11  

Het belang van werkplekleren in de opleiding kan negatief uitdraaien voor deeltijdse studenten. 

Hoe kunnen ze dit realiseren in combinatie met hun job, gezin? Dit vormt in het bijzonder een 

uitdaging voor werknemers die zich willen heroriënteren en dus niet de kans hebben om 

werkplekleren te realiseren op de eigen werkplek.12  

6.2 Omvorming en programmatie 

Het is belangrijk dat het opleidingsaanbod in hbo5 eindelijk een stap vooruit zet. Daarom is het 

goed dat 1 september 2019 als uiterste datum voor omvorming en actualisatie aangehouden 

wordt. Daarbij moet de omvorming en actualisatie van het bestaande aanbod absoluut prioriteit 

krijgen. Daarnaast moet de mogelijkheid bestaan om nieuwe opleidingen te ontwikkelen.  

De tussentijdse actualisatie die wordt ingevoerd, is positief omdat hbo5 voor zijn verdere uitbouw 

dan niet afhankelijk is van een eventuele vertraging in de uitrol van de VKS. In de conceptnota 

wordt voorzien dat een tussentijdse actualisatie gebeurt voor die opleidingen waarvoor er geen 

beroepskwalificatie verwacht wordt voor 1 september 2018. Gezien de procedure die nog moet 

gevolgd worden om een nieuwe opleiding te kunnen starten op 1 september 2019, is deze timing 

                                                                                                                                                                     

11 Vlaamse Onderwijsraad, Raad Secundair Onderwijs. Advies over de conceptnota duaal leren, 12 maart 2015.  
12 Vlaamse Onderwijsraad, Raad Levenslang en Levensbreed Leren. Advies over de specificiteit van werkplekleren in het 

volwassenenonderwijs, 10 februari 2009.  

http://www.vlor.be/advies/advies-over-de-conceptnota-duaal-leren
http://www.vlor.be/advies/advies-over-de-specificiteit-van-werkplekleren-het-volwassenenonderwijs
http://www.vlor.be/advies/advies-over-de-specificiteit-van-werkplekleren-het-volwassenenonderwijs


 

8 

erg krap. Daarom vraagt de Vlor om dat moment te vervroegen naar 1 januari 2018 zodat er nog 

voldoende tijd is om de opstart tegen 1 september 2019 te garanderen. 

Om te voorkomen dat er een bottleneck van actualisatiedossiers ontstaat in het academiejaar 

2018-2019, is het belangrijk dat er - na overleg tussen de samenwerkingsverbanden, de 

sectoren en AHOVOKS - op korte termijn uitsluitsel komt over welke beroepskwalificaties zullen 

uitgewerkt zijn tegen januari 2018 en welke niet. Zo kan er onmiddellijk een planning opgemaakt 

worden voor het opstellen van actualisatie- dan wel omvormingsdossiers. De Vlor pleit ervoor om 

het indienen van deze dossiers mogelijk te maken vanaf 1 september 2016.  

De opmaak van de DLR’s wordt toegewezen aan de samenwerkingsverbanden, terwijl die 

samenwerkingsverbanden uitdovend zijn. Van de CVO’s wordt dus een engagement gevraagd om 

leraarsuren te investeren in de actualisatie en omvorming van opleidingen die in de toekomst 

aangeboden worden door de hogescholen. Deze opdracht komt bovenop de oefening van 

schaalvergroting en herprofilering die wordt verwacht van het volwassenenonderwijs. De Vlor pleit 

om voldoende financiering toe te kennen aan de samenwerkingsverbanden opdat zij de 

formulering van DLR’s en curricula kunnen opnemen. De tijdsdruk is erg hoog om alle 

opleidingen tijdig om te vormen of te actualiseren. De extra financiering is dus nodig om de 

doorstart op 1 september 2019 te garanderen.  

In de conceptnota wordt er voorgesteld om de financiering, het studiegeld, de 

studentenvoorzieningen, de kwaliteitszorg, … van hbo5 op de leest van het hoger onderwijs te 

schoeien. Voor de DLR’s wordt hiervan afgeweken aangezien AHOVOKS dit proces zal begeleiden 

in plaats van de Vluhr. De Vlor vindt het logisch dat ook hier het systeem van het hoger onderwijs 

wordt gevolgd en dat de Vluhr de procesbegeleiding van de DLR’s voor hbo5 opneemt.  

6.3 Kwaliteitszorg  

Bij een inkanteling van hbo5 in de hogescholen pleit de Vlor voor de toepassing van het 

kwaliteitszorgsysteem van het hoger onderwijs. In de evaluatie van het huidige 

kwaliteitszorgstelsel in 2018 moet er nagedacht worden hoe dit voor hbo5 kan toegepast 

worden.  

7 Structurele inbedding in hogescholen 

7.1 Personeel 

Door de plannen van de conceptnota leven er heel wat vragen en onrust bij het personeel van de 

CVO’s. Daarom is het belangrijk hier zo snel mogelijk duidelijkheid over te bieden. De Vlor vindt 

dat de overheveling van personeel in de conceptnota minder complex voorgesteld wordt dan dat 

die in feite is.  

Het verlies van de lesurencursist (LUC’s) van de cursisten hbo5 heeft gevolgen voor het 

administratief personeel van de CVO’s. Vooral het tijdelijk administratief personeel zal die 

gevolgen dragen. De Vlor vraagt hiervoor overgangsmaatregelen zoals die werden voorzien bij de 

voormalige hbo5-opleidingen die zich lieten accrediteren als professionele bachelor. Daar telden 

de LUC’s nog een aantal jaar mee voor de berekening van de omkadering van het CVO.  
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De Vlor vraagt om niet enkel het onderwijzend personeel, maar ook een proportioneel deel van 

het bestuurs- en administratief personeel over te hevelen via decreet en dit niet over te laten aan 

de onderhandelingen tussen CVO en hogeschool.  

Uit een bevraging van AHOVOKS van het schooljaar 2012-2013 blijkt dat slechts de helft van de 

lectoren in hbo5 vastbenoemd is, in vergelijking met 72 % in het secundair 

volwassenenonderwijs en ongeveer 90 % in het basis en secundair onderwijs.13 De Vlor pleit 

ervoor om niet enkel vastbenoemd onderwijzend personeel over te hevelen, maar ook de 

tijdelijken. Ervaringen uit de integratie van de masteropleidingen van de hogescholen in de 

universiteiten leren echter dat tijdelijken daarbij geen zekerheid hebben.  

De meerwaarde van het docentenkorps in hbo5 ligt voor een deel in hun betrokkenheid bij het 

werkveld. Veel docenten geven les in bij-ambt. Hoe wordt deze expertise geborgd bij een 

inkanteling en op langere termijn? Zullen ze bij een inkanteling effectief de overstap kunnen 

maken van een CVO naar een hogeschool? En zullen ze dat effectief doen?  

De Vlor vraagt ten slotte om de impact van de overheveling van personeel goed te berekenen, in 

het bijzonder voor het sociaal passief.  

7.2 Financiering van de opleidingen  

Budgetneutraliteit is onmogelijk gegeven de vooropgestelde doelstellingen van de conceptnota: 

uitbreiding van de doelgroep en dus stijging van studentenaantallen, het aanbieden van een 

traject voor de dubbele doelgroep, een uitbreiding van studentenvoorzieningen en 

studietoelagen, nood aan meer begeleiding omwille van het grote aandeel werkplekleren, een 

hoger aandeel werkstudenten, …  

Om hbo5 volwaardig uit te bouwen, moet de aftopping van de middelen onmiddellijk stopgezet 

worden en de historische onderfinanciering weggewerkt worden Zeker op een moment dat er 

wordt gestreefd naar het aantrekken van voltijdse studenten, is een begrenzing van de groei van 

de middelen onhoudbaar.  

Vanuit een bezorgdheid om de huidige doelgroep in de toekomst nog te bedienen, wordt door de 

Vlor garanties gevraagd voor een aanbod voor deeltijdse studenten. Zeker in een context waarin 

de financiering van de hogescholen sterk onder druk staat. Daarom dringt zich de vraag op naar 

een kleuring van de middelen. De Vlor pleit voor een kleuring van de financiering voor hbo5 die 

gradueel afgebouwd wordt tot het financieringsmodel van het hoger onderwijs volledig wordt 

toegepast (2026).14  

In de overgangsfase is het belangrijk dat hogescholen die studenten tijdig (her)oriënteren niet 

financieel gestraft worden voor hun oriënteringsbeleid.  

                                                                                                                                                                     

13 De benoemingsstop in hbo5 voor het ambt van lector die geldt sinds het schooljaar 2013-2014 heeft deze cijfers 

weinig beïnvloed omdat de uitstroom wordt opgevangen door de benoemingen van 55+-ers die nog mogelijk zijn.  
14 Vlir en OKO nemen bij deze passage een minderheidsstandpunt in: Het behoort tot de autonomie van de 

onderwijsinstelling om het hoger beroepsonderwijs uit te bouwen. Een kleuring van de middelen is hiermee in 

tegenspraak.  
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7.3 Inspraak 

Door de inkanteling van hbo5 in de hogescholen is het ook nodig dit te vertalen in de 

inspraakorganen. Een nieuwe groep studenten en docenten met specifieke behoeften en 

verwachtingen zal zijn plaats moeten krijgen.  

8 Verdere stappen en timing 

In de conceptnota volwassenenonderwijs wordt er een nieuwe rationalisatienorm aangekondigd 

vanaf 1 september 2018, terwijl de inkanteling van hbo5 pas van start gaat op 1 september 

2019. Deze timing spoort niet, tenzij de rationalisatienorm in de conceptnota enkel gaat over het 

secundair volwassenenonderwijs. Ook de maatregelen die voorzien zijn in de conceptnota NT2 

hebben mogelijk ook een impact op de organisatie van de CVO’s. Deze maatregelen gaan ook in 

vanaf 1 september 2018 en zijn dus niet afgestemd op de timing van de inkanteling. 

De overheveling van het personeel wordt voorzien op 1 september 2019, op hetzelfde moment 

als de inkanteling van de hbo5-opleidingen. In de praktijk moeten er een aantal beslissingen 

genomen worden om dan te kunnen starten met de opleidingen. Daarom wordt er gevraagd om 

het personeel een aantal maanden vroeger over te hevelen naar de hogescholen.  

De raad vraagt dat er onmiddellijk wordt ingezet op monitoring van hbo5 op het vlak van 

instroom (studentenkenmerken, spreiding over de vestigingsplaatsen), doorstroom en uitstroom 

(o.a. VDAB-studie van schoolverlaters en doorstroming naar de professionele bachelor) om de 

gevolgen van een inkanteling in kaart te brengen en zo snel mogelijk te kunnen bijsturen.  

Tot slot wil de Vlor actief meedenken over twee thema’s die belangrijk zijn bij de verdere uitrol 

van de conceptnota: de studiegelden (zie punt 5.2) en de specificiteit van werkplekleren in hbo5.  

9 Afsluitend 

In zijn memorandum voor een nieuwe Vlaamse Regering vroeg de Vlor om het hoger 

beroepsonderwijs uit te bouwen tot een volwaardige trap op de leerladder.15 De raad verwachtte 

hiervoor een aantal initiatieven van de nieuwe minister:  

¬ Aanbod invullen door omvorming en nieuwe opleidingen;  

¬ Programmatieprocedure aanpassen; 

¬ Regelgevend kader concretiseren voor rechtspositie, statuut van de lerende, 

studiefinanciering, cursistenparticipatie, sociale voorzieningen, uitwisseling van personeel, 

EVC; 

¬ Financieel kader concretiseren: personeel, studiefinanciering, sociale voorzieningen, 

kwaliteitszorg, toelatingsonderzoek, EVC; 

¬ Monitoring van hbo5, nulmeting mbt rendement (instroom, doorstroom, uitstroom), 

opname in studie van schoolverlaters. 

 

                                                                                                                                                                     

15 Vlaamse Onderwijsraad, Algemene Raad. 14 fiches voor de onderhandelaars van de nieuwe Vlaamse regering, 22 mei 

2014, p. 23 (fiche 6 kwalificerende onderwijsloopbanen en hbo5). 

http://www.vlor.be/themafiches
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In de conceptnota wordt er tegemoet gekomen aan een invulling van het aanbod door de 

plannen voor omvorming en actualisatie en de aanpassing van de programmatieprocedures. Er 

worden ook plannen voorgelegd op het vlak van studiefinanciering, studentenvoorzieningen en 

de overheveling van personeel. Een belangrijk sluitstuk ontbreekt echter: een concreet financieel 

kader. De Vlor is van oordeel dat de voorliggende conceptnota onmogelijk kan gerealiseerd 

worden zonder substantiële financiering. De raad is bezorgd dat de voorgestelde maatregelen 

louter leiden tot een verschuiving van middelen en doelgroep en dat het potentieel van hbo5 niet 

ten volle ontwikkeld wordt.  

 

 

 

 

 

 

 

Mia Douterlungne                       Harry Martens 

administrateur-generaal                    voorzitter 
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VLHORA standpunt bij het VLOR advies over de conceptnota 
“Uitbouw van het hoger beroepsonderwijs” 
 

 

De Vlaamse hogescholen kunnen zich niet vinden in het advies zoals door de meerderheid van de VLOR 

leden in de algemene raad is goedgekeurd. Ze betreuren dat door ons kleine stemgewicht in de algemene 

raad (1 stem/25) de belangrijkste partner bij de uitbouw van het hoger beroepsonderwijs weinig impact heeft 

op de uiteindelijke keuzes ten opzichte van andere geledingen met meerdere stemmen (vakbonden, koepels 

en GO!,…).  

 

In essentie vinden de hogescholen dat de conceptnota verschillende waardevolle elementen bevat om het 

hoger beroepsonderwijs uit te bouwen als deel van het hoger onderwijs ten behoeve van levenslang lerenden 

en generatiestudenten, of voltijdsen en deeltijdsen.  

 

De VLHORA kan niet instemmen met het voorliggend advies van de VLOR om volgende redenen: 

 

- De Vlaamse hogescholen vinden het belangrijk te stellen dat HBO5 Verpleegkunde ook in de 

hoger-onderwijsruimte en dus in de hogescholen thuishoort zo gauw een beroepskwalificatie 

voor verpleegkundige is ingeschaald op niveau 5 van de VKS. Een duidelijk keuze en timing hiervoor 

zou nu reeds moeten worden vastgelegd. Een adequate financiering van HBO5, die ervoor zorgt dat 

de begeleiding van de huidige instroom in de opleiding VPK ook in het hoger onderwijs minstens 

behouden kan blijven is eveneens belangrijk.  

- De Vlaamse hogescholen vinden dat het hoger beroepsonderwijs onverkort en onverdeeld deel 

uitmaakt van het hoger onderwijs en daarom ook deel dient uit te maken van de hogescholen. 

Deze inkanteling biedt vele voordelen o.m. op het vlak van slagkracht, beslissingslijnen, transparantie 

van het aanbod, internationalisering , kwaliteitszorg, profielbewaking … 

- De Vlaamse hogescholen willen alle doelgroepen kansen geven in het hoger beroepsonderwijs en 

daarvoor verantwoorde keuzes maken inzake het aanbod van opleidingen en trajecten en de 

fijnmazigheid daarvan. De Vlaamse hogescholen vinden ook dat de overheid hierin voldoende dient 

te investeren. De Vlaamse hogescholen blijven echter zelf verantwoordelijk voor hun aanbod, 

staan in voor het bieden van kwaliteitsvol onderwijs en zullen zich dan ook dusdanig 

organiseren. Hun autonomie en algemene verantwoordelijkheid staat hierbij voorop, er mag dus niet 

worden opgelegd welke trajecten noch organisatievormen dienen aangeboden te worden. De 

Vlaamse hogescholen benadrukken dat ze de eigenheid van het HB05-onderwijs willen en zullen 

bewaren.  

- De Vlaamse hogescholen zijn principieel tegen de kleuring van middelen. Het behoort tot de 

autonomie van de onderwijsinstelling om het hoger beroepsonderwijs uit te bouwen en daarin de 

nodige financiële middelen te investeren.  

 

Als belangrijkste partner bij de uitbouw van het hoger beroepsonderwijs hopen de Vlaamse hogescholen dat 

met deze standpunten  rekening zal worden gehouden.  
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Minderheidsstandpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen over het advies 

over de conceptnota ‘Uitbouw van het hoger beroepsonderwijs’ 

 

1 Bij organisatiemodel 

Katholiek Onderwijs Vlaanderen pleit voor de inkanteling omdat de inkanteling voordelen biedt op 

het vlak van slagkracht, beslissingslijnen en transparantie van het aanbod. 

 

2 Bij dubbele doelgroep 

Voor het bedienen van zowel de voltijdse als deeltijdse studenten onderschrijft Katholiek 

Onderwijs Vlaanderen de bekommernissen over de flexibiliteit van de trajecten, de voldoende 

fijnmazigheid van het aanbod. Katholiek Onderwijs Vlaanderen is wel de mening toegedaan, dat 

rekening houdende met die bekommernissen, de hogescholen zelf voor hun aanbod 

verantwoordelijk zijn en dat ze zelf instaan voor het bieden van kwaliteitsvol onderwijs en voor 

de organisatie ervan.  Het is niet aan de overheid om op te leggen welke trajecten aangeboden 

dienen te worden. 

 

3 Bij Financiering van de opleidingen 

Katholiek Onderwijs Vlaanderen is zich bewust van de financieringscontext van de hogescholen 

maar vindt dat ze dat e de nodige autonomie moeten hebben om hoger beroepsonderwijs uit te 

bouwen en pleit om deze reden voor ongekleurde middelen. 


