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Krachtlijnen van het advies 
 
De raad schaart zich achter de idee van een hoger beroepsonderwijs in Vlaanderen. De raad 
neemt als fundamenteel uitgangsprincipe de sterke arbeidsmarktgerichtheid van het veld 
HBO-opleidingen. Om dit te realiseren is betrokkenheid van sectoren bij de planning cruciaal. 
Het HBO dient zich te richten naar een heel diverse groep lerenden zoals werkstudenten, 
werkzoekenden, ‘herintreders’, werknemers die zich willen heroriënteren naar een ander be-
roep of zich verdiepend willen specialiseren, leerlingen uit ASO-BSO-TSO en DBSO en de 
Leertijd en afgestudeerden die succesvol het secundair verlaten maar uitvallen in de bachelo-
ropleiding. Voor veel van deze lerenden is een lage instapdrempel en een goede trajectbege-
leiding belangrijk.  
 
De discussienota gaat op veel van de uitgangspunten van de sociale partners, vertegenwoor-
digd in de SERV, in.  De minister hecht net als de raad veel belang aan de arbeidsmarktge-
richtheid van de opleidingen. Op vlak van uitwerking van het nieuwe “opleidingenveld”, volgt 
de raad de minister niet. Elementaire kenmerken zoals samenwerking, transparantie en flexibi-
liteit worden weinig conceptueel uitgewerkt zodat het moeilijk te begrijpen is hoever het beleid 
wil gaan.  
 
De raad stelt ook een aantal lacunes vast.  

 Zeer belangrijk voor de decretale, conceptuele én effectieve uitbouw van het hoger be-
roepsonderwijs is de inschaling in de Vlaamse kwalificatiestructuur.  Meermaals wordt ver-
wezen naar niveaus in de kwalificatiestructuur terwijl deze structuur geen decretale basis 
heeft. De werkelijke inhoud is nog voorwerp van discussie, die niveaus bieden dus allesbe-
halve een fundament voor HBO.   

 Het HBO heeft een divers doelpubliek maar de discussienota voorziet ook een resem aan-
bieders. Voor de raad is het vooral belangrijk dat er regionaal een voldoende en dekkend 
aanbod gerealiseerd wordt dat rekening houdt met de regionale behoeftes. Het aanbod ver-
trekt vanuit een partnerschapbenadering.  

 De lerende heeft recht op een duidelijke en volwaardige studiebekrachtiging.  
 
De raad vraagt verder overleg omtrent de belangrijke knelpunten en technische onduidelijkhe-
den met experts en een continue dialoog met de geëigende overlegstructuren, waaronder 
SERV en VLOR. Dit om een breed draagvlak te creëren voor deze belangrijke hervorming in 
het onderwijs- en opleidingslandschap.   
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Advies 

1.  Situering adviesvraag 

Eind oktober 2007 vroeg Vlaams minister van werk, onderwijs en vorming de SERV advies 
over de discussienota “Treden naar succes, werk en leren. Het hoger beroepsonderwijs in het 
Vlaamse onderwijs.” Het advies wordt verwacht eind november 2007. 
 
Deze adviesvraag sluit in beperkte mate aan bij het advies 

 over de discussienota Leren en Werken (17/01/2007); 

 over de discussienota Kwalificaties en competenties, een Vlaamse kwalificatiestructuur, 
een eenduidige ordening van kwalificaties (17/01/2007).  

 
 

2.  Hoger Beroepsonderwi js  

2 . 1 .  U i t g a n g sp u n t en  va n  s o c i a l e  p a r t n e rs  

Wat betreft de inrichting van het hoger beroepsonderwijs zijn volgende uitgangspunten voor de 
raad cruciaal: 

 Het HBO moet een eigen identiteit en structuur krijgen, het is geen ‘wachtkamer’ voor de 
BA-MA en/of geen ‘achterkamer’ van het secundair onderwijs. Het heeft nood aan en ver-
dient een eigen profiel  met duidelijke kenmerken dat zorgt voor een duidelijk onderscheid 
met en meerwaarde t.o.v. de andere onderwijsniveaus. 

 Het moet een hoge mate van arbeidsmarktrelevantie hebben en die moet onderbouwd zijn. 
De SERV en de sectorale sociale partners kunnen in de toekomst ondersteunend zijn bij de 
uitbouw van het HBO. 

 Het moet gaan om tegelijkertijd leren in en vanuit de praktijk. Het alternerend karakter, de 
praktijkgerichte component is een eerste fundamenteel kenmerk en onderscheidend waar-
merk. 

 Samenwerking met en aansturing door de sectoren is een tweede kenmerk en  onderschei-
dend waarmerk. De aangeleerde kennis moet direct bruikaar kunnen zijn, dus ‘de sectoren’ 
moeten betrokken worden bij de inhoud, de certificering, de kwaliteit en kwantiteit van het 
werkplekleren. Ze houden de vinger aan de pols wat betreft de noden van de arbeidsmarkt.   

 Het HBO moet een finaliteitskarakter hebben en dus een eigen ‘diploma’ of ‘certificaat’ afle-
veren met directe arbeidsmarktwaarde. Het HBO moet professioneel voorbereiden maar 
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ook voldoende aandacht besteden aan het verwerven van die generieke competenties die 
nodig zijn op een snel evoluerende arbeidsmarkt. 

 Het HBO kan echter ook een doorstroommogelijkheid geven naar de professionele BA op-
leidingen, voor wie de smaak van het leren (opnieuw) te pakken krijgt. Het HBO houdt een 
opstap naar de Bacheloropleiding in, maar mag in geen geval leiden tot een algemene stu-
dieduurverlenging voor het behalen van een professioneel bachelordiploma.  

 Het HBO moet diverse groepen kunnen aanspreken: werkstudenten, werkzoekenden, ‘her-
intreders’, werknemers die zich willen heroriënteren naar een ander beroep of zich verdie-
pend willen specialiseren, leerlingen uit ASO-BSO-TSO en DBSO en de Leertijd1, afgestu-
deerden die succesvol uit het secundair instromen maar uitvallen in de bachelor,….   

 Omwille van de diversiteit aan doelgroepen en de voorziene flexibiliteit is de toegankelijk-
heid in ruime zin van het woord (geografisch nabij, financieel haalbaar, leefbare combinatie 
werk/gezin/opleiding, rekening houden met voorkennis, verschillende instap- en lesmomen-
ten, …) van het HBO en de trajectbegeleiding in het HBO van groot belang. 

 

2 . 2 .  A p p r e c i a t i e  v o o r  d e  u i t g a n g s p u n t en  e n  b e l e i d s d o e l s t e l -
l i n g e n  v an  d e  d i s cu s s i e n o t a   

De raad is zich bewust van het belang van de invoering van een veld van opleidingen, met 
gemeenschappelijke kenmerken, tussen het secundair onderwijs en het hoger onderwijs, dat 
in sterke mate arbeidsmarktgericht is. Wel stelt de raad zich ernstig vragen of het HBO, zoals 
geformuleerd in de huidige discussienota, zorgt voor meer transparantie binnen onderwijs en 
zal kunnen rekenen op een ruim draagvlak. De raad vraagt dat omtrent de belangrijke knel-
punten en technische onduidelijkheden verder overleg wordt gepleegd met experts en dat met 
het oog op een continue dialoog teruggekoppeld wordt met de geëigende overlegstructuren, 
waaronder SERV en VLOR. Dit om een breed draagvlak te creëren voor deze belangrijke her-
vorming in het onderwijs- en opleidingslandschap.   
 
Ondanks deze kritische beschouwing blijft de raad positief t.a.v. de idee voor het organiseren  
van een hoger beroepsonderwijs in Vlaanderen. De raad schaart zich ook achter de uitgangs-
punten voor het opzetten van een hoger beroepsonderwijs, zoals verwoord in de discussieno-
ta: het duidelijk positioneren van voor de arbeidsmarkt relevante opleidingen die zich nu situe-
ren tussen het secundair en het hoger onderwijs; de participatie aan en het succes in het post-
leerplichtonderwijs vergroten; tegemoet komen aan de vraag van de arbeidsmarkt naar men-
sen met die competenties waarvoor de opleidingen in het secundair niet toereikend zijn en een 
bacheloropleiding tot overkwalificatie zou leiden; aansluiten bij de tendens in Europa om korte 
hogere beroepsopleidingen in te richten. 

                                                           
1 De raad trekt hier consequent het standpunt door dat leerlingen in het alternerend leren en werken een vol-

waardige kwalificatie moeten kunnen behalen die gelijkwaardig is aan die van het voltijds beroepssecundair 
onderwijs en dus ook de stap naar het HBO moeten kunnen zetten (cfr. advies over de discussienota Leren en 
Werken). 
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Op veel van de onder 2.1. voor sociale partners belangrijke uitgangspunten wordt ingegaan 
met de voorliggende discussienota: praktijkgerichtheid, bestemd voor verschillende groepen, 
flexibel en modulair, in nauwe samenwerking met sectoren, een eigen finaliteit maar ook ge-
richt op doorstroming. De raad vindt de missie van dit nieuwe veld van opleidingen dus posi-
tief: de verdere democratisering van het onderwijs met nieuwe kansen op levenslang leren, de 
sterkere positie op de arbeidsmarkt van afgestudeerden, het verruimde aanbod van hoger 
geschoolden op technisch en praktisch vlak, het kwalitatief uitzuiveren van het huidig aanbod 
tussen secundair en hoger onderwijs. 
  
Een ander sterk punt in de discussienota is volgens de raad het “zalmmodel”principe. Er wordt 
gewerkt met haalbare tussendoelen om zo, opklimmend, het meest wenselijke niveau te beha-
len. Dit uitgangspunt veronderstelt, terecht, dat gewerkt zal moeten worden met een instapni-
veau. De raad gaat akkoord dat de competenties verbonden aan het diploma secundair on-
derwijs als instapvoorwaarde gehanteerd worden, zonder dat het diploma SO in bezit moet 
zijn. Het zijn de opleidingsinstellingen die dit principe mee dienen te bewaken zodat het HBO – 
niveau gegarandeerd blijft. Deze voorwaarde illustreert de idee dat HBO verder gaat dan/op 
de inhoudelijke doelen van het leerplichtonderwijs. De raad veronderstelt dat het zalmmodel 
niet enkel slaat op de overgang leerplicht – HBO of HBO – BaMa-structuur, maar zeker ook op 
opleidingen die binnen het HBO-veld aangeboden worden. 
 
Ondanks de overwegend positieve teneur van de uitgangspunten wil de raad ze verder verfij-
nen: 

 Geslaagden uit de Leertijd en het DBSO moeten ook rechtstreeks kunnen instappen in het 
HBO; het is niet wenselijk dat er voor deze groep lerenden een bijkomend assessment 
wordt voorzien aangezien ze door deze bijkomende drempel ontmoedigd zullen worden. De 
raad vindt de toelatingsvoorwaarden zoals voorgesteld in de discussienota HBO niet conse-
quent met de beleidsvoorstellen inzake ‘leren en werken’, waarbij men ervan uitgaat dat 
competenties verworven via werkplekleren gelijkwaardig zijn aan de competenties verwor-
ven via voltijds onderwijs.  

 Een HBO-getuigschrift zal een duidelijk surplus bovenop het ‘standaard-diploma’ secundair 
onderwijs moeten bieden. Een devaluatie van de bestaande kwalificaties diploma secundair 
onderwijs, graduaat en professionele bachelor moet vermeden worden. De discussienota 
geeft aan, als één van de redenen van de ontwikkeling van het HBO, het willen sporen met 
Europese tendensen inzake kortere opleidingen op postsecundair niveau. Wat voorgesteld 
wordt, is binnen de Europese context niet makkelijk plaatsbaar. De vergelijkbaarheid met de 
Europese short cycle loopt mank. Dit belet het vertellen van een krachtig en transparant 
verhaal in Europese context. De internationale mobiliteit van toekomstige HBO’ers wordt 
hier niet mee gediend. 

 De discussienota erkent de heterogene instroom in het HBO, zowel qua beroepservaring, 
voorkennis, sociaal statuut, … De nota bevat (nog) geen bepalingen m.b.t. gebruik van re-
gelingen van educatief verlof voor werkenden en het statuut van werkzoekenden die cur-
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sussen volgen. Ook al zijn de opleidingen modulair opgebouwd, de studie - inspanningen 
die gevraagd worden zijn niet onaanzienlijk (minimum 60 en maximaal 120 studiepunten) 
wanneer betrokkene dit bvb. moet combineren met gezin en/of arbeid. De raad is er eerder 
voorstander van geen vaste minimale studieomvang voorop te stellen voor de HBO - oplei-
dingen op niveau 4. Het is immers niet ondenkbeeldig dat er kwalificaties op dit niveau be-
haald kunnen worden, waarvoor men geen 60 studiepunten nodig heeft om ze te verwer-
ven; dit mag er echter niet toe leiden dat het HBO – niveau al van bij de start uitgehold 
wordt   

 

2 . 3 .  B e t r o k k e n h e i d  v a n  s e c t o r e n  p o s i t i e f  

De raad staat positief tegenover de sterke betrokkenheid van de sectoren, zowel bij de vorm-
geving als de realisatie van opleidingen. De samenwerking met de sociale partners (sectoren 
en SERV) biedt veel kansen op toenadering tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt. De raad 
is verheugd dat de SERV de partner is die het referentiekader voor een opleiding, het be-
roepscompetentieprofiel, mag ontwikkelen.  
 
De SERV wil in de toekomst op een nog meer structurele wijze bijdragen tot de ontwikkeling 
van het HBO. Dit door op een pro-actieve wijze te adviseren op basis van arbeidsmarktevolu-
ties gebaseerd op wetenschappelijk materiaal en met gebruik van Competent, het competen-
tiemanagementsysteem dat de SERV in samenwerking met de VDAB momenteel uitbouwt.  
 
Een erkenningscommissie HBO zal de Vlaamse Regering adviseren, de precieze samenstel-
ling van deze Commissie moet nog bepaald worden. Gegeven de arbeidsmarktgerichtheid van 
de opleidingen is het evident dat de interprofessionele sociale partners zeker in die commissie  
vertegenwoordigd zijn om de arbeidsmarktgerichte verankering te waarborgen. De raad vraagt 
dat ook op subregionaal niveau de arbeidsmarktgerichtheid verzekerd wordt.  
 
Wat betreft nieuwe opleidingen zal vertrokken worden van de noden op de arbeidsmarkt, wat 
positief is.  De discussienota voorziet echter geen mechanisme  om te bewaken dat de oplei-
dingen die reeds geprogrammeerd werden, nog steeds inspelen op noden van de arbeids-
markt. Ook regelmatige evaluatie van de bestaande opleidingen is voor de raad cruciaal om 
de mate van inspelen op de arbeidsmarkt te bewaken.  
 

2 . 4 .  B e l a n g  v a n  w e r k p l e k l e r e n  f u n d a men t e e l  

Gezien de noodzakelijke arbeidsmarktgerichtheid van het HBO krijgt werkplekleren terecht 
een duidelijke plaats als werkvorm. Dit betekent dat er verder werk moet gemaakt worden van 
een degelijke kwaliteitsbewaking van het aanbod. Er dient bewaakt te worden dat dit kwali-
teitszorgsysteem niet leidt tot bijkomend administratief werk voor de bedrijven. 
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De raad waarschuwt voor een mogelijk verdringingseffect voor andere groepen werkplekleren-
den. Meer bepaald vraagt de raad dat ook voor BSO’ers, DBSO’ers, jongeren in de SYNTRA-
leertijd en TSO’ers een kwalitatief ruim voldoende aanbod inzake werkplekken verzekerd blijft.  
 
De discussienota laat in het midden of de externe kwaliteitszorg (onderwijsinspectie of visita-
tiecommissie) een blik werpt op het werkplekleren in een bedrijf. Bij het uitwerken van de kwa-
liteitszorg van de opleidingen horen alle partners aan tafel uitgenodigd te worden, ook de be-
drijven, opleidingsverstrekker Syntra en/of sectoren. Kwaliteitsbewaking is een gedeelde 
verantwoordelijkheid van de opleidingsverstrekkers, bedrijven, sectororganisaties, e.a..  
 
Volgens de raad rijst ook opnieuw de vraag naar een optimale matching en een gedegen af-
sprakenkader om werkplekken te gaan toewijzen. Dit wordt dringend gegeven alle afspraken 
die er reeds zijn rond stages voor leerlingen, leerkrachten, VDAB cursisten, enz.  Enige linken 
in de discussienota naar deze afspraken en naar de afspraken in de Competentieagenda wa-
ren wenselijk in het kader van een “horizontaal beleid”. Het is in elk geval duidelijk dat de raad 
een rol ziet weggelegd voor de sectoren en voor de SERR/RESOC.  Dit is ook, in lijn van eer-
dere beslissingen (zie CA 2010) een opdracht voor de Bruggenbouwers van de RTC’s. 
 

2 . 5 .  K w a l i f i c a t i e ( s ) / i n s c h a l i n g   

De discussienota verwijst vaak naar het kwalificatiekader maar op Vlaams niveau zijn de ge-
sprekken hierover nog volop bezig en is dit proces verre van afgesloten. De discussienota 
loopt dus, met de inschaling van het HBO op het niveau 4 en of 5, vooruit op de discussie 
m.b.t. de kwalificatiestructuur.  
Volgens de raad horen deze dossiers niet parallel ontwikkeld te worden maar opeenvolgend. 
Pas nadat er duidelijkheid is omtrent de Vlaamse kwalificatiestructuur, is een beslissing over 
de inschaling van het HBO mogelijk.  
 

2 . 6 .  D e  o n d e r w i j s v e r s t r e k k e r s  

Het HBO onderwijsaanbod moet voldoende rekening houden met de praktijkkennis- en vaar-
digheden die leerlingen reeds verworven hebben in het TSO of BSO.  Het HBO moet aanslui-
ten bij die voorkennis. Anderzijds moet er ook voldoende ingespeeld worden op de noden van 
leerlingen uit ASO of een niet-verwante BSO/TSO - opleiding. Uiteraard moet bij het bepalen 
van het aanbod ook rekening gehouden worden met het reeds bestaande regionale oplei-
dingsaanbod. De afwezigheid van hogescholen in een bepaalde regio moet daarbij uitdrukke-
lijk in rekening gebracht worden. Wat de reikwijdte van de flexibiliteit betreft, moet de wijze 
waarop de opleiding wordt ingericht (veel of weinig werkplekleren, 
avond/dag/afstandonderwijs, verschillende instapmomenten) bij de verschillende opleidings-
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centra/scholen, op elkaar afgestemd worden. Alle aanbieders volgen wel dezelfde regels inza-
ke EVC/EVK zodat een gelijke behandeling en optimale valorisatie voor de lerende gegaran-
deerd zijn. 
 
De raad sluit zich bij de piste in de discussienota aan dat de VDAB onderdelen van HBO – 
opleidingen kan aanbieden. Ook de sectorale opleidingsverstrekkers zouden dit moeten kun-
nen. De raad is het er niet mee eens dat Syntra enkel onderdelen van HBO - opleidingen kan 
organiseren; Syntra organiseert momenteel reeds heel wat lange opleidingen. Opleidingen die 
voldoen aan de kenmerken van het HBO moeten er ook in opgenomen kunnen worden en 
moeten tot gelijkaardige certificaten/diploma’s kunnen leiden als de overige HBO - opleidin-
gen. Syntra moet ook voorstellen kunnen doen om nieuwe volwaardige HBO-opleidingen in te 
richten. Zo kunnen ook meer op de KMO-arbeidsmarkt  gerichte of ondernemersgerichte op-
leidingen worden georganiseerd, door de organisatie die daartoe decretaal de opdracht heeft 
gekregen van de Vlaamse overheid. 
 
Er zou ook onderzocht moeten worden in hoeverre beroep kan gedaan worden op opleidings-
verstrekkers uit de private markt voor bepaalde opleidingsonderdelen . Private opleidingsver-
strekkers worden voor dergelijke opleidingsonderdelen ook onderworpen aan de kwaliteitscri-
teria die voor HBO-opleidingen gelden. 
 
Wat betreft de HBO – verstrekkers wil de raad graag vertrekken van een partnerschapbenade-
ring. De CVO’s kunnen hierin een centrale rol spelen. Voor het realiseren van een aanbod dat 
op regionale behoeften kan inspelen en voldoende divers is, zal afdoende overleg voorzien 
moeten worden. Het bestaande regionale aanbod moet gevaloriseerd worden en regionaal 
dekkend zijn. Hiertoe dient bestaand overleg verder uitgebouwd te worden, het is dus niet 
wenselijk volgens de raad om hiervoor nieuwe structuren op te zetten. 
 

2 . 7 .  S t u d i eb ek r a c h t i g i n g  

De discussienota wil duidelijk werk maken van het aspect studiebekrachtiging maar er spelen 
daarbij wettelijke bezwaren (federale bevoegdheid). Het resultaat is een lappendeken aan 
mogelijke termen waarvan de arbeidsmarktwaarde bedenkelijk is zoals deelcertificaten, HBO 
certificaat, graduaatdiploma, … Dit maakt het de arbeidsmarkt allerminst makkelijk inzake  
valoriseren, waarderen en/of plaatsen binnen het aanwervingsbeleid en het interne promotie-
beleid. Een duidelijk positief en volgehouden communicatieplan o.a. naar werkgevers, leertra-
jectbegeleiders en leerlingenbegeleiders zal in elk geval nodig zijn. 
 



Advies over het hoger beroepsonderwijs in het Vlaamse onderwijs 

9 

 

De raad is vragende partij voor een overleg en afstemming op federaal niveau over een wijzi-
ging in de regelgeving (bevoegdheidsverdeling) waardoor op Vlaams niveau de mogelijkheid 
ontstaat om in het HBO een volwaardig diploma af te leveren.  

2 . 8 .  T r a j e c t b eg e l e i d i n g   

Het HBO, zoals verwoord in de discussienota, zal aangeboden worden door diverse oplei-
dingsverstrekkers. Deze waaier aan aanbieders, met elk hun eigen kostprijs, kan leiden tot 
een gebrek aan transparantie zowel voor de lerenden als voor de afnemers – bedrijven. Ge-
zien ook de mate van geïndividualiseerde aanpak en de instroom van lerenden met diverse 
achtergronden die niet altijd vertrouwd zijn met zelfsturende leerprocessen, is een stevige 
ondersteuning in de vorm van trajectbegeleiding cruciaal. De praktijk wijst uit dat vele cursis-
ten vastlopen in een flexibel systeem. Begeleiding die overzicht biedt, is een succesvereiste. 
Dit komt in de discussienota niet of te weinig aan bod. De raad stelt dan ook voor om de le-
rende toegang te verlenen tot die diensten die eigen zijn aan de gekozen opleidingsvertrekker.  
 

2 . 9 .  F i n a n c i e r in g  

De financiering wordt niet uitgeklaard. Voor hogescholen die wensen nieuwe opleidingen aan 
te bieden, stelt zich een probleem. Het voorontwerp van decreet over de financiering van het 
hoger onderwijs spreekt enkel over de initiële bachelor- en masteropleidingen. Het is dus on-
duidelijk hoe de regeling inzake HBO-opleidingen er uit zal zien.  De financiële regeling mag er 
niet toe leiden dat opleidingen plaatsvinden in de instellingen die de meest gunstige financie-
ringsregelgeving kennen die vervolgens expertise “inkopen” van andere onderwijsniveaus. Er 
zal ook over gewaakt moeten worden dat een opleiding in de ene regio niet duurder is dan in 
een andere regio omdat het door een andere onderwijsinstelling georganiseerd wordt.  
  
Ook op vlak van de kostprijs van het HBO vraagt de raad zoveel mogelijk eenvormigheid. Het 
zal voor de lerenden verwarrend zijn: bij de ene inrichter kunnen ze terecht met opleidings-
cheques en voor studiefinanciering, bij de andere opleidingverstrekker is er geen inschrij-
vingsgeld en is het systeem van opleidingscheques ongekend. Dit vormt een extra argument 
om werk te maken voor eenvormige systemen van studiefinanciering voor alle aanbieders. 
Impliciet erkent de discussienota dit probleem. De discussienota bevat wel een concreet en-
gagement om de doelgroep volwassenenonderwijs die recht zou kunnen hebben op studiefi-
nanciering, te omschrijven.  
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3.  Conclusie  

Voor de raad zijn de uitgangspunten en doelstellingen van de discussienota “Treden naar 
succes, werk en leren. Het hoger beroepsonderwijs in het Vlaamse onderwijs” positief. Veel 
van de voorstellen zoals geformuleerd in de discussienota zijn echter globaal gezien nog pre-
matuur en onvoldoende uitgewerkt.  


