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Krachtli jnen van het advies 

De raad blijft achter de initiële uitgangspunten van het HBO en van het voorontwerp van decreet staan. 
Het is goed dat het huidige, diffuse karakter van alle postsecundaire opleidingen aangepakt wordt zodat 
dit opleidingenveld naar waarde geschat wordt. De arbeidsmarkt heeft nood aan middengeschoolde 
arbeidskrachten. De intense samenwerking met het socio-economisch werkveld ziet de Raad als cruci-
aal element voor het slagen van het HBO. Degelijke beroepsopleidingen horen inderdaad te vertrekken 
van de behoeftes van sectoren. 
 
Volgens de raad ontbreken echter cruciale elementen in het voorontwerp van decreet of ze worden niet 
op die manier ingevuld dat ze zullen bijdragen tot het realiseren van de doelstellingen van het HBO: 
 

• Het EVC-beleid wordt niet uitgewerkt. Vormingstrajecten trekken pas werknemers aan als de 
inhoud aansluit en recht doet aan hun voorkennis. Een gedegen EVC-beleid verzilvert de er-
varing van mensen, ongeacht de context waar deze verworven werd. Een uniform EVC-beleid 
is dan ook wenselijk en dient dringend uitgewerkt te worden. Hiervoor verwijzen de sociale 
partners naar hun advies “5 voor 12 voor EVC”. 
 

• Het werkplekleren wordt onvoldoende verankerd en geoperationaliseerd. De raad stelt dan 
ook voor om de invulling van het luik werkplekleren als akkoord tussen de betrokken sector en 
de opleidingsverstrekker die de opleiding wil aanbieden, stringenter dan nu het geval is als 
programmatievoorwaarde op te nemen. 
 

• Het uitreiken van twee kwalificatiebewijzen gekoppeld aan twee verschillende niveaus van de 
Vlaamse kwalificatiestructuur zal de verwarring over het hoe en wat van het HBO in de hand 
werken. 
 

• Het nieuwe onderwijsveld juridisch in drie onderwijsniveaus plaatsen houdt een kunstmatige 
evenwichtsoefening in. Omwille van de duidelijkheid voor de gebruiker en de ervaring met 
werkende lerenden en de mate van flexibiliteit van de organisatiestructuur lijkt een keuze om 
HBO bij het volwassenenonderwijs onder te brengen, voor de raad opportuun. Deze argumen-
ten gelden ook voor Syntra en VDAB. 
 

• In het proces om tot een HBO opleiding te komen, zitten nog een aantal onduidelijkheden en 
de procedure is eerder omslachtig te noemen. 
 

• Volgens de raad mist het voorontwerp van decreet realiteitszin inzake financiering; financiële 
ondersteuning van trajectbegeleiding, werkplekleren en van de lerende is noodzakelijk. 
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• De SERV vraagt een beschermend statuut met oog voor de gelijke behandeling en non-
discriminatie voor elke HBO-lerende, ongeacht in welk juridisch onderwijsniveau en arbeids-
marktpositie hij of zij zich bevindt. Aspecten van een dergelijk statuut zouden kunnen zijn een 
studiefinanciering die doorwerkt in de inschrijvings- en cursuskosten, inspraak, examenrege-
ling met beroepsprocedures, informatie, motivering van beslissingen en een adequate klach-
tenbehandeling. Er dient nagegaan te worden of een interprofessioneel en sectoraal kader 
haalbaar is, dat voorkomt dat de werkende met leerambities het slachtoffer wordt van zijn of 
haar keuze om verder te studeren De raad vraagt hoe dan ook een grondig debat over het 
statuut van alle werkenden die leren met werken combineren. 
 

• De benaming van de kwalificatiebewijzen – certificaat voor HBO4 en graduaat voor HBO5 – 
zal voor verwarring zorgen zowel bij de lerenden als bij de arbeidsmarktactoren. De sociale 
partners pleiten dus voor een benaming van deze kwalificatiebewijzen die geen verwarring 
creëert t.a.v. reeds bestaande benamingen. 
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Advies 

1.  Situering adviesvraag Hoger Beroepsonderwi js  
(HBO) 

  
Op 25 juli vroeg minister van Werk, Onderwijs en Vorming Vandenbroucke, advies m.b.t. het vooront-
werp van decreet betreffende het hoger beroepsonderwijs. Omwille van het zomerreces vroeg de SERV 
uitstel van advisering tot midden oktober; dit werd door het bevoegde kabinet toegestaan.  
 
Deze adviesvraag sluit aan bij  

• het advies omtrent de discussienota “Treden naar succes werk en leren. Het hoger beroeps-
onderwijs in het Vlaamse onderwijs.” (advies van 30 november ’07); 

•  het advies omtrent “Proefproject hoger beroepsonderwijs: ontwikkelen van beroepscompeten-
tieprofielen voor nieuwe opleidingen HBO” (advies van 12 maart ’08). 

• het advies omtrent EVC: “Vijf voor twaalf voor EVC” (advies van 14 mei ‘08) 
 

2.  Steun voor de pr incipië le  doelstel l ingen van 
het  HBO 

In het advies m.b.t. de discussienota “Treden naar succes” hebben de sociale partners reeds uitvoerig 
hun steun aan de principes van het HBO betuigd. De sterke arbeidsmarktgerichtheid en de diversiteit 
aan doelgroepen konden hen sterk bekoren. Waren de doelstellingen en de uitgangspunten positief, 
veel van de voorstellen in de discussienota waren echter nog onvoldoende uitgewerkt. De raad miste 
toen o.a. vooral de uitwerking van de kwalificatiestructuur, waaraan het HBO sterk gelinkt is, en stelde 
zich ook vragen bij de volwaardigheid van de studiebekrachtiging.  

Het voorontwerp van decreet verandert niets aan de uitgangspunten van het HBO. De SERV blijft ach-
ter de initiële uitgangspunten van het voorontwerp van decreet staan. Het is goed dat het huidige, diffu-
se karakter van alle postsecundaire opleidingen aangepakt wordt zodat dit opleidingenveld naar waarde 
geschat wordt. De arbeidsmarkt heeft nood aan middengeschoolde arbeidskrachten. De intense sa-
menwerking met het socio-economisch werkveld ziet de Raad als kritische succesfactor van het HBO-
verhaal. Degelijke beroepsopleidingen horen inderdaad te vertrekken van de behoeftes van sectoren. 
Dat sectoren niet enkel bij het luik werkplekleren maar de volledige opleiding en evaluatie betrokken 
worden, wordt ondersteund.  
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Er is ook vooruitgang geboekt t.o.v. de eerste discussienota bvb. wat betreft de kwalificatiestructuur. 
Samen met de adviesvraag op het HBO ontving de SERV ook de adviesvraag m.b.t. de kwalificatie-
structuur. Echter, ook bij de invulling van de kwalificatiestructuur maken sociale partners kanttekenin-
gen (zie daarvoor het SERV – advies op de Kwalificatiestructuur dat ook werd opgemaakt midden okt. 
’08).  

Positief in het voorontwerp van decreet is het principe van het vrijstellingenbeleid. Dat betekent een 
gelijkschakeling van het HBO, bij de verschillende aanbieders.  

Nog positief is het expliciet vermelden van een EVC-beleid, maar de sociale partners betreuren dat dit 
voorontwerp van decreet blijft hangen bij de vermelding van het ontwikkelen van een uniform EVC-
beleid. Dit zal o.m. de opdracht vormen van ‘het agentschap’, waar de memorie van toelichting frequent 
naar verwijst zonder enige klaarheid in die structuur te brengen. De SERV-partners vinden het een 
gemiste kans dat het EVC-beleid niet uitgewerkt wordt. Vormingstrajecten trekken pas werknemers aan 
als de inhoud aansluit en recht doet aan hun voorkennis. Een gedegen EVC-beleid verzilvert de erva-
ring van mensen, ongeacht de context waar deze verworven werd. In het kader van het decreet op de 
Vlaamse kwalificatiestructuur wordt ook duidelijk dat via EVC alleen (op basis van beroepskwalificaties) 
geen toegang mogelijk is tot het hoger onderwijs (niveau 5 en hoger). Dit wijst volgens de raad op een 
uitholling van het EVC beleid.  

Naast de positieve uitgangsprincipes van het HBO en de positieve ontwikkelingen en elementen n.a.v. 
het voorontwerp van decreet blijven een aantal bedenkingen van sociale partners uit het vorig advies  
pertinent. Het HBO, zoals het vandaag voorligt, zorgt niet voor minder onduidelijkheid en meer transpa-
rantie voor de lerenden en werkgevers wat betreft het opleidingenveld tussen het secundair en het 
hoger onderwijs, terwijl dat toch ook één van de doelstellingen was. 

3.  Aandachtspunten 

De SERV mist een aantal cruciale elementen in het voorontwerp van decreet. Volgens de raad moeten 
onderstaande punten een antwoord krijgen, wil het HBO de doelgroepen ondersteunen die oorspronke-
lijk beoogd werden.  
 

3 . 1 .  B e l a n g  v a n  a r b e i d s m a r k t g e r i c h t h e i d  e n  w e r k p l e k l e -
ren  

Hét uitgangspunt van het hoger beroepsonderwijs en één van de meest waardevolle elementen aan dit 
onderwijsniveau voor sociale partners zijn de aspecten arbeidsmarktgerichtheid en werkplekleren. De 
raad stelt echter vast dat het werkplekleren onvoldoende wordt verankerd en geoperationaliseerd in het 
voorontwerp van decreet. In de Memorie van Toelichting staat “het succesvol beëindigen van werkple-
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kleren is een cruciale factor voor het verwerven van een kwalificatie” (MvT pag. 14). Er wordt verwezen 
naar een “ruimer kwaliteitskader van werkplekleren”; dit kader is de sociale partners onbekend.  

De sociale partners staan in hun vraag naar een sterke verankering van praktijkervaring niet alleen. In 
“Tertiair onderwijs. Een verkenning”1 wordt gesteld dat één van de doelgroepen van het HBO nl. de 
groep die vanuit het zesde leerjaar* rechtstreeks naar de arbeidsmarkt gaat, niet zo maar zal instromen 
in het HBO. “Een strikte voorwaarde zal zijn dat het HBO een niet-schoolse opleiding verzorgt, die sterk 
arbeidsmarktgericht is.” (pag. 26, J. Van Damme, G. Van Landeghem, H. Pustjens ). Een andere bij-
drage stelt dat het “nieuw tertiair niveau” zich duidelijk zal moeten onderscheiden van reeds bestaande 
studieniveaus. “Het onderscheid zal vooral tot uiting moeten komen in en sterk praktijkgericht luik om 
zo een optimale aansluiting met de arbeidsmarkt te realiseren.” (pag. 46, A. Van Hauwermeiren).  

De sociale partners zijn niet tegen een grote mate van autonomie in het bepalen van de samenwerking 
tussen opleidingsverstrekkers en bedrijven/sectoren maar vragen wel meer garanties voor het werkple-
kleren. De raad stelt voor dat in het proces van programmering van HBO-opleidingen per sector of per 
opleiding concreter wordt vastgelegd hoe de invulling van het werkplekleren er zal uitzien. Dit moet 
voorkomen dat in één onderwijsinstelling het werkplekleren wordt ingevuld met simulatieoefeningen die 
enkele dagen beslaan en in een andere onderwijsinstelling met een voltijdse stage van drie maanden 
op de werkvloer.  

De SERV-partners wensen dat het luik ‘werkplekleren in een schoolse context’ zo ruim mogelijk inge-
vuld wordt. Dit kan pas als de werkgevers, opleidingsverstrekkers en werknemers binnen bedrijven 
samen hun verantwoordelijkheid opnemen. De sociale partners roepen de overheid op om samen na te 
denken welke initiatieven uitgewerkt kunnen worden opdat de nodige engagementen opgenomen kun-
nen worden.  

De raad benadrukt dus het belang van de sterkere invulling van het luik werkplekleren als overlegmate-
rie tussen de betrokken sector(en) en opleidingsverstrekkers die een opleiding willen aanbieden. Het 
vastleggen en invullen waaraan het werkplekleren minimaal aan moet voldoen gebeurt steeds in over-
leg tussen de betrokken sector(en) en onderwijs en zal in het kader van de activiteiten van de commis-
sie HBO, deel uitmaken van de toets 'nieuwe opleiding'.  
 
Aanvullend stelt de raad voor dat het voorontwerp van decreet zich consequent houdt aan de omschrij-
ving van het werkplekleren zoals ze in art. 3 is opgenomen “leeractiviteiten die gericht zijn op het ver-
werven van algemene en/beroepsgerichte competenties, waarbij de arbeidssituatie de leeromgeving 
is.” “Arbeidssituatie” wordt in deze eng geïnterpreteerd.  

                                                           
1 “Tertiair onderwijs. Een verkenning”, Vlor, 2007.  
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3 . 2 .  P o s i t i o n e r i n g  v a n  h e t  H B O   

Een aantal elementen draagt bij tot een onduidelijke positionering van het HBO en dat blijft voor sociale 
partners een knelpunt.  

De sociale partners vinden dat het uitreiken van twee kwalificatiebewijzen gekoppeld aan twee verschil-
lende niveaus van de Vlaamse kwalificatiestructuur de verwarring over het hoe en wat van het HBO in 
de hand zal werken. De raad wenst de overheid er op te wijzen dat naast onderwijsverstrekkers ook 
derden ‘certificaten’ meegeven bij succesvol afronden van een vorming. Een kwalificatiebewijs moet 
eenduidig geïnterpreteerd kunnen worden. Dit is in het voorontwerp van decreet niet het geval. 

De opsplitsing van HBO in HBO4 en HBO5 ondermijnt de vorming van een transparante eigen identiteit. 
In plaats van met HBO twee zalmtrappen in de onderwijsladder te creëren, zou men wel eens de water-
val in het hoger onderwijs versterken. Lukt het niet op HBO5, dan maar naar HBO4… Ook de veelheid 
aan opleidingsverstrekkers met elk eigen regels en andere statuten voor de lerende, maken het HBO-
plaatje verre van transparant. 

Kortom, het nieuwe onderwijsveld juridisch in drie onderwijsniveaus plaatsen houdt een kunstmatige 
evenwichtsoefening in. Bovendien zal deze regel onmiddellijk uitgezonderd worden voor de 4de gra-
den. Daarentegen streeft de raad naar duidelijkheid voor de gebruiker. Gezien de ervaring met werken-
de lerenden en de mate van flexibiliteit van de organisatiestructuur lijkt een keuze om HBO bij het vol-
wassenenonderwijs onder te brengen, voor de raad opportuun, en dit geldt ook voor Syntra en VDAB. 
CVO’s kunnen HBO echter enkel uitwerken als en slechts als ze overleg plegen en kennis delen met de 
hogescholen en ook de intense betrokkenheid van de lokale sociale partners gegarandeerd is. De 
verschillende financieringssituaties van het volwassenenonderwijs en de hogescholen staan samen-
werking en volwaardige inschakeling echter wel in de weg. Een bijkomend argument voor de CVO’s is 
dat er meer mogelijkheden zijn qua tijd en ruimte om de cursussen gestalte te geven, en zo beter kun-
nen inspelen op de behoeftes van o.a. werkende lerenden. Dat de CVO’s een belangrijke speler zijn, 
bewijzen de cijfers. In het jaar 2006-2007 volgden van de ca 31.000 leerlingen en cursisten die een 
opleiding volgden in beroepsgerichte opleidingen die deel zullen uitmaken van het HBO, ca 25.000 
cursisten een opleiding in het volwassenonderwijs (MvT pag. 8).   

3 . 3 .  P r o c e s s e n  e n  s t r u c t u r e n  

Wie de dossiers hoger beroepsonderwijs, kwalificatiestructuur en kwaliteit van het onderwijs bij elkaar 
legt, ziet verschillende (nieuwe) structuren opduiken en de sociale partners kunnen zich niet van de 
indruk ontdoen dat in de processen doublures zitten. De sociale partners zijn van mening dat de minis-
ter met de invoering van het HBO een kans heeft laten liggen om het onderwijsaanbod te rationalise-
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ren. Bestaande opleidingen worden minder strenge eisen opgelegd. Er gebeuren ook voorafnames op 
de opleidingenstructuur, die nog ontwikkeld moet worden.  

In het proces om tot een HBO opleiding te komen, zitten nog een aantal onduidelijkheden en de proce-
dure is eerder omslachtig te noemen. Wanneer een sector vaststelt dat er behoefte is aan een bijko-
mende opleiding, hoe gaat die sector te werk om die georganiseerd te krijgen daar waar de opleiding 
nodig is? Wie beslist welke instellingen een opleiding mogen organiseren wanneer er een grote inte-
resse bij de instellingen is maar de macrodoelmatigheidstoets uitwijst dat er slechts een beperkt aan-
bod georganiseerd kan worden?  

De termijn om groen licht te krijgen om een opleiding te mogen programmeren zal snel meer dan een 
jaar bedragen2. Wou het HBO niet kort op de bal kunnen spelen wanneer zich op de arbeidsmarkt een 
behoefte aan een bepaald profiel van opgeleide werknemers voordoet?  

In de discussienota was de samenstelling van de Commissie Hoger Beroepsonderwijs nog niet opge-
nomen. In het voorontwerp van decreet vermeldt art. 6.§1 dat de commissie uit acht leden bestaat 
waarvan twee wisselende leden die de sector of de sectoren vertegenwoordigen van het beroep waar-
toe de opleiding HBO leidt. De SERV - partners vinden dit een goede zaak maar stellen voor dat er ook 
een permanente vertegenwoordiging van de sociale partners zou zijn. De motivatie hiervoor is dat 
zodoende ook de (interprofessionele) sociale partners het gehéél aan hoger beroepsopleidingen kun-
nen beschouwen en dat overzicht in elke macrodoelmatigheids- en capaciteitstoets kunnen meenemen. 

Tenslotte wijst de SERV nog op een gemiste kans in de opbouw van de HBO-structuur. Opleidingsver-
strekkers die een nieuwe opleiding wensen aan te bieden op HBO5, dienen gesprekken aan te knopen 
met de opleidingsverstrekkers die toeleiden naar een onderwijskwalificatie van niveau 6. Dit vervolg-
perspectief wordt niet geboden voor opleidingen voor HBO4; om een vlottere in- en doorstroom te ga-
randeren moeten echter waar mogelijk doorstroom - bruggen gelegd worden. De raad blijft wel stellen 
dat het eerste en belangrijkste doel van een HBO-opleiding de versterking van de arbeidsmarktpositie 
van de lerende is; de balans mag in het HBO niet doorslaan naar doorstroomrichtingen. 

Wat kwaliteitszorg betreft, stellen sociale partners dat alle aspecten van werkplekleren doorgelicht 
kunnen worden door de (onderwijs)inspectie, maar dat voor een bezoek aan de werkplek zelf de voor-
afgaandelijke toestemming van het bedrijf nodig is.   

                                                           
2 Na de inschaling van het beroepscompetentieprofiel door het Agentschap voor Kwaliteitszorg dient de Commis-

sie Hoger Beroepsonderwijs binnen de 60 dagen de macrodoelmatigheidstoets en capaciteitstoets af te leve-
ren. Een instelling heeft 90 dagen de tijd om een aanvraag “toets nieuwe opleiding” in te dienen bij het accre-
ditatieorgaan en dat heeft 90 dagen om de “toets nieuwe opleiding” te doen. Daarna heeft de Vlaamse 
regering nog 30 dagen de tijd om de beslissing over te maken aan de instelling. 
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3 . 4 .  F i n a n c i e r in g    

Volgens de raad mist het voorontwerp van decreet realiteitszin inzake financiering; er dienen zeker 
middelen te worden voorzien voor trajectbegeleiding, werkplekleren en mogelijks voor het toekennen 
van studietoelages voor àlle HBO - studenten.  

Zowel in de Competentieagenda 2010 als in de Doorbraken van het ViA Atelier Talent (16 mei ’08) 
wordt gewezen op het belang van het zich levenslang ontwikkelen als gedeelde verantwoordelijkheid 
voor de overheid, de bedrijven en alle individuen. Het voorontwerp van decreet oogt echter sterk ge-
richt op enkel jongeren. Voor de raad is het belangrijk dat het HBO zich richt naar een heel diverse 
groep van lerenden zoals werkstudenten, werkzoekenden, herintreders, werknemers die zich willen 
heroriënteren of net specialiseren, … Net omwille van die gevarieerdheid van de doelgroep én het 
flexibel karakter van het HBO is ondersteuning of studietrajectbegeleiding cruciaal. De sociale partners 
vragen dan ook dat er  reële middelen worden voorzien voor de van de ondersteuning en begeleiding 
van de lerenden. Net zoals de hogescholen middelen krijgen voor het werkplekleren in hun bachelorop-
leidingen dienen er middelen voorzien te worden voor het luik werkplekleren in àlle HBO – opleidingen.  

3 . 5 .  S t a t u u t  va n  d e  l e r e n d e  

De raad vraagt een beschermend statuut met oog voor de gelijke behandeling en non-discriminatie 
voor elke HBO-lerende, ongeacht in welk juridisch onderwijsniveau en arbeidsmarktpositie hij of zij zich 
bevindt. Aspecten van een dergelijk statuut zouden kunnen zijn een studiefinanciering die doorwerkt in 
de inschrijvings- en cursuskosten, inspraak, examenregeling met beroepsprocedures, informatie, moti-
vering van beslissingen en een adequate klachtenbehandeling. Kortom, elke lerende heeft recht op 
duidelijkheid over zijn fiscale en maatschappelijke situatie bij instap.  
 
Het nieuwe opleidingenveld beoogt zowel generatiestudenten als zij-instromers, als werkstudenten als 
afstromers. Het voorontwerp van decreet gaat te gemakkelijk uit van de model-lerende op 18 jaar en 
gaat zo voorbij aan een hele groep lerenden die gezin, arbeid en opleiding zo comfortabel mogelijk 
willen combineren. Dit veronderstelt dat de opleidingen een hoge graad van flexibiliteit vertonen. Een 
werkstudent die zich wil heroriënteren stelt volledig andere uitdagingen aan de opleidingsverstrekker 
dan een werkstudent die zich wil verdiepen.  
 
Er dient nagegaan te worden of een interprofessioneel en sectoraal kader haalbaar is, dat voorkomt dat  
de werkende met leerambities het slachtoffer worden van zijn of haar keuze om (opnieuw) te gaan 
studeren. De raad is hoe dan ook vragende partij voor een grondig debat over het statuut van alle wer-
kenden die leren met werken combineren. 
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3 . 6 .  E e n  d y n a m i s c h  E V C - b e l e i d  a l s  n o o d z a k e l i j k e  h e f -
b o o m 

Het voorontwerp van decreet wijst wel naar de noodzaak om één coördinerend EVC-beleid uit te wer-
ken, maar laat dit werk verder liggen, volgens de raad. Het kader is dus verre van uitgewerkt en het is 
niet duidelijk of alle (publieke) opleidingsverstrekkers bij dit denkwerk betrokken zullen worden. Het 
ontbreken van een onderbouwd vrijstellingenbeleid vormt een belemmering voor werkstudenten om in 
te stromen. Een uniform EVC-beleid is dan ook wenselijk en dient dringend uitgewerkt te worden. Hier-
voor verwijzen de sociale partners naar hun advies “5 voor 12 voor EVC”. (Zie ook pag. 5) 
 

3 . 7 .  D o e l g r o ep  

Aspecten m.b.t. de diverse doelgroepen kwamen reeds doorheen dit advies aan bod, maar de raad 
wenst nog op een specifieke bepaling van het voorontwerp van decreet expliciet in te gaan. De raad 
vindt het een spijtig gegeven dat jongeren met leerzin maar zonder diploma secundair onderwijs niet 
rechtstreeks kunnen instromen in het HBO. Blijkbaar werpt (het ontbreken van) een diploma secundair 
onderwijs niet enkel een dam op bij aanwerving, maar ook bij verdere studies. De sociale partners 
geven met klem aan niet achter de beweegreden hiervoor te staan. Immers, een diploma secundair 
onderwijs zou op hetzelfde niveau van de Vlaamse kwalificatiestructuur ingeschaald worden als een 
HBO4. Voor mensen met een kwalificatie die zich op niveau 3 zou bevinden, vormt zowel een HBO4 als 
een diploma secundair onderwijs eenzelfde uitdaging. 

3 . 8 .  C e r t i f i c e r i n g  

Er is nog enige discussie omtrent de benaming ‘Hoger Beroepsonderwijs’, onder meer omwille van een 
gelijkaardige benaming voor de professionele bachelors in Nederland. De sociale partners willen er 
echter voor waarschuwen om het onderwijsniveau opnieuw een andere naam te geven: de term HBO is 
inmiddels voldoende ingeburgerd bij hun achterban. 
 
De benaming van de kwalificatiebewijzen – certificaat voor HBO4 en graduaat voor HBO5 – zal voor 
verwarring zorgen zowel bij de lerenden als bij de arbeidsmarktactoren. De sociale partners pleiten dus 
voor een benaming van deze kwalificatiebewijzen die geen verwarring creëert t.a.v. reeds bestaande 
benamingen. Vele instellingen reiken certificaten en getuigschriften uit, zonder dat hier enig civiel effect 
aan vast hangt. De benaming graduaat is nog sterk ingeburgerd als benaming voor de huidige profes-
sionele bachelor (en de vroegere A1). 
 
Vraag is ook of sommige certificaten nu een decretale grondslag hebben? Indien niet, zullen certifica-
ten dan enkel nog in het HBO uitgereikt kunnen worden? En wat met de erkenning van certificaten 
internationaal en op de (private) arbeidsmarkt?  


