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Advies op eigen initiatief 

1 .  Situering advies 

Begin 2009 presenteerde minister van Werk, Onderwijs en Vorming Vandenbroucke een nieuw 
voorontwerp van decreet betreffende het hoger beroepsonderwijs, nl. het voorontwerp van 
decreet betreffende het secundair onderwijs na het secundair onderwijs en het hoger be-
roepsonderwijs.  
 
De SERV werd niet opnieuw om advies gevraagd maar de sociale partners zagen voldoende 
aanleiding om een advies op eigen initiatief aan de minister over te maken. 
Dit advies sluit aan bij:  

 het advies “Treden naar succes, werk en leren. Het Hoger Beroepsonderwijs in het Vlaamse 
onderwijs, discussienota” van 16 januari 2008, 

 het advies over het voorontwerp van decreet “Hoger Beroepsonderwijs”  van 15 oktober 
2008. 

 

2.  Advies 

2 . 1 .  A a n l e i d i n g  

De sociale partners zijn steeds een grote voorstander geweest van het hoger beroepsonder-
wijs en overtuigd van de noodzaak ervan, zoals zowel in de discussienota als in het eerste 
voorontwerp van decreet gemotiveerd en onderbouwd. Zeer belangrijk was de sterke arbeids-
marktgerichtheid van het veld HBO – opleidingen. Ook belangrijk voor de sociale partners was 
dat het HBO zich diende te richten naar een heel diverse groep lerenden, waaronder diegenen 
die gebaat zijn bij een lage instapdrempel en een trajectbegeleiding. De eerste versie van het 
HBO-verhaal nam expliciet, naast generatiestudenten, werkenden die zich willen verdiepen in 
hun vakgebied en/of heroriënteren als uitgangspunt. HBO zou vooral arbeidsmarktversterken-
de kansen bieden, zeker voor werkenden. De SERV-partners moedigden dit standpunt aan. 
Kortdurende specialisatieopleidingen zorgen voor een grotere inzetbaarheid van hooggespeci-
aliseerde arbeidskrachten met een duurzaam karakter. Dergelijke opleidingen bieden kansen, 
zowel op een innovatieve dynamiek van de arbeidsmarkt als op duurzame jobs.  

Nu er een toch wel sterk aangepast nieuw voorstel rond het hoger beroepsonderwijs voorligt, 
willen de sociale partners zich hierover opnieuw uitspreken.  
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Enerzijds omdat er positieve wijzigingen zijn gebeurd maar anderzijds ook omdat de sociale 
partners een aantal kritische bedenkingen hebben bij het nieuwe voorontwerp van decreet.  

2 . 2 .  V e r w a r r i n g  H B O 4  e n  H B O 5  w e g g e w e r k t  

De raad stelde eerder dat het uitreiken van twee HBO - kwalificatiebewijzen, gekoppeld aan 
twee verschillende niveaus van de Vlaamse kwalificatiestructuur tot verwarring zou leiden. Het 
HBO willen onderbrengen in drie onderwijsniveaus (secundair, volwassenenonderwijs en ho-
ger onderwijs) was een zeer moeilijke evenwichtsoefening die, volgens de sociale partners, 
zou leiden tot een gebrek aan transparantie. Ook de namen certificaat (HBO4) en graduaat 
(HBO5) zouden zowel bij de lerenden als de arbeidsmarktactoren voor veel verwarring zorgen. 
 
Met de invoering van het secundair na secundair komt de minister aan deze bekommernissen 
tegemoet. De zevende specialisatiejaren TSO en KSO krijgen als Se-n-Se een duidelijke posi-
tionering, op niveau 4 van de Vlaamse Kwalificatiestructuur. De SERV is overtuigd dat Se-n-
Se een zekere aantrekkingskracht kan hebben op jongeren. Zoals de Memorie van Toelichting 
ook aangeeft: het gaat om opleidingen van het secundair onderwijs die pas gevolgd kunnen 
worden nà het secundair onderwijs en aanleiding geven tot een bijkomende gespecialiseerde 
kwalificatie van eenzelfde niveau als een eerder verworven kwalificatie. Echter, in een vorige 
advies drong de raad er op aan dat het HBO4 ook kansen zou bieden aan jongeren die het 
secundair verlaten hebben zonder kwalificatie. 
 
De opleidingen vierde graad BSO vallen niet onder Se-n-Se, aangezien deze leerlingen nog 
een diploma secundair onderwijs moeten verwerven. De raad vindt dit echter een vreemde 
redenering gezien de 4de graad verpleegkunde tot het HBO5 wordt gerekend op basis van te 
verwerven competenties. De lerenden stappen in en hoeven niet noodzakelijk hun diploma 
secundair onderwijs verworven te hebben. Om zich echter in te schrijven in een specialisatie-
opleiding die lager ingeschaald wordt op de kwalificatiestructuur, moet een toegangsticket 
voorgelegd worden? De sociale partners hopen dat een kansenbiedende EVC - cultuur gerea-
liseerd wordt in de Se-n-Se - opleidingen zodat ongekwalificeerde uitstromers die zich na en-
kele maanden arbeidsmarkt toch willen vervolmaken maximaal hun verworven competenties 
kunnen verzilveren in plaats van enkel geconfronteerd te worden met een (schools?) toela-
tingstest. De toegang bewaken op basis van diplomabezit of uitstroomduur uit het leerplicht-
onderwijs leidt tot onbegrip bij gemotiveerde lerenden die de toegang mogelijks daarom ont-
zegd worden.  
 
De sociale partners stellen vast dat diploma van verpleegkundige vervangen zal worden door 
een diploma van gegradueerde in de HBO-5-opleiding verpleegkunde. Dat bevordert allerminst 
de transparantie binnen de zorgsector.  
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De potentiële verwarring met de vroegere gegradueerden, tegenwoordig de bachelors ver-
pleegkunde, is onmiskenbaar. De raad houdt in geen geval een pleidooi tegen deze opleiding 
in de vierde graad van het BSO, wel integendeel. Het gaat om een waardevolle opleiding die 
dan ook een duidelijke kwalificatie verdient. 
 

2 . 3 .  S e - n - S e :  m e e r  d a n  e e n  e n k e l  e e n  s p r e k e n d e  n i e u w e  
n a a m ?   

De procedure van programmatie en kwaliteitszorg voor Se-n-Se blijven zoals ze op vandaag 
zijn voor het secundair onderwijs. In het hoger beroeps onderwijs zorgt de goedkeuring van 
nieuwe beroepskwalificaties voor de start (van de procedure voor programmatie) van nieuwe 
opleidingen. Dat zal voor Se-n-Se niet (meer) het geval zijn. Zodoende wordt de impact van de 
arbeidsmarktactoren op het aanbod aan onderwijs op niveau 4 van de Vlaamse Kwalificatie-
structuur ingeperkt.  
 
Volledigheidshalve moeten we wel vermelden dat sinds vorig schooljaar ook derden (alle niet - 
onderwijsorganisaties, bvb. sectoren) voorstellen voor nieuwe opleidingen secundair onderwijs 
kunnen doen1. 
 
Met de invoering van Se-n-Se komt er dus een nieuwe overkoepelende naam die misschien 
gedurende een korte tijd de aantrekkelijkheid van de 7de TSO jaren kan verhogen, voor jonge-
ren. Voor volwassen werkzoekenden of werkenden zal het onaantrekkelijk zijn terug te keren 
naar het secundair onderwijs. CVO’s, die zich specifiek richten naar volwassenen, kunnen 
geen Se-n-Se aanbieden. Door de inbedding in het leerplichtonderwijs, vreest de SERV dat 
werkenden minder geneigd zullen zijn naar deze onderwijsstructuur terug te keren waardoor 
de Se-n-Se-opleidingen niet de volledige potentiële doelgroep zullen bereiken. Werkenden die 
zich willen vervolmaken zullen zich ofwel tot de meer studiepunten omvattende HBO - oplei-
dingen moeten richten of tot privé- en/of sectorspecifieke opleidingen. Met alle onzichtbaar-
heid tot gevolg wanneer deze opleidingsverstrekkers zich niet wensen te confirmeren aan de 
eisen die opgelegd worden om deel uit te maken van het inschalingsgebeuren. Kortom, de 
naamsverandering wordt momenteel niet gevolgd door een grootscheepse inhoudelijke ver-
nieuwingsbeweging binnen de bestaande 7de jaren KSO en TSO. De SERV - partners vragen 
zich dan ook af waarin de meerwaarde nog schuilt vanuit het perspectief van de verruimde 
doelgroep?  
 

                                                           
1 Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de indienings- en adviseringsprocedure voor 

voorstellen van nieuwe structuuronderdelen in het voltijds secundair onderwijs  
(goedkeuringsdatum: 06 juli 2007). 
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De invoering van Se-n-Se lijkt voor de raad op het op de markt brengen van de Senseo: een-
zelfde product (secundair onderwijs) wordt onder een nieuwe merknaam op de markt ge-
bracht. De vraag is of bij Se-n-Se het vernieuwende - het werkplekleren als koffiepad - vol-
doende nieuwe smaak zal geven aan het oude product om het voor nieuwe gebruikers – bvb. 
werknemers die opnieuw willen gaan leren - aantrekkelijk te maken. Over de wijze waarop dit 
werkplekleren binnen Se-n-Se zal worden geïntroduceerd zegt het ontwerp niets. De vraag is 
of het secundair onderwijs voldoende slagkracht en draagkracht zal hebben om binnen Se-n-
Se het werkplekleren onder goede voorwaarden te kunnen aanbieden, wat nodig zal zijn om 
een nieuwe doelgroep aan te trekken.  
 

2 . 4 .  G e w i j z i g d e  r o l  v o o r  d e  C e n t r a  v o o r  V o l w a s s e n e n  O n -
d e r w i j s   

De rol van de Centra voor Volwassenenopleiding (CVO’s) is dus gewijzigd bij het vorig voor-
ontwerp van decreet. HBO4 kon worden aangeboden door instellingen secundair onderwijs en 
CVO’s, HBO5 door CVO’s en hogescholen. Met Se-n-Se verdwijnt het HBO4 en de initiërende 
rol van de CVO’s daarin.  
 
In een eerder advies gaven de sociale partners reeds aan dat het hoger beroepsonderwijs 
vooral thuis hoort in het volwassenenonderwijs o.a. omwille van de herkenbaarheid, de flexibi-
liteit van de organisatiestructuur en de ervaring met zij die werken en leren combineren. Dit 
geldt ook voor Syntra en VDAB. 
 
Volgens de cijfers in de Memorie van Toelichting komen zo’n 60 opleidingen uit het volwasse-
nenonderwijs onder het hoger beroepsonderwijs te vallen. Op dit ogenblik wordt er, logischer-
wijze, van uitgegaan dat het om opleidingen van niveau 5 uit de Vlaamse Kwalificatiestructuur 
gaat. Echter, voor 2012 moeten de CVO’s een omvormingsdossier indienen, met een aan-
vraag voor de macrodoelmatigheidstoets en de toets nieuwe HBO opleiding. Mocht blijken dat 
de opleidingen niet voldoen aan de standaarden voor niveau 5 dan komen ze onder niveau 4 
terecht, onder het secundair volwassenenonderwijs dat parallel loopt met het voltijds secun-
dair onderwijs. Tot dan krijgt wie vandaag afstudeert in één van de vermelde 60 opleidingen 
een certificaat (géén graduaat) hoger beroepsonderwijs. Het is dus afwachten wat de “scree-
ning” die in 2012 moet afgerond zijn, tot gevolg zal hebben voor het aanbod hoger beroepson-
derwijs van de CVO’s.  
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2 . 5 .  D e  w e r k i n g  v a n  i n s c h a l i n g c o m m i s s i e s  

Naar aanleiding van de eerste pilootprojecten hoger beroepsonderwijs zijn er begin 2009 zes 
inschalingscommissies doorgegaan. De SERV heeft hiervan op eigen initiatief een evaluatie 
gemaakt waarbij de betrokken sociale partners telefonisch bevraagd zijn.  
 
Uit de evaluatie blijkt onder andere het volgende:  
 

 Wat de gebruikte methodiek betreft, wordt sterk bezwaar gemaakt tegen het werken met 
een gewoon rekenkundig gemiddelde. Dit vertekent het inschalingcijfer omdat er te veel 
overgelaten wordt aan de “macht van de aantallen”. Dat laatste speelde zeker in het nadeel 
van de vertegenwoordigers van de sociale partners omdat ze, omwille van de timing (zie 
verder), ondervertegenwoordigd waren ten opzichte van de vertegenwoordigers van de on-
derwijs- en publieke opleidingsverstrekkers. Uit de allereerste inschalingprojecten in 2007 
binnen de VLOR, waarbij naar een werkbare methodiek werd gezocht, bleek reeds dat heel 
wat deelnemers bedenkingen hadden bij deze methode. Het verbaasde dus sommige ver-
tegenwoordigers dat die methode ongewijzigd opnieuw werd toegepast. In de vergaderin-
gen die na de inschalingoefening werden gehouden, werd volgens de meeste aanwezige 
sociale partners ook te weinig naar consensus gestreefd. 

 Nog een mankement in de gehanteerde methodiek is dat niet de competenties maar de 
gedragsindicatoren moesten worden ingeschaald. Daardoor ging het overzicht verloren en 
geeft de mathematische inschaling niet het juiste gewicht van de kwalificatie weer. Het feit 
dat de meeste cijfermatige inschalingen na bespreking werden aangepast, wijst erop dat de 
methode slechts indicatief werkt. Dat maakt de overlegvergaderingen extra belangrijk; als 
daarvoor niet voldoende tijd wordt genomen of als die niet goed worden begeleid, is de hele 
oefening snel een maat voor niets en krijgen belangen en agenda’s een veel te grote rol. 

 Blijkbaar is er ook geen antwoord gegeven op de vraag wat er gebeurt in het geval er geen 
consensus is over de inschaling. Gezien er volgens de sociale partners ook te weinig naar 
consensus wordt gestreefd, is het dan de vraag wat de inschalingsoefening precies aan 
meerwaarde heeft.  

 De beroepscompetentieprofielen worden blijkbaar ook niet ongewijzigd ingeschaald: men 
schaalt per gedragsindicator in; eigenlijk is dit een dissectie van het beroepscompetentie-
profiel in plaats van een inschaling door afweging van grote blokken. De vertegenwoordi-
gers klaagden over een verlies van overzicht door dit op het detailniveau uit elkaar halen en 
inschalen van de profielen. Men besteedt ook meer tijd aan de mathematische inschalingoe-
fening en krijgt een vals gevoel van precisie en objectieve onderbouwing. Bovendien wer-
den elementen toegevoegd aan de profielen: iets wat tegen de afspraken is en – erger – tot 
nieuwe discussies over de inhoud kan leiden.        

 Het ontbreekt de meeste vertegenwoordigers van de sociale partners aan achtergrondin-
formatie. De SERV vroeg reeds meerdere keren om algemene informatie over de rol en 
functie van de inschalingcommissies en met name de methodiek, zonder gevolg vanuit de 
betrokken administratie. De meeste sociale partners kunnen daardoor niet inschatten wat 
de precieze betekenis is van de inschalingcommissies en de gevolgen ervan voor bvb. de 
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opleidingen. Als men niet gericht kan informeren, is het ook zeer moeilijk om mensen te mo-
tiveren om deel te nemen.       

 Het huidig onderwijsaanbod bleek mee bepalend te zijn voor de inschaling van de beroeps-
competentieprofielen.  

 De vertegenwoordiging van onderwijs bestond uit enkel vertegenwoordigers van het secun-
dair onderwijs. De vertegenwoordigers van de sociale partners stelden vast dat hierdoor in-
schalen op niveau 5 al bijna onmogelijk werd.  

 Ten slotte was er op organisatorisch vlak te weinig flexibiliteit in het vastleggen van de data 
en de periode van overleg, waardoor de aanwezigheid van de sociale partners niet gega-
randeerd kon worden en er te weinig tijd was om de inschaling naar behoren te doen. De 
sociale partners kregen met name geen gelegenheid om hun achterban te raadplegen. Zo 
wordt de inschaling herleid tot een individuele oefening die sterk kan worden gekleurd door 
wie wel of niet aanwezig is. Het argument dat de afwezigen ongelijk zouden hebben, gaat in 
een zo belangrijke oefening als deze, waarin naar vertrouwen en consensus moet worden 
gestreefd, niet op. 

 
De raad kreeg graag feedback op deze opmerkingen en hoe er rekening zal worden mee ge-
houden en dringt ook er sterk op aan dat met de bevindingen uit de evaluatie van de SERV 
rekening wordt gehouden bij de verdere activiteiten van de inschalingcommissies.  
 
Hierbij aansluitend wenst de raad ook het Agentschap voor Kwaliteitszorg aan bod laten ko-
men. In een schrijven aan minister Vandenbroucke van 17 december 2008 vroeg de SERV 
zich ook te kunnen uitspreken - in een advies - over de organisatie van het Agentschap voor 
Kwaliteitszorg. Deze vraag werd nog niet gehonoreerd, de oprichting van het Agentschap werd 
door de Vlaamse regering goedgekeurd op 20 februari 2008. Het Agentschap heeft zeker ook 
in het HBO – verhaal een belangrijke rol - met de formulering van een voorstel van onderwijs-
kwalificatie bij de beroepskwalificatie en de taak m.b.t. de inschalingscommissies - maar ook 
in de kwalificatiestructuur en bij EVC, twee andere belangrijke dossiers voor de sociale part-
ners en de SERV.  
 
Het mag dus duidelijk zijn dat de huidige werking van de inschalingcommissies de raad veront-
rusten; de wijze waarop nu het werkveld en de sociale partners waren betrokken is ontoelaat-
baar. Zeker als dit een voorafspiegeling zou zijn van hoe het Kwaliteitszorgagentschap, waar 
de sociale partners niet structureel bij betrokken zullen zijn, te werk zou gaan. De raad vraagt 
over de inschaling en over het Kwaliteitszorgagentschap dringend overleg. 
 

2 . 6 .  W e r k p l e k l e r e n  

De raad wenst terug te komen op het aspect werkplekleren. Ook in het fel veranderde HBO - 
verhaal zijn er geen stimulansen voorzien om het werkplekleren effectief en vooral kwalitatief 
uit te werken op de werkvloer zelf.  
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De sociale partners moedigen werkplekleren aan en erkennen dat lerenden meer opsteken 
wanneer ze meedraaien op de werkvloer. Een recent VLOR - advies over werkplekleren in het 
volwassenenonderwijs stelt dat als werkgever of medecollega een lerende begeleiden in zijn 
of haar leerproces geen vanzelfsprekendheid is. Daarom vraagt de onderwijsraad “dat de 
overheid investeert in vorming voor begeleiders van werkplekleren in de centra en op de leer-
werkplekken” 2. De sociale partners vertegenwoordigd in de SERV menen dat de overheid o.a. 
op die manier inderdaad het signaal geeft dat het werkplekleren serieus neemt. 
 

2 . 7 .  P u n c t u e le  o p m e r k i n g e n  

2 . 7 . 1  P r o c e d u r e  n i e u w  a a n b o d  

De raad gaf reeds aan dat de procedure eerder omslachtig is. De procedure voor de pro-
grammatie van nieuwe opleidingen hoger beroepsonderwijs is echter nog zwaarder geworden, 
door de toevoeging van de rol van het Agentschap voor Kwaliteitszorg en het advies, op twee 
verschillende tijdstippen, van de Vlaamse Onderwijsraad. Toch gaat de minister er van uit dat 
binnen een termijn van iets minder dan een jaar met een nieuwe opleiding van start kan wor-
den gegaan, in de memorie bij het vorig voorontwerp ging men uit van een termijn van iets 
langer dan een jaar.  
 
2 . 7 . 2  L i n k  n a a r  d e  a r b e i d s m a r k t  v e r z w a k t   

De eerste voorwaarde die getoetst dient te worden in de macrodoelmatigheidstoets is “de 
regionale nood aan opleiding en behoefte aan afgestudeerden” (MvT, pag. 24). In de vorige 
versie van de memorie van Toelichting was dat nog “een door de beroepswereld expliciet 
geformuleerde behoefte”. Bij de toets nieuwe HBO – opleiding was voorzien dat wat betreft de 
onderwijsinhoud er afstemming moest zijn van het programma op de beroepskwalificatie, dat 
is weggevallen. Ook “studiebewijzen” is niet meer als generieke kwaliteitswaarborg opgeno-
men. Ook bij de visitatie is dat laatste in de Memorie weggevallen - alsook voldoende uit-
stroom uit de opleiding - en vervangen door “voldoende maatschappelijke relevantie van de 
bereikte kwalificaties”. 
 
In eerdere adviezen heeft de raad steeds duidelijk aangegeven dat het onderwijs een breed 
maatschappelijke opdracht heeft die ruimer is en verder gaat dan het louter voorbereiden van 
jongeren op de arbeidsmarkt. Maar zeker in het hoger beroepsonderwijs was de link naar 
arbeidsmarkt en de noden op de arbeidsmarkt fundamenteel. De sociale partners betreuren 
dan ook dat de insteek vanwege de arbeidsmarktactoren is afgezwakt. 

                                                           
2 “Advies over de specificiteit van werkplekleren in het volwassenonderwijs”, VLOR, 10 februari 2009, 

pag. 13  
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2 . 8 .  C o n c l u s ie  

De raad is nog steeds tevreden dat de beroepskwalificatieprofielen het referentiekader blijven, 
voor het hoger beroepsonderwijs én de nieuwe Se-n-Se opleidingen (MvT pag. 12). 
 
De sociale partners zijn echter van mening dat het hoger beroepsonderwijs wel met grote trom 
is aangekondigd maar dat het afwachten is of dit echt zal uitgroeien tot de stevige nieuwe 
trede op de onderwijsladder die de minister voor ogen had. Het is namelijk onzeker hoeveel 
van de bestaande CVO - opleidingen ingeschaald zullen worden op niveau 5 van de Vlaamse 
Kwalificatiestructuur en het momenteel voorziene budget laat niet veel nieuwe HBO-
opleidingen toe. Bovendien zullen volwassenen, door de organisatie van het Se-n-Se in het 
secundair onderwijs, (psychologische) drempels ondervinden om opleidingen op niveau 4 te 
volgen. 
 
Voor volwassenen, zeker voor diegenen voor wie het HBO een tweede kans moet bieden, 
maakt het hoger beroepsonderwijs zijn belofte niet (volledig) waar. Er is geen financiële steun 
voorzien bvb. voor trajectbegeleiding, een vraag van sociale partners uit het SERV–advies van 
oktober ’08. De invoering van Se-n-Se mag er ook niet toe leiden dat de hervorming van het 
secundair onderwijs achterwege blijft.  
 
Waar HBO oorspronkelijk een gezamenlijk verhaal van onderwijs en arbeidsmarkt was, met 
een gedeelde verantwoordelijkheid om korte, intense, kwalitatieve en arbeidsmarktgerichte 
opleidingen aan te bieden, wordt het nu overwegend een onderwijsverhaal waarin de rol van 
arbeidsmarkt - actoren niet ten volle wordt uitgespeeld.  
 


