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HBO5 
KORTE INHOUD 

 

De Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) bracht enkele jaren geleden een standpunt 

uit over HBO. Om de belangrijkste aandachtspunten van VVS met betrekking tot dit 

dossier opnieuw onder de aandacht te brengen, vat dit document samen waar we in de 

toekomst in vertegenwoordiging verder moeten op hameren.  

VVS vraagt:  

✓ Goede aansluiting HBO5 op het hoger onderwijs 

✓ Internationale erkenning en certificering  

✓ Kwalitatieve begeleiding  

✓ Een sterk systeem van sociale voorzieningen en studiefinanciering  

✓ Adequate financiering  

✓ Participatieve kwaliteitszorg  

✓ Goed georganiseerde studentenvertegenwoordiging en een duidelijke 

rechtspositieregeling voor elke student 
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1.  Situering 
Drie jaar na het decreet over het hoger beroepsonderwijs in Vlaanderen werd in 2013 een 

decreet ter versterking hiervan uitgebracht. Ook in de voorbije twee jaar werden 

vervolgens nog aanpassingen toegepast in dit decreet.  

Met deze onderwijsvorm wil men een breder publiek de kans geven om een hoger diploma 

te behalen, ook personen die niet alle kansen gekregen of gegrepen hebben om het 

secundair onderwijs vlekkeloos af te ronden.  

Dit HBO5 (hoger beroepsonderwijs met kwalificatieniveau 5) moet het hoger onderwijs 

toegankelijk maken voor een divers publiek en dus de doorstroming naar hogescholen en 

universiteiten bevorderen. Het moet ook de nodige flexibiliteit aan de dag leggen om geen 

kansen mis te lopen.  

De verantwoordelijkheden voor de HBO5-opleiding, die op dit moment door CVO’s 

georganiseerd worden, werden overgedragen naar een samenwerkingsverband tussen 

hogeschool en CVO, hogeschool en secundaire school of een combinatie van hogeschool, 

CVO en secundaire school. De bevoegdheden voor de opleiding, het programma, de 

kwaliteitszorg en accreditatie, dienstverlening aan cursisten of studenten en uitreiken van 

diploma’s, worden allemaal door dit samenwerkingsverband gedragen. Op die manier 

worden de expertise van beide partijen en de laagdrempeligheid van het CVO 

gecombineerd. Het is belangrijk hierbij de sterke punten van elke partner te behouden en 

extra aandacht te besteden aan doorstroming naar het hoger onderwijs.  

VVS legt de nadruk op kwaliteit. We zijn overtuigd van de meerwaarde van HBO5 wanneer 

het goed wordt aangepakt. VVS wil in dit dossier op enkele bekommernissen blijven 

hameren. De volgende jaren zal een grootscheepse inkanteling van het HBO5 in de 

hogescholen bewerkstelligd worden. Bij toekomstige ontwikkelingen in dit dossier wil VVS 

dan ook op de volgende zaken inzetten. 

2.  VVS wil… 
VVS ziet in HBO5 een grote kans om meer studenten en cursisten te laten doorstromen 

naar het hoger onderwijs. Zeker nu de HBO5-opleidingen georganiseerd worden door een 

samenwerkingsverband waar een hogeschool deel van uitmaakt, moet er hoog ingezet 

worden op aanvullingstrajecten en eventueel verkorte programma’s om een 

bachelordiploma te behalen na het afronden van een HBO5-opleiding. In dit verband vindt 

VVS het erg belangrijk dat de studieomvang van HBO5-opleidingen uitgedrukt worden in 

ECTS in plaats van lestijden om deze overgang te vergemakkelijken.  
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• In de wereld van vandaag is het belangrijk dat diploma’s en certificaten erkend 

(kunnen) worden op de internationale arbeidsmarkt. Ook bij HBO5 vindt VVS deze 

internationale certificering essentieel om de kansen van afgestudeerden in HBO5 

en doorstromers naar andere opleidingen alle mogelijke kansen te bieden, ook 

internationaal. Ook de aanvraagprocedure voor Elders Verworven Competenties en 

Kwalificaties moet door het samenwerkingsverband van hogeschool en CVO 

eenvoudig aangeboden worden. In de toekomst zou de minister ook inzetten op 

geïntegreerd beleid rond EVC en EVK. In de huidige onderwijscontext wordt 

internationalisering ook steeds belangrijker en VVS zal dan ook veel belang hechten 

aan de verdere uitwerking hiervan binnen de samenwerkingsverbanden.  

• Door de specificiteit van de doelgroep die het HBO5 aantrekt, is er een duidelijke 

nood aan goede begeleiding, studietrajectbewaking en studieadvies. Onderwijs 

moet zoveel mogelijk op maat worden aangepakt en HBO5 is hiervoor de ideale 

context. Cursisten in HBO5 zullen vaak een onderwijsgeschiedenis met hindernissen 

doorlopen hebben en moeten dan ook goed georiënteerd, geadviseerd en begeleid 

worden tijdens hun HBO- traject en in de richting van een bacheloropleiding of de 

arbeidsmarkt na afronding van hun HBO5-opleiding. VVS wil hier ook expliciet 

aandacht vragen voor heroriëntering en vraagt voldoende ondersteuning om 

kwalitatieve begeleiding mogelijk te maken.  

• VVS wil in verband met HBO5 het belang van sociale voorzieningen en 

studiefinanciering extra benadrukken. Als onderdeel van het hoger onderwijs en 

met de specifieke doelgroep die HBO5 bedient, is het nodig om na te gaan welke 

noden er in deze groep bestaan op vlak van sociale voorzieningen en 

studiefinanciering. Indien nodig moeten er bijkomende middelen voorzien worden 

om aan deze noden tegemoet te komen. De verantwoordelijkheid voor sociale 

voorzieningen werd doorgeschoven naar het samenwerkingsverband tussen 

hogeschool en CVO, VVS wil hierbij bewaken dat voldoende middelen voorzien 

worden.  

• De financiering van HBO5 in het algemeen blijft een belangrijk aandachtspunt. VVS 

wil een gelijk financieringsmodel voor alle HBO5-opleidingen met voldoende 

middelen voor de opleidingen, maar ook flankerende maatregelen, kwaliteitszorg, 

trajectbegeleiding enzovoort. Om de kwaliteit van de opleidingen te garanderen, 

alsook de specifieke begeleiding eerder in dit standpunt vermeld is het belangrijk 

dat de werkingsmiddelen van de opleidingen gegarandeerd blijven. Hierbij is 

aandacht voor extra middelen nodig voor een goede integratie van het onderwijs. 

Deze bijkomende aandacht is ook van groot belang voor het onderwijzend en 

ondersteunend personeel. De financiering van het HBO5-onderwijs blijft een 

belangrijk aandachtspunt in het volledige dossier.  
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• Zoals vaak is ook in dit dossier kwaliteitszorg een opvallend stokpaardje van VVS. 

De interne en externe kwaliteitszorg van HBO5 moet in dezelfde lijn liggen als die 

van het hoger onderwijs op dit moment. Op termijn moet de kwaliteitszorg van 

HBO5 structureel ingebed worden in het nieuwe instellingsreviewsysteem van het 

hoger onderwijs. Uiteraard is eerst aandacht nodig voor de integratie van de 

opleidingen bij de hogescholen en de wijzigingen die hierdoor aan de opleidingen 

worden toegepast, dienen van dichtbij opgevolgd te worden.  

• Bovendien willen we een duidelijke bepaling over een cursisten- of studentenraad 

die de kwaliteit van de opleiding mee kan bewaken. VVS wil pleiten voor een 

duidelijke en expliciete bepaling dat deze raad moet samengesteld worden, onder 

verantwoordelijkheid van het bestuur, en welke bevoegdheden zij zullen krijgen. 

VVS verwacht hier dan ook inspanningen van de overheid om werk te maken van 

de rechtspositieregeling van deze studenten. 

3.  Tot slot 
VVS wenst te benadrukken dat het integreren van de HBO5 opleidingen een opportuniteit 

is om kwalitatief, volwaardig en internationaal erkend hoger onderwijs aan te bieden aan 

een brede groep personen. Wel blijven we vragen om de nodige aandacht en specifieke 

noden in verband met studiebegeleiding, kwaliteit en financiering bij deze opleidingen. Als 

deze in acht worden genomen kan de nieuwe organisatie van dit niveau hoger onderwijs 

voor veel kansen zorgen voor de maatschappij en het onderwijslandschap. VVS wil deze 

mogelijkheden stuk voor stuk mee grijpen en meebouwen aan dit onderwijsniveau. 


