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INLEIDING 
In februari hebben we u via een eerste nieuwsbrief op de hoogte gesteld van de invoering van het 
Hoger Bedrijfsdiploma (HBd), als een kwalificatie die op basis van een helder kader kan worden 
gepositioneerd op niveau 5 van het NLQF. Via het Nationaal Coördinatiepunt (NCP) van dat 
Nederlandse raamwerk kunnen kwalificaties formeel op 5 worden geplaatst. Bepaalde types 
ervan kunnen vervolgens door ons als HBd worden aangemerkt. Maar dat kan ook door gebruik 
te maken van een sterke en gegarandeerde verbondenheid met bestaande Ad- en Bacheloroplei-
dingen, zoals in nieuwsbrief 1 stond te lezen. 
 
In deze nieuwsbrief willen we twee zaken aan de orde stellen. Dat is ten eerste een landelijke 
HBd-bijeenkomst om degenen die denken gebruik te gaan maken van het HBd-keurmerk, de kans 
te geven om dieper op de materie in te gaan (donderdag 28 mei, in de ochtend). Ten tweede 
geven we, op verzoek van een aantal vragenstellers, een compacte omschrijving van wat onder 
een HBd kan worden verstaan, om te gebruiken in de communicatie tussen aanbieders en 
vragers. 
 
BIJEENKOMST OVER HBd: 28 MEI 
In de afgelopen periode hebben we vragen gekregen over wat er, in een onderwijsveld met allerlei 
soorten kwalificaties, nu onder een HBd moet worden verstaan – en of het aanbod daarmee juist 
minder doorzichtig is geworden. Dus, wat vindt het bedrijfsleven ervan, met weer ‘een nieuwe 
smaak’ erbij? Ook wil men graag weten hoe een kwalificatie een HBd kan worden, zonder dat 
daarvoor veel overhoop moet worden gehaald en of de geldelijke bijdragen aan het HBd-register 
een onoverkomelijke hindernis gaan worden. 
Het is juist de simpele aanpak, in combinatie met de kracht van het hebben van een merk, dat het 
HBd tot een interessant geheel maakt, naast de Associate (degree) op niveau 5 in het formele 
aanbod. Het lijkt ons daarom van groot belang om degenen die nu worstelen met de vraag of het 
eigen merk (de status van de aanbieder), het niveau (NLQF-5) dan wel het type (HBd dus) het 
beste aanspreekt bij de vragers van onderwijstrajecten. 
 
Datum en plaats 
Daarom is er op donderdag 28 mei van 10 tot 12.30 uur bij Ecabo, Disketteweg 6, Amersfoort-
Schothorst een bijeenkomst over het HBd – voor iedereen die inzicht wil krijgen in dit fenomeen. 
Er zal worden ingegaan op de kaders voor een HBd, de procedure om het keurmerk te verkrijgen 
en uiteraard op het register zelf -  inclusief de borging door partijen in het werkveld.  
 
Doelgroepen 
Zeker voor hogescholen die met het oog op de verdere flexibilisering van het aanbod, zoeken 
naar mogelijkheden voor het aanbieden van maatgerichte trajecten op basis van de formele oplei-
dingen is deze bijeenkomst aan te raden. Maar daarnaast kunnen mbo-instellingen die zich -  
binnen een private setting - willen gaan richten op het verzorgen van opleidingen die in de wereld 



 

vallen onder de noemer ‘Higher Vocational Education and Training (HVET)’, zich laten informeren 
over de wijze waarop een HBd een aanvulling is op mbo-4. 
Maar daarmee is het mogelijke speelveld van aanbieders nog lang niet beschreven. Uiteraard 
kunnen alle andere private aanbieders van scholing met het HBd zich onderscheiden van de 
hogescholen met hun Ad’s. Daarnaast zijn er de bedrijfsacademies, branches en – niet te verge-
ten – de beroepsorganisaties die hun trainingen kunnen proberen in te bedden in een HBd. 
Kortom, er mag veel worden verwacht in de komende jaren, in de dynamiek van het aanbod voor 
volwassenen... 
 
Aanmelding 
Gezien het beperkte aantal plekken (anders moeten we een tweede datum gaan prikken...) raden 
we degenen die willen komen aan zich snel aan te melden via info@leido.nl. Deelname is kos-
teloos.   
 
HET HOGER BEDRIJFSDIPLOMA 
Er zijn verzoeken binnengekomen om een korte tekst aan te leveren, met het oog op het plaatsen 
van een nieuwsbericht in een blad of op een website – om de achterban snel duidelijk te kunnen 
maken waarmee men te maken heeft als een opleiding (kwalificatie) als HBd kan worden geaffi-
cheerd. We doen hier een welgemeende poging, al is het uiteraard zo dat, als de nieuwsgierig-
heid is gewekt, voor de details een bezoek aan www.hogerbedrijfsdiploma.nl aan te raden is. 
 
Onderstaand treft u de tekst aan. 
 

Het HBd is de algemene benaming van types opleidingen, aangeboden in de private sector op 
basis van de vraag naar scholing vanuit het bedrijfsleven, gekoppeld aan een borging door de 
betrokken werkveldorganisaties. Daarmee wordt de relevantie voor het werkveld optimaal vastge-
legd.  
Het HBd kan worden geplaatst op niveau 5 van het nationale onderwijsraamwerk, waar zich ook 
de HBO-Associate bevindt.  
Het gaat om maatwerk-programma’s die in een deeltijdse vorm anderhalf tot twee jaar studie 
vragen.  
In veel gevallen kan op basis van afspraken met hogescholen worden doorgestroomd naar een 
hbo-opleiding, leidend tot een verkorte route om een van de graden Associate dan wel Bachelor 
te behalen. 

 
VOLGENDE NUMMER 
In het volgende nummer zullen we aanvullende informatie geven over de bijeenkomst op 28 mei. 
Maar er zal ook worden ingegaan op een aantal internationale ontwikkelingen met betrekking tot 
wat er op niveau 5 zoal valt te positioneren. Een type kwalificatie als het HBd komt daarbij steeds 
meer in de schijnwerpers te staan, om zo de kloof tussen 4 (vooral VET, ons MBO) en 6 (Hoger 
Onderwijs, de Bachelor vooral) te dichten. 
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