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WAT VOORBIJ KAN GAAN KOMEN…

• Doelstellingen van deze bijeenkomst

• Kaders HBd

(wat is een HBd)

• Recente, relevante ontwikkelingen

(nationaal en internationaal)

• Kansen

• Vragen en antwoorden



DOELSTELLINGEN

• Informeren

• Ordenen van kansen

• Standpunten uitwisselen

• Opzetten van een netwerk 

(lobby voor een vorm van erkenning)



KADERS / WAT IS EEN HBD

• Kwalificatie op niveau 5 van het NLQF

• Eerste mogelijkheid:

- Inschalen op 5 door het NCP-NLQF

- Niet-formeel (altijd privaat)

- Gekoppeld aan werkveld via een landelijke commissie, met een

jaarlijkse beoordeling op actualisering en relevantie

- Substantiële omvang

- Vorm is vraaggestuurd



• Tweede mogelijkheid:

- Niet-formeel / privaat / vraaggestuurd enz.

- Relevant voor functies (beroepen, posities, banen…)

- Leidend tot minimaal 70 tot 80 studiepunten aan

vrijstellingen voor een Ad evt. Bachelor – op basis van een

overeenkomst tussen de betrokken aanbieders 

- Gekoppeld aan werkveld via een landelijke commissie, met

jaarlijkse beoordeling op actualisering en relevantie



POSITIONERING IN HET SYSTEEM

• Er is een continuüm van kwalificaties op niveau 5…

• … van kleinschalige bedrijfsopleidingen (sterk gekoppeld aan bedrijf 

en functie)… en functiegerichte diploma’s…

• …via een HBd dat zich richt op (herkenbare) functies in het werkveld, 

gekoppeld aan (op)scholing binnen een werkomgeving…

• … naar de Associate degree die meer gericht is op de persoonlijke 

ontwikkeling, met de mogelijkheid om in functies op niveau 5 aan de 

slag te kunnen gaan, met een duidelijke koppeling aan die functies 



HBD EN AD

• Ad = hoger onderwijs = automatisch niveau 5 = via NVAO (met alle 

kaders van dien, in formele zin)

Aanbieder = hogeschool (volgens de wet voor het HO)

• HBd = niveau 5

- via NCP

- indirect gekoppeld aan NVAO…

Aanbieder kan elke instelling zijn die door het NCP is aanvaard dan 

wel een overeenkomst heeft met een hogeschool (en geaccepteerd is 

door het werkveld als gesprekspartner)



HOE STAAT HET ERVOOR?

• Ad krijgt steeds meer aandacht…

• … maar het NLQF slaagt er niet in om een ‘leidende rol’ te spelen in de 

(h)erkenning van kwalificaties die behoren bij scholing

• Bedrijfsleven hecht aan kwaliteit van de aanbieder…

• … en beoordeelt het geleverde op effecten van scholing op functioneren van 

de werknemer (degene die de functie invult of zal gaan invullen)

• Bedrijfsleven vertrouwt voor de waarde ervan (=het niveau) in het kader van 

het LLL op de aanbieder van een vervolgtraject…



EN DAARNAAST TOCH OOK…

• Sterke behoefte aan flexibilisering

• Differentiatie binnen de beroepskolom… (overleg OCW-lectoren)

• Naast bijvoorbeeld in deeltijd: Ad+resterend programma = B

• Groeiende aandacht voor de sterk stijgende uitval in het hbo

• Voortdurend benadrukken dat er hoger opgeleiden nodig zijn, 
bovenop mbo-4… *

• … maar wel wetende dat niet iedereen een hbo-diploma kan halen

*  vragenuurtje dinsdag 4 april: flex / certificaten… (Bussemaker)



WAT ZIJN RECENTE ONTWIKKELINGEN, 
RELEVANT VOOR HET HBD…

• Wetgeving rond gebruik van formele begrippen en het NLQF

- wettelijke bescherming van begrippen

- hbo, wo, hbo-niveau, hogeschool, university of applied

sciences e.d.

- alles wat lijkt op ‘schijn-gebruik’ wordt aangepakt

- geen verwijzingen naar het formele hoger onderwijs meer

- stevige boetes…

• Dus: meer leunen op koppeling aan NLQF = een ‘nummer’?



• Behoefte aan een vorm van erkenning, aan een type kwalificatie

• Maatwerk is niet mogelijk bij een Ad…

• … en wel bij een HBd: vorm, inhoud en niveaus (als het maar 
gemiddeld 5 is…)

• Met allerlei voordelen van niveau 5 en geen nadelen als gevolg van 
formele eisen

• Acceptatie door aanbieders van opleidingen op niveau 6 (sterkte van 
een NLQF), op basis ook van overeenkomsten



FLEXIBILISERING MET LEERUITKOMSTEN

• Experimenten deeltijd-hbo op basis van leeruitkomsten…

• … leerwegonafhankelijk… niet per se met studiepunten

• Neem een Ad:
- leeruitkomsten voor het eindniveau
- leeruitkomsten voor specifieke tussenniveaus, voor bepaalde

‘pakketjes’ met competenties
- Combinaties van pakketjes kunnen een HBd-programma vormen

• Dus: Een Ad kan een of twee HBd’s omvatten… dan wel een HBd met 
verschillende uitstroomrichtingen



INRICHTEN VAN REGIONALE ASSOCIATE
COLLEGES…

• RAC’s bundelen het aanbod van Ad’s binnen een hogeschool

• RAC’s werken nauw samen met het werkveld… en met het mbo

• RAC’s bieden aan c.q. zullen gaan aanbieden:

- Ad: voltijd, deeltijd en duaal

- Eigen voortzettingen na de Ad voor een Bachelorgraad

(vooral duaal, flexibel, deels privaat…)

- En naast de Ad ook HBd’s die daaraan gelinkt worden



• ROC’s (bekostigd) kunnen hierin participeren

- formeel mbo-4 naar Ad (voltijd/duaal)

- ontwikkelen en aanbieden van HBd-programma’s

in een private setting (na BBL of voor mbo’ers die aan het

werk kunnen en ook gaan)

• In de private sector kan dit dus ook gewoon al…



BEROEPSKOLOM EN FLEXIBILITEIT

• Koppelen mbo en hbo (2018, kwaliteitsafspraken)

• Bestrijden uitval en andere onnodige vertragingen

• Meer differentiatie:

• Verticaal: mbo-4, P, Ad en Bachelor – als ‘piketpalen’

• Horizontaal: behalen ‘piketpaal’ en dan bij dreigende uitval 

resterende tijd gebruiken voor het doen van relevante eenheden 

(modules, set leeruitkomsten – desnoods op een ander niveau)



• Tussen MBO-4 en Ad kan dit zijn gericht op propedeuse en HBd

• Na een Ad kan nog een Ad worden gedaan – of eventueel een HBd na 
een Ad (duaal, op basis van de wensen van de werkgever, als de 
Bachelor minder kans op een baan geeft)

• Overigens: SER + OECD + OCW zoeken naar de beste constructies 
voor ‘skills provision’…

• Zwakte is: positie georganiseerd werkveld (meso-niveau)



INTERNATIONALE ONTWIKKELINGEN

• Het draait eigenlijk bij LLL en flexibilisering in de Europese discussies alleen 

maar om:

- level 5

- HVET

- doorloop naar hoger onderwijs.

• Als het HO niks doet… dan maar het VET (ons MBO)… en dan vooral duaal

• Maar dan is HVET op 5 en 6 geen hoger onderwijs… maar door het EQF is 

het niveau gegarandeerd!

• En… deze gediplomeerden vormen een markt voor ‘hogescholen’ !



• Europa (EC) gaat zoeken naar inzet van soorten instellingen zoals de 

Community Colleges

• Veel jongeren gaan van de High School in de VS al vooraf naar een CC 

(Pre-College) en/of gaan daarna bij een CC een Ad behalen

• Voor Nederland zou dat laatste bijv. inhouden: havo, dan twee jaar 

mbo en een jaar voor de Ad… (of 3 jaar nominaal voor de Bachelor)

• Hier kunnen de RAC’s deze rol gaan spelen, door ook deze route mee 

te nemen (de havist volgt binnen de RAC binnen het mbo al ‘hbo’)



SAMENVATTEND

• Er zijn horizontale en verticale ontwikkelingen als het gaat om de 
beroepskolom…

• Op niveau 5 is op het ‘kruispunt’ het HBd te vinden:
- verticaal tussen mbo-4 en niveau 6
- horizontaal tussen bedrijfsopleidingen, specifieke diploma’s (denk

aan NIMA, Associatie, enz.) aan de ene kant en de Ad aan de
andere kant

• Ook daar ontmoeten MBO en HBO elkaar… en private en bekostigde 
aanbieders



EN DUS… EN MAAR…

• OCW zoekt naar wegen om te flexibiliseren… en uitval te bestrijden… en mbo-
hbo meer te vervlechten… (Strategische Agenda)

• Maar dan zijn de huidige kaders niet voldoende… en OCW is alleen maar bezig 
met formeel onderwijs *

• Hoe dan wel? Van onderop… met EZ, SZW en werkveld (dat een netwerk op 
meso-niveau moet gaan opbouwen)

• En private en bekostigde aanbieders moeten samen naar nieuwe constructies 
zoeken!

*  Vragenuurtje: wel uitstromen met een certificaat i.p.v. een diploma… (is een
HBd dan een ‘certificaat’?)





VOLGENDE STAPPEN

• Plan van aanpak verdere invoering HBd

• Inbrengen in discussie rond NLQF

• Idem bij de invoering van de Ad

• Idem bij de uitwerking van de Strategische Agenda



NATIONAAL

• Nieuwsbrieven

• Organisatie regionale bijeenkomsten

• Landelijk congres (met bijdragen van partijen uit bijv. Engeland, Schotland en 
Ierland, die betrokken zijn bij vergelijkbare kwalificaties aldaar)
- doelgroepen
- overheid
- werkveld
- aanbieders

• 2017 – Themaweek Level 5 (in combinatie met CHAIN5)

• Netwerk met ambassadeurs



INTERNATIONAAL

• Europese Commissie

- VET-overleg

- VET week (5 december 2016)

- HVET-studie

• CHAIN5

- internationaal seminar eind november 2016

• Projecten



DOELEN

• Erkenning als type

• Opname in het Nederlandse onderwijssysteem

• Opname in regelingen

• Koppeling aan werkveldorganisaties

• Links naar SBB en NVAO



ADVIES?

• Wat doen?

• Wie doet mee?

• Tips?


