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Register Hoger Bedrijfsdiploma

WAAROM EEN ‘HOGER BEDRIJFSDIPLOMA (HBd)’ AANBIEDEN…
Inleiding
Het Hoger Bedrijfsdiploma (HBd) is een opleiding die valt te plaatsen op niveau 5 van
het Nederlandse Raamwerk voor Kwalificaties (NLQF) – en daarmee ook van het Europese Raamwerk (EQF). In het NLQF zijn alle formele door de overheid erkende opleidingen opgenomen, zoals van het mbo, hbo en universitaire onderwijs. Op niveau 5 staat,
als enige binnen het hoger onderwijs, de ‘Associate degree’ (Ad). De graad Ad is een
tweejarige hbo-opleiding en is gekoppeld aan een bachelor-opleiding.
In andere stukken kunt u nalezen waaraan een opleiding moet voldoen om voor een
HBd in aanmerking te komen en hoe een aanbieder ervan het bijbehorende keurmerk
kan verkrijgen. In dit memo geven we een aantal redenen om als onderwijsinstelling met
het HBd aan de slag te gaan. We zetten het HBd naast de Ad, een studie die zeker moet
worden aanbevolen als deze in de markt kan worden gezet – maar er zijn ook diverse
situaties waarbij het HBd zonder meer aantrekkelijker is.
Interessante aspecten van een HBd
Interessante en aantrekkelijke aspecten van het ontwikkelen, vormgeven en aanbieden
van HBd zijn:
 Een Ad wordt elke zes jaar beoordeeld op actuele zaken door de NVAO. Een opleiding op niveau 5 elke vijf jaar door het NCP en het keurmerk HBd bovendien elke
jaar op de inhoudelijke aansluiting op de behoefte van de arbeidsmarkt via de Leido
Academy…
 Voor de erkenning en het verkrijgen van het keurmerk kent het HBd een veel korter
traject dan de Ad…
 Een Ad valt onder formele en strikte kaders, gebaseerd op wetgeving van de overheid. Een HBd wordt specifiek op kwaliteit beoordeeld door vakgenoten en experts,
met een branche-erkening, binnen het eigen werkveld…
 De kosten voor een HBd-erkenning zijn vele malen lager dan voor een Ad…
 Een HBd kan qua vormgeving en verzorging flexibel worden aangepast aan de wensen van bedrijven die hun werknemers deze opleiding willen laten doen…
 Een HBd kan op elke locatie worden aangeboden, in overleg met degenen die de
studie gaan volgen…
 Een HBd kan zijn opgebouwd uit stukken die op zichzelf een certificaat opleveren
(HBc)…
 In samenspraak met werkgevers kan een HBd-traject op basis van werken en leren
worden vormgegeven…
 Omdat HBd’s sterk aan functies zijn gekoppeld, zullen er zonder meer mogelijkheden zijn om vrijstellingen te verkrijgen op basis van werkervaring en eerder gevolgde
cursussen…
 Aanbieders van gelijke resp. vergelijkbare HBd’s kunnen voor bepaalde onderdelen
samenwerken bij de inrichting van de examens…
 Aanbieders van HBd’s kunnen private (delen van) hogescholen zijn, mbo-instellingen, private organisaties, branches, beroepsverenigingen…

