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Uitgangspunten 

 (Organisatorische) efficiëntie, transparantie, maatschappelijke relevantie, autonomie en objectieve 
regelgeving als elementen van optimalisatie van het onderwijsaanbod 

 Integratie van de opleidingen van VKS niveau 5 in de hogescholen, met inbegrip van HBO5 verpleegkunde 
 Inschaling van de SLO, met als gevolg integratie in de hogescholen (niveau 5 en 6) en in de universiteiten 

en Schools of Arts (niveau 7) 

1 Rationalisatie via integratie 

Alle HBO5-opleidingen (incl. HBO5 verpleegkunde) dienen te integreren in de hogescholen tegen 2019. De 
regering dient zo snel mogelijk, en in ieder geval tijdens deze legislatuur, uitsluitsel te geven over dit einddoel. Na 
integratie in de hogescholen gelden voor de HBO5-opleidingen dezelfde principes van rationalisatie als voor de 
bacheloropleidingen. De verantwoordelijkheid voor het opleidingsaanbod dient te liggen bij de 
hogeronderwijsinstellingen, cf. de rest van het hoger onderwijs, zodat zij de rationaliteit van het totale 
hogeronderwijsaanbod kunnen bewaken. In afwachting van integratie kan deze verantwoordelijkheid liggen bij de 
samenwerkingsverbanden. Decretale bepalingen m.b.t. de rol van AHOVOKS staan op dit moment in de weg dat 
de hogescholen/samenwerkingsverbanden deze verantwoordelijkheid opnemen. 

De hogescholen hebben de voorbije jaren een schaalvergroting doorgevoerd tot slagkrachtige instellingen. Ze zijn 
dus goed gewapend om het hoger onderwijs verder uit te bouwen, inclusief het HBO5. Het onderbrengen van 
zowel de HBO5- als de bacheloropleidingen in de hogescholen biedt bovendien kansen voor een betere 
(her)oriëntering van studenten, die kan leiden tot studieduurverkorting en minder drop-out. 

De Centra voor Volwassenenonderwijs (CVO’s) zijn voornamelijk gericht op het secundair volwassenenonderwijs 
(gemiddeld 85% van het aantal cursisten) en niet op het hoger onderwijs. De meerderheid van de CVO’s biedt zelfs 
enkel secundair volwassenenonderwijs aan. Het overdragen van HBO5- en SLO-opleidingen naar de hogescholen 
heeft op hen dus een (zeer) beperkte impact. 

2 Omvorming 

Met uitzondering van winkelmanagement zijn er op dit moment enkel “van rechtswege erkende” HBO5-opleidingen. 
De toestand van “erkenning van rechtswege” geldt tot 2017 (maximaal te verlengen tot 2019) en kan in het kader 
van een rationeel opleidingsaanbod moeilijk langer worden aangehouden. Alle van rechtswege erkende HBO5-
opleidingen moeten zijn omgevormd alvorens hun integratie in de hogescholen kan plaatsvinden. De 
omvorming van bestaande opleidingen is dan ook prioritair ten opzichte van het creëren van nieuwe opleidingen. 
Via het proces van omvorming vindt de beoordeling plaats van het niveau (VKS 5), de inhoud 
(arbeidsmarktrelevant), de omvang (90 of 120 studiepunten) en de omkadering (o.a. financiële haalbaarheid). 
Indien bepaalde opleidingen niet omvormbaar blijken naar een HBO5-opleiding (90 of 120 studiepunten), kunnen 
zij ook niet zonder meer indalen in het secundair volwassenenonderwijs. 

De huidige procedure voor omvorming is echter onwerkbaar. Het is noodzakelijk om een tijdelijk venster voor 
snelle, efficiënte en transparante omvorming te voorzien via domeinspecifieke leerresultaten (DLR), waarbij de 
verantwoordelijkheid voor omvorming ligt bij de samenwerkingsverbanden en de NVAO oordeelt over het niveau en 
de kwaliteitswaarborgen. 

3 Transparantie 

In het kader van de transparantie moet worden gewaakt over een duidelijk onderscheiden naamgeving tussen 
de HBO5-opleidingen onderling en tussen HBO5- en bacheloropleidingen. Integratie in de hogescholen biedt 
kansen om verwarrende naamgevingen weg te werken. Indien het toekomstperspectief van integratie in de 
hogescholen vooraf duidelijk wordt gesteld, kunnen de hogescholen dit ook in het omvormingsproces al mee 
bewaken. 
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4 Spreiding 

Stabiliteit in het opleidingsaanbod is noodzakelijk gedurende het proces van omvorming en integratie. Er dienen 
afspraken te worden gemaakt met betrekking tot de consolidatie van het opleidingsaanbod in relatie tot de 
vestigingsplaatsen. 

Dag-/voltijdse opleidingen kunnen verder worden uitgebouwd op bestaande vestigingsplaatsen van de 
hogescholen, die hier extra kunnen inzetten op (her)oriëntering van generatiestudenten. Avond-/deeltijdse 
opleidingen kunnen fijnmaziger worden aangeboden (eventueel niet ieder jaar), afgestemd op de lokale vraag en 
met een laagdrempelige toegang voor studenten die de opleiding combineren met werk en/of gezin. 

De studiegebieden waarvoor hogescholen bevoegd zijn en die waarvoor de HBO5-partners bevoegd zijn, vallen 
niet steeds samen. Het is belangrijk dat een goede doorstroom, van HBO5 naar bachelor en omgekeerd, 
mogelijk is. Nauw verwante HBO5- en bacheloropleidingen dienen dan ook in hetzelfde studiegebied te worden 
ondergebracht (bv. chemie). 


