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Thema – sessies – 2019 
 

Vrijdagmorgen 10 mei – 10 tot 12.15 uur 
Utrecht 

 

Behoefte aan een ‘ConsumentenPlatform’ voor het bekostigde hbo? 
 

Memo 3 – 16 april 2019 
 

 

 

Waar gaat het ook alweer om? 

• Er zijn veel organisaties die bij het hbo zijn betrokken… 

• En waarvan de leden een eigen mening hebben over hoe het hbo is ingericht… 

• En hoe alles functioneert… 

• Hoe ventileren ze die mening vervolgens en weten ze wat ‘anderen’ ervan vinden… 

• Is het dan handig om een plek te hebben voor het uitwisselen van standpunten, te zoeken naar 
overeenkomsten (en redenen waarom die er mogelijk niet voldoende zijn) en te bezien hoe 
een bundeling van voorstellen handig kan zijn. 

 

 

Inleiding 
Zoals in het vorige memo al werd aangegeven, kan met een gerust hart worden gesteld dat ‘onder-
wijs’ voortdurend in de belangstelling staat. Zodra er bepaalde economische en/of maatschappe-
lijke problemen dan wel uitdagingen opduiken, wordt door allerlei organisaties gesteld dat het nodig 
is om te bezien op welke wijze scholing kan worden ingezet. En dan gaat het om allerlei soorten 
scholing, training, educatie en vorming. 
 

Vaak komt dan het hbo voorbij. De Vereniging Hogescholen doet ook namens de hogescholen 
regelmatig voorstellen als het gaat in het inzetten van hbo-opleidingen bij allerlei specifieke ont-
wikkelingen. Dat betreft uiteraard de formele trajecten, maar er is nog veel meer te doen met scho-
ling. Dat wordt in groeiende mate onder meer getracht binnen dat stelsel met formele opleidingen, 
via flexibilisering, erkenning van verworven competenties en het bezien hoe studenten zelf een 
programma kunnen opstellen. 
 

Maar is dan bekend wat de exacte doelstellingen zijn en de daaraan te koppelen consequenties? 
Is helder wat de effecten kunnen zijn voor degenen die of rechtstreeks als student hierbij betrokken 
zijn of op een indirecte wijze van doen hebben met afgestudeerden? Ook studenten die werken en 
leren combineren, vormen een belangrijke groep binnen de vormgeving van bachelor- en Ad-
opleidingen. 
 
Doelstelling sessie 
De sessie beoogt om met elkaar te bezien of het zinvol is om te komen tot een platform waarin 
vertegenwoordigers zitten van organisaties die zichzelf direct dan wel indirect zien als een klant 
van het hbo. Het gaat dan niet om te kijken naar politieke, strategische en bestuurlijke zaken die te 
maken hebben met hbo-ontwikkelingen – daar zijn andere overlegstructuren voor in het leven 
geroepen, om de belangen die elke organisatie heeft zo goed mogelijk te verdedigen. 
 

Nee, het platform kan – twee keer per jaar zou leuk zijn – een selectie maken uit onderwerpen die 
op een duidelijk inhoudelijke wijze raken aan hetgeen een uitwerking heeft op ‘hbo-consumenten’. 
De conclusies, aanbevelingen en creatieve gedachten die ontspruiten uit een dergelijk overleg 
kunnen in een nieuwsbrief worden opgenomen, om breed te verspreiden. 
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Op die wijze kan ‘iedereen’ er kennis van nemen en gebruiken binnen de eigen organisatie. Men 
kan er een vertaling van maken als het gaat om de eigen plannen. Er kan inspiratie in worden 
gevonden, als er nieuwe impulsen nodig zijn. 
 

Dus gewoon een denktank, een brainstormgroep, een out-of-the-box-club… op vrijwillige basis 
bijeenkomend ergens in het midden des lands. Maar dan wel met het oog op het hbo en vanuit de 
invalshoek van de ‘gebruiker’. 
Het zal een groeiproces worden, het opzetten van het ‘consumenten-platform’. Dat is zeker. Maar 
misschien dat over een aantal jaren blijkt dat het toch even nodig was om die stap te zetten. 
 

Thema’s en organisaties 
Hier nog even de lijst uit het vorige memo, als het gaat om de betrokkenheid van partijen die met het hbo te 
maken hebben. De keuzes zijn arbitrair en dit lijstje is per definitie al helemaal niet volledig... 

• Studievoorlichting / PR 

• Toelatingseisen en aanvullende zaken 

• Rechten als duale studenten 

• Deeltijdse opleidingen en werkplekken 

• Medezeggenschap 

• Alumnibeleid 

• Beroepenveldadviesraden 

• Flexibilisering en experimenten 

• Doorstroommogelijkheden (op alle niveaus) 

• Betrokkenheid bij systemen voor de kwaliteitszorg. 
 
En zonder dus ook weer volledig te willen en kunnen zijn, hierbij een aantal partijen en organisaties die 
mogelijk willen aanhaken – nader vast te stellen hoe: 

• Werkgeversorganisaties  

• Branches 

• Werknemersorganisaties 

• Vakbonden onderwijs 

• Vakverenigingen hbo 

• Studentenorganisaties hoger onderwijs 

• Studentenorganisaties vo en mbo 

• Ouderverenigingen 

• Landelijke Kamer van Verenigingen 

• Decanenverenigingen (vo/mbo) 

• Beroepsorganisaties en -verenigingen 

• Beroepsregister-organisaties. 
 

Volgende keer: overzicht bespreekpunten 
Het volgende memo zal alleen worden toegestuurd aan degenen die hebben aangegeven op de 
hoogte te willen blijven en mogelijk ook deel te nemen aan de sessie. Uiteraard zal het document 
wel op de website worden geplaatst. 
 

In dat memo worden de zaken die aan de orde komen in de sessie, op een rijtje gezet. Iedereen 
kan vervolgens vooraf reageren, of zich daarmee voorbereiden. 
 

Praktische zaken 
Als u interesse in dit thema heeft, kunt u dit melden via info@leido.nl. Vermeld in ieder geval: 

• Naam, functie, organisatie/instelling 

• Participatie: Meedoen aan de sessie op 10 mei van 10 tot 12.30 uur in een van de gebouwen 
op de Uithof (Utrecht Science Park) 
en/of stukken ontvangen rond het thema 
en/of mogelijk leveren van een bijdrage (schriftelijk en/of tijdens de sessie). 

• Maar… u kunt en mag ook best straks aangeven of u zitting wilt nemen in een werk-
groepje dat dit platform in de steigers gaat zetten! Dus dat u uw schouders er in ieder 
geval stevig onder wilt gaan zetten… 

• Aspecten van het thema die op zich voor u van belang zijn en die u graag behandeld wilt zien. 
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