
 
 

HBO5-missie en -visie van CVO Leerstad 

 

HBO5-missie 
 

 

CVO Leerstad is een dynamisch centrum voor volwassenenonderwijs dat inzet op drie belangrijke hoekstenen:  

 een duurzame ontwikkeling en persoonlijke verrijking om volwaardig aan onze moderne maatschappij 

te kunnen (blijven) deelnemen,  

 een hefboom naar nieuwe carrière- en toekomstkansen via een hogere opleiding,  

 de mogelijkheid om een diploma hoger onderwijs (HBO5) te behalen, met de mogelijkheid om door te 

stromen naar een bacheloropleiding via schakeltrajecten volgens het zalmmodel. 

Wij organiseren onze HBO5-opleidingen in de regio Lokeren-Dendermonde-Aalst, zowel in avond-, weekend- 

als dagonderwijs. Hierbij mikken we op vier doelgroepen: 

 de generatiecursist die net zijn diploma secundair onderwijs heeft behaald, 

 de cursist die vooralsnog een diploma hoger onderwijs wil behalen, 

 de cursist die wenst te oriënteren naar een andere beroepssector, 

 de cursist die wil bijscholen. 

Anticiperend op de toekomst, vanuit het talent en de motivatie van elke volwassen cursist, leidt CVO Leerstad 

professionals op die competent en onmiddellijk inzetbaar zijn op de arbeidsmarkt. Daarnaast vormt een diploma 

HBO5 ook de opstap naar een bacheloropleiding.  

CVO Leerstad is sterk overtuigd van het unieke karakter van zijn HBO5-opleidingen. Dit onderwijsniveau trekt 

de kaart van al wie zich na het secundair onderwijs wil kwalificeren om de arbeidsmarkt te betreden of zich wil 

heroriënteren naar een andere beroepssector. Onze jarenlange expertise als onderwijsverstrekker voor deze 

specifieke doelgroep vormt samen met onze regionale verankering een sterke troef. We bezitten als geen ander 

de knowhow om praktijkgerichte opleidingen kwalitatief vorm te geven. Ons lesmateriaal is authentiek en 

weerspiegelt de actuele trends. Onze lectoren staan vaak midden in het werkveld en zijn expert in hun 

vakgebied. 

Zorg voor de kwaliteit van ons onderwijs loopt als een rode draad door ons beleid. Werken aan kwaliteitszorg 

stelt ons in staat om te bewaren wat goed is en te verbeteren waar nodig. Het blijft onze collectieve ambitie om 

maximaal  kansen te creëren voor al onze cursisten. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
HBO5-visie 

 
 

 

CVO Leerstad en zijn cursisten: cursistgecentreerd onderwijs als maatstaf  
 

CVO Leerstad focust op de lerende cursist en zijn behoeftes. De maatschappij evolueert snel en vraagt dat het 

onderwijs inzet op talentontwikkeling en het verwerven van competenties. We leggen de nadruk op actief leren, 

verhogen de participatie van de cursist en voorzien in een optimale traject- en studiecoaching. Naast onze 

elektronische leeromgeving investeren we in multimediale studieruimtes. Via gecombineerd onderwijs creëren 

we extra flexibiliteit in elk leertraject. 

Voor de periode 2015-2020 formuleren we onze doelstellingen* als volgt: 

1. de principes van competentiegericht leren en evalueren doelgericht aanwenden, 

2. de trajectbegeleiding en HBO5-studiecoaching verder uitbouwen, 

3. de mogelijkheden van e-learning optimaal benutten om de leertrajecten nog flexibeler te maken en het 

leerrendement te optimaliseren voor alle cursisten. 

 

CVO Leerstad en zijn stakeholders: samen sterk en maatschappelijk relevant 

Onze HBO5-opleidingen zijn sterk praktijkgericht en richten zich naar de noden van het werkveld. In deze 

unieke finaliteit blijven we investeren. We zoeken synergie met onze stakeholders, detecteren nieuwe 

opleidingsnoden en volgen relevante ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Onze externe partners vormen een 

klankbord, wat leidt tot bijsturing en actualisatie. We modelleren het lesgebeuren naar de verwachtingen van 

de arbeidsmarkt en we voorzien authentieke leermomenten. 

Voor de periode 2015-2020 formuleren we onze doelstellingen als volgt: 

4. ingebed structureel overleg met het werkveld via werkveldcommissies, 

5. verdere implementatie van het werkplekleren, 

6. doorgedreven professionele interactie via gastcolleges, seminaries en workshops. 

 

CVO Leerstad en zijn medewerkers: een lerende organisatie met oog voor kwaliteit 

CVO Leerstad investeert in de begeleiding en ontwikkeling van competente personeelsleden. Onze 

personeelsleden krijgen stimulansen maar nemen ook eigen initiatief om zich te ontplooien en 

professionaliseren. Zij dragen graag verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van hun werk en zijn daarop 

aanspreekbaar. Onze interne kwaliteitszorg staat borg voor kwaliteitsvol onderwijs op alle niveaus. We kiezen 

een geïntegreerde aanpak, waarbij kwaliteitsstructuren hand in hand gaan met een inspirerende 

kwaliteitscultuur. 

Voor de periode 2015-2020 formuleren we onze doelstellingen als volgt: 

7. voeren van een gericht navormingsbeleid, zowel vakinhoudelijk, vaktechnisch, didactisch als 

onderwijskundig,  

8. breed inzetten van een cyclisch bevragingssysteem als kwaliteitsmetinginstrument, 

9. verdere uitrol van een operationeel integraal kwaliteitszorgsysteem, rekening houdend met de 

heersende kwaliteitscultuur.  

 

 

* Op basis van de missie en visie werd een beleidsplan met concrete doelstellingen opgesteld (Beleidsplan 2020 CVO Leerstad). 

 



 

CVO Leerstad en het samenwerkingsverband: de hoger onderwijsruimte van de toekomst 

CVO Leerstad wil de meerwaarde van het samenwerkingsverband ten volle benutten, met respect en erkenning 

voor de eigenheid van alle partners. Het op elkaar afstemmen van leertrajecten zal transparantie maar ook 

kansen creëren voor onze cursisten. Zij zullen beter worden georiënteerd naar het juiste onderwijsniveau.  

De opzet van een lerend netwerk laat onze instellingen en personeelsleden toe om deskundigheid te bundelen 

en good practices uit te wisselen. 

Voor de periode 2015-2020 formuleren we onze doelstelling als volgt: 

10. aanwending van het samenwerkingsverband HoGent-HBO5 op basis van gelijkwaardigheid, als groot 

lerend netwerk voor dialoog en delen van ervaringen, en als ‘verruimde’ onderwijsruimte voor cursisten 

en studenten. 

 

 
Competenties op opleidingsniveau 

 

 

Deze HBO5-competenties vloeien rechtstreeks voort uit de beschikbare niveaudescriptoren van het Vlaamse 

kwalificatieraamwerk. Op deze manier kunnen ze éénduidig worden gehanteerd voor de 4 HBO5-opleidingen. 

Een kritische succesfactor voor een volwaardige uitrol van alle HBO5-opleidingen is immers een duidelijke en 

correcte profilering tussen het secundair onderwijs (VKS niveau 4) en het hogeschoolniveau (VKS niveau 6). 

 

 

 

 



 

 

De HBO5-competenties worden in iedere opleiding aangevuld door opleidingsspecifieke competenties.  

De opleidingsspecifieke competenties zijn, in afwachting van nieuwe beroeps- en onderwijskwalificaties, 

gebaseerd op de wettelijke structuurplannen en leerplannen. Wel wordt een sterke actualisatie ingevoerd op 

basis van  

 de praktijkervaring van de lectoren, 

 vergaderingen van werkveldcommissies, 

 bevragingen van (de alumni in) het werkveld. 

Dit leidt tot een jaarlijks geüpdate opleidingsfiche waarin de algemene en opleidingsspecifieke competenties 

worden samengevoegd.  

 

 

 

10 HBO5-competenties zoals gehanteerd binnen iedere HBO5-opleiding van CVO Leerstad 

Kennis en vaardigheden 

1. De cursist beheerst de kennis binnen het beroepsdomein en breidt deze uit met ontbrekende of 

nieuwe informatie. 

2. De cursist hanteert correct begrippenkaders. 

3. De cursist past beroepsgerichte vaardigheden toe. 

4. De cursist wendt kennis en procedures flexibel en inventief aan om taken uit te voeren en 

problemen op te lossen. 

5. De cursist kan informatie en kennis helder en gestructureerd overbrengen. 

Context 

6. De cursist handelt beroepsmatig in diverse complexe en nieuwe contexten. 

Autonomie 

7. De cursist kan zelfstandig werken. 

8. De cursist heeft zin voor initiatief. 

Verantwoordelijkheid 

9. De cursist neemt verantwoordelijkheid op om tot persoonlijke resultaten te komen. 

10. De cursist functioneert binnen een team om gezamenlijke doelstellingen te bereiken. 


