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Let op: Onderstaande informatie geldt niet voor de HBO5-opleiding verpleegkunde. Deze opleiding 
integreert in september 2019 niet in de hogeschool, maar wordt georganiseerd door instellingen 
voor secundair onderwijs, in samenwerking met een hogeschool. De HBO5-opleiding verpleeg-
kunde duurt 3 jaar en leidt ook tot het diploma van gegradueerde.  Voor meer informatie kan je te-
recht bij de opleiding zelf.  
 

Wat is een HBO5-opleiding of een graduaatsopleiding? 
HBO5-opleidingen/graduaatsopleidingen zijn praktijkgerichte opleidingen in het hoger onderwijs. Ze 
worden op dit ogenblik aangeboden door Centra voor Volwassenenonderwijs (CVO) en zijn de laat-
ste jaren uitgegroeid tot opleidingen met een heel eigen profiel, tussen het niveau secundair onder-
wijs en het niveau van bachelor. Via een HBO5-opleiding/graduaatsopleiding behaal je een diploma 
hoger onderwijs (het diploma van “gegradueerde”). Je kan daarmee meteen aan de slag in het 
werkveld of je kan ervoor kiezen om via een vervolgtraject nadien nog een bachelordiploma te be-
halen. 
 
HBO5-opleidingen/graduaatsopleidingen bereiden voor op specifieke beroepen in het werkveld (bv. 
via werkplekleren) en zijn minder theoretisch dan een bacheloropleiding. Zo merk je snel of het be-
roep jou ligt en ben je bovendien meteen klaar om dit beroep uit te oefenen wanneer je afstudeert. 
De opleidingen bestaan in dag-, avond- en/of weekendonderwijs. De totale duur is afhankelijk van 
opleiding tot opleiding en van jouw keuze om voltijds (meestal anderhalf tot drie jaar) of deeltijds te 
studeren. Wanneer je het diploma van “gegradueerde” hebt behaald en daarna nog een bachelordi-
ploma wil behalen, kan dat via een vervolgtraject. 
 

Wat verandert er in 2019? 
Momenteel worden de HBO5-opleidingen aangeboden door CVO in samenwerking met de hoge-
scholen. Vanaf academiejaar 2019-2020 heten deze opleidingen “graduaatsopleidingen” en worden 
ze een volwaardig onderdeel van de hogescholen, zodat ze nog beter aansluiten bij de andere ni-
veaus binnen het hoger onderwijs. Voor jou betekent dit dat je in het academiejaar 2018-2019 nog 
inschrijft aan een CVO en vanaf het academiejaar 2019-2020 aan de hogeschool zelf. Door deze 
overgang zal je na 2019 afstuderen met een volwaardig hoger onderwijs diploma dat je alle kansen 
biedt om volwaardig werk te vinden in de sector die jou het meest interesseert. Daartegenover 
staan er een aantal zaken die veranderen, waaronder een andere berekening van het inschrijvings-
geld, maar ook de mogelijkheid om een studiebeurs aan te vragen. De opleidingen zelf veranderen 
inhoudelijk om beter te kunnen inspelen op de vragen van de beroepssectoren. 
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De opleidingen zelf veranderen inhoudelijk om beter te kunnen inspelen op de vragen 
van de beroepssectoren. Je kan dus meteen aan de slag in het werkveld of je kan er-
voor kiezen om via een vervolgtraject nadien nog een bachelordiploma te behalen. 
 

Diploma Als je afstudeert in 2018-2019: geza-
menlijk diploma CVO en hogeschool. 
Titel: “gegradueerde” 
 

Als je afstudeert vanaf september 2019: di-
ploma hogeschool. 
Titel: “gegradueerde” 

Studiebeurs? Nee 
Bepaalde categorieën van cursisten ko-
men wel in aanmerking voor vermin-
derd inschrijvingsgeld (€ 0,30 per les-
tijd) of betalen geen inschrijvingsgeld. 
 

Mogelijk als je aan bepaalde criteria voldoet. 
Daarnaast bestaan er in het hoger onderwijs 
nog andere diensten, zoals studieleningen 
en sociale voorzieningen. 

Berekening in-
schrijvingsgeld 

Je betaalt € 1,50 per lestijd, met een 
maximum van € 300 per semester. 

Je betaalt een vast bedrag (€ 234,10) én 
een bedrag per opgenomen studiepunt (€ 
11,20 per studiepunt als je geen recht hebt 
op een studiebeurs). Deze bedragen zijn 
identiek voor graduaatsopleidingen en ba-
cheloropleidingen. 

   
Ter illustratie 
(o.b.v. gegevens 
academiejaar 
2017-2018) 

Als je voltijds studeert, betaal je maxi-
maal € 600 inschrijvingsgeld voor een 
heel academiejaar. 

Als je voltijds studeert (60 studiepunten), be-
taal je maximaal € 922,30 inschrijvingsgeld 
voor een heel academiejaar. Als je recht 
hebt op een studiebeurs betaal je een lager 
bedrag: € 108,80 als beursstudent, € 484,30 
als bijna-beursstudent. 
 

Kinderbijslag? Mogelijk als je minstens 13u/week les 
volgt. 

Mogelijk als je minstens 27 studiepunten op-
neemt in een academiejaar. 
 

 

 
Op het moment dat de opleidingen in september 2019 een volwaardig onderdeel worden van de ho-
geschool wijzigen ook de opleidingsprogramma’s. Als je vóór 1 september 2019 bent gestart met 
een HBO5-opleiding, maar je diploma nog moet behalen, zijn er twee mogelijkheden: 
 

 Heb je op 1 september 2019 minstens 1/3 van de lestijden van de “oude” HBO5-opleiding be-
haald? Dan heb je het recht om t.e.m. academiejaar 2020-2021 nog je “oude” diploma te be-
halen. Je kan er ook voor kiezen om over te schakelen naar de “nieuwe” graduaatsopleiding, 
met vrijstellingen voor de vakken die je reeds behaalde. Als je het diploma na afloop van het 
academiejaar 2020-2021 nog niet hebt behaald, moet je alsnog overstappen naar de “nieuwe” 
graduaatsopleiding. Je kan op basis van de modules die je reeds behaald hebt vrijstellingen 
krijgen. Je informeert je best bij de hogeschool zelf over het programma van de nieuwe oplei-
ding. 
 

 Heb je op 1 september 2019 minder dan 1/3 van de lestijden van de “oude” HBO5-opleiding 
behaald? Dan ben je verplicht om over te stappen naar de “nieuwe” graduaatsopleiding. Ook 
in dit geval kan je op basis van de modules die je reeds behaald hebt vrijstellingen krijgen. Je 
informeert je best bij de hogeschool zelf over het programma van de nieuwe opleiding. 

 

Meer weten? 
Informeer je bij je hogeschool of CVO of kijk op de website www.centenvoorstudenten.be voor actu-
ele informatie over het studentenstatuut in het hoger onderwijs. 

 

http://www.centenvoorstudenten.be/

