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Inleiding 
Binnenkort gaan ook de laatste instellingen zodanig dicht dat er geen sprake meer is van een 
normale situatie die door de buitenwacht wordt gezien als ‘bezig zijn in het kader van het acade-
misch jaar, beroepsgericht studiejaar, schooljaar’ of hoe je de periode tussen de zomervakanties 
ook zou moeten noemen. Tijd om alles even de boel de boel te laten, je op te laden voor een 
nieuwe set aan uitdagingen en om vanaf de tweede helft van augustus te bezien welke activiteiten 
in de agenda passen – en die een meerwaarde kunnen hebben voor het eigen functioneren, te 
maken hebbende met de beroepskolom en aanverwante onderwerpen rond het ‘levenlang ontwik-
kelen’. 
 
In deze Leido-Actief geven we puntsgewijs een overzicht van hetgeen op de Leido-rol staat. Voor 
diverse voorziene activiteiten is nog geen datum geprikt, mede omdat we ook in afwachting zijn 
van een nieuwe regering (en de plannen die daarbij worden gesmeed), en nog wordt overlegd met 
andere organisaties hoe het beste iets kan worden aangepakt. 
 
We wensen u als lezer van onze nieuwsbrieven een ontspannen periode toe, waar dan ook, 
vormgegeven in een setting die het best bij u past – iets dat toch wel aan te bevelen is. Los van de 
dagelijkse hectiek…  
 
 

Studiedagen en conferenties – data bekend 
 

Datum Betreft Organisatie e.d. 

6 oktober Dag van de Beroepskolom Leido 
Hotel Mercure - Amersfoort 
Zie de eerder verzonden nieuwsbrieven 
(www.leidoacademy.nl/activiteiten met het 
programma en gegevens over de aanmel-
ding 

9-10 november Conference on WBL and 
Level 5 
 

CHAIN5 i.s.m. Tandem-project en 
University of Bedforshire 
Campus in Luton, UK 
Zie de nieuwbrieven op www.chain5.net  
Aanmelding is reeds mogelijk 

9-10 maart Annual Conference CHAIN5 
over ‘Level 5 in the European 
Higher Education Area, after 
2015’ 

CHAIN5 
Plaats: Brussel 
Op 8 maart, dus eraan voorafgaande, is er 
een programma met bezoeken aan instel-
lingen, betrokken bij HBO5 
In oktober volgen de eerste gegevens 

16 maart Dag van de Ad Leido 
Hotel Mercure – Amersfoort 

http://www.leidoacademy.nl/activitteiten
http://www.chain5.net/
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Studiedagen en conferenties – data nader bekend te maken 
 

Onderwerp Korte toelichting 

Levenlang Ontwikkelen ‘nieuwe 
stijl’ 

Op basis van de ontwikkelingen van de laatste periode zal 
worden bezien welke stappen nu moeten worden gezet, om 
LLO daadwerkelijk in een flexibele vorm te kunnen aanbie-
den… 

Afstuderen en de Associate 
degree 

Er zal aan de hand van afstudeeropdrachten van Ad-stu-
denten worden ingegaan op de invulling van de opleidingen 
op dit niveau en de relevantie voor het regionale werkveld. 

Macro-doelmatigheid en nieuwe 
randvoorwaarden 

Door de invoering van de Ad, de andere visie op LLL en 
LLO, de lopende experimenten, nieuwe vormen van deeltijd 
en duaal…is het nodig om anders naar doelmatigheid te 
kijken. Ook de vervlechting van bekostigd en privaat onder-
wijs zal sterker worden, met alle consequenties van dien. 

Hoger Bedrijfsdiploma In Nederland ontbreekt de nationale versie van ‘higher 
apprenticeships’, zoals die nu in diverse landen opgeld 
doen. Gekoppeld aan een HBd – of een specifieke leerlijn 
binnen een Ad – kan in Nederland ook een dergelijk traject 
worden ingevoerd. 

 
Studiereis en bijbehorende conferenties 
In 2018 is er een studiereis in het kader van de samenwerking tussen Leido en de University of 
Toledo, Ohio, VS. Dit keer komt een groep Amerikanen (studerend naast hun baan voor een PhD 
rond management en onderwijs) naar Europa. De trip is gepland voor zaterdag 9 juni tot en met 22 
juni 2018.  
Er is plaats voor een aantal deelnemers vanuit Europa, de gehele reis of alleen voor een van deze 
weken. Mogelijk doet ook een (kleine) groep vanuit China mee, gelet op de ontwikkelingen aldaar. 
 
Eerste deel 
De eerste periode: zaterdag 9 tot en met donderdag 14 juni, wordt doorgebracht in Ierland, met als 
standplaats Dublin, om aan de hand van het systeem aldaar te bezien hoe in Colleges en 
Universiteiten leiderschap wordt ingevuld. Ook zullen bezoeken worden gebracht aan instellingen 
om met managers op diverse niveaus te overleggen en ervaringen uit te wisselen, gelet op de 
diverse systemen in de landen van de deelnemers. 
 
De dagen erna tot en met zondag zal de Amerikaanse groep doorbrengen in Parijs, een van de 
steden die altijd op het ‘wensenlijstje’ staat.  
 
Tweede deel 
De periode van maandag 18 tot en met vrijdag 22 juni zal zich afspelen in Nederland en Vlaan-
deren. Er zullen instellingen worden bezocht, samen met het houden van workshops met experts 
op bepaalde aspecten van niveau 5, community colleges en leiderschap. Kwaliteitszorg, samen-
werking met het regionale werkveld, levenlang leren, apprenticeships e.d. komen in sessies aan 
de orde, aan de hand van inleidingen vanuit Nederlandse en Vlaamse organisaties die daarbij 
betrokken zijn. 
 
Seminars 
Er zullen twee seminars (conferenties) deel uitmaken van de gehele trip. 
1. In Ierland wordt een seminar gehouden, georganiseerd door CHAIN5 i.s.m. de QQI, de Ierse 

NVAO (maar dan verantwoordelijk voor alle soorten kwalificaties van het raamwerk, ook de 
non-formele), over ‘The European Qualifications Framework (EQF): What has happened after 
2008?’ Het gaat dan om het 10-jarig bestaan van EQF, maar er zal ook worden ingezoomd op 
de ontwikkelingen rond niveau 5, aan de hand van de Short Cycle, Higher VET en andere type 
kwalificaties.  
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2. In Nederland (plaats nog te bepalen) zal aan het eind van de week op donderdagmiddag en 
vrijdagmorgen een seminar worden gehouden rond: ‘Community Colleges and Leadership: 
What can be learned from the US, looking at CCs European Style’. De Regionale Associate 
Colleges zijn er een voorbeeld van, maar in meer landen – denk aan Vlaanderen waar HBO5 
in de hogescholen zal worden vormgegeven – zijn er dergelijke ontwikkelingen. 

 
In september zal een eerste nieuwsbrief over deze studiereis verschijnen, onder de vlag van 
CHAIN5. Mocht u interesse hebben, dan is het goed om te weten dat in oktober of november voor 
belangstellenden uit Nederland en Vlaanderen een informatiebijeenkomst wordt gehouden. 
 
ThemaBijeenkomsten 17-18 
Ook in het studiejaar 17-18 vindt weer een aantal ThemaBijeenkomsten plaats, zoals in de afgelo-
pen twee jaar. Er is gebleken dat er zeker een behoefte is aan kleinschalige besprekingen van 
onderwerpen die sowieso interessant zijn dan wel in de belangstelling staan of lijken te komen. Na 
de zomervakantie verschijnt een aparte nieuwsbrief hierover met optionele data, en de daarbij te 
behandelen thema’s. Hier alvast een aantal thema’s waaraan wordt gedacht: 
- Associate degree – een basisdag voor degenen recent met de Ad in aanraking zijn gekomen 

of zich willen orienteren op de Ad 
- Associate degree – een bijeenkomst voor betrokkenen bij Ad-opleidingen, met al enige erva-

ring, maar die graag in een groep met elkaar over allerlei scenario’s van gedachten willen 
wisselen 

- Wet- en regelgeving voor het hbo – mede gelet op: aansluiting mbo-hbo, levenlang leren en 
verdere flexibilisering van het systeem 

- Internationalisering binnen het hbo, gelet op de verdere invoering van de Ad – opzetten van 
een project in samenwerking met het mbo en het internationale werkveld 

- Work-based Learning in Nederland – ontwikkelen van leerlijnen die zijn gebaseerd op een 
verregaande dualisering van het beroepsonderwijs en een vervlechting van bekostigd en 
privaat (bedrijfsgerichte) onderwijs 

- Aansluiting Ad-Bachelor – mede gericht op de verdere uitrol van Regionale Associate Colleges 
en een verdere verzelfstandiging van de Ad als opleiding. 

- Kwaliteitszorg en de Associate degree – gelet op de verzelfstandiging van de Ad, en zaken die 
nu apart moeten worden geregeld (zoals instroomeisen, studiekeuzecheck, doelmatigheid…). 

 
PamflAd 
In het komende studiejaar willen we vaker met een PamflAd komen, aangezien we vanaf 2018 met 
de Ad als opleiding een nieuwe fase ingaan. In de afgelopen periode is in de nieuwsbrieven al een 
aantal zaken aangekaart betreffende de verdere invoering en het optimaliseren van de mogelijk-
heden die de verzelfstandiging met zich meebrengt. Maar ook constateren we dat er nog steeds 
veel misverstanden bestaan over de huidige wet- en regelgeving. Wetende dat er vanuit de over-
heid nog geen grote reparatie-actie voor de WHW in de steigers staat, en bepaalde specifieke 
punten dus mogelijk minder transparant zullen blijven, kunnen we daarvoor oplossingen aanreiken 
– of in ieder geval de discussie aanzwengelen. 
 
Onderwerpen die al in de pen zitten, zijn: 
- Doorstroom Ad naar wo-bachelor 
- Format B voor de Ad (samenwerking mbo-hbo) 
- Toelatingseisen deeltijd en toepassing ervan 
- Duaal en werkenden 
- Macrodoelmatigheid en de Ad 
- Opmerkelijke taalkundige zaken in de huidige WHW. 
 
Uiteraard willen we graag ook punten aan de orde stellen die er zoal ‘in het veld’ leven. Speel die 
gerust door en dan behandelen we zo’n punt in het algemeen – dus het gaat dan niet om iets dat 
alleen bij één hogeschool of in een specifieke situatie geldt. Ook daarbij kunnen we wel helpen, zo 
nodig. 


