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Actief  
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THEMA-BIJEENKOMSTEN OVER DE ASSOCIATE DEGREE IN 2017-2018 
 

- Basis (3 x 2 dagen, dus drie kansen om mee te doen…) 
- Gevorderden (6 bijeenkomsten, per onderwerp en met actuele zaken) 

- Algemene dagen 
 

Informatie en inschrijving 
 

 

In het vorige nummer van LeidoActief, voor de zomervakantie, is een eerste overzicht gegeven van 
de themabijeenkomsten in het nieuwe studiejaar. Het ligt voor de hand om daarbij veel aandacht 
te gaan schenken aan de verdere invoering van de Associate degree als opleiding. Dat  houdt in 
dat veel meer opleidingen en hogescholen aan de slag gaan met de Ad-opleiding, en aldus  worden 
steeds vaker mensen betrokken bij het opzetten ervan.  
 
Maar ook het aanbod binnen hogescholen en vooral op basis van het ontwikkelen van Regionale 
Associate Colleges (RAC’s) zal ruimer worden, gelet op aanvragen die bij de CDHO en NVAO 
binnenkomen. Kortom, de Ad gaat z’n plek nadrukkelijk innemen in het hbo, als opleiding voor 
groepen studenten die een duidelijke keuze daarvoor maken, gelet op de positionering ervan, ook 
kijkend naar de leerwegen via de Ad dan wel de Bachelor. Zo heeft de net gestarte RAC van Avans 
in Den Bosch een instroom die meer dan het dubbele is van hetgeen was ingeschat… 
 
Bijeenkomsten gericht op doelgroepen 
Gelet op de ervaringen die in de afgelopen paar jaren zijn opgedaan, worden dit studiejaar twee 
soorten reeksen met bijeenkomsten georganiseerd:  
1. ThemaReeks voor beginners – de basiskennis rond de Ad-opleiding als het gaat om de Ad als 

leerlijn binnen het hoger onderwijs (3 keer met 2 dagen met een maand tussentijd). 
2. ThemaReeks voor gevorderden – bijeenkomsten rond specifieke aspecten van de Ad, gelet op 

regelingen en ook ontwikkelingen (6 ‘losse’ bijeenkomsten, verspreid over het studiejaar). 
Verder in deze nieuwsbrief werken we beide insteken wat verder uit. 
 

Aanvullende bijeenkomsten en activiteiten 
Naast deze twee reeksen zijn er studiedagen en seminars, rond de Ad en daaraan verwante zaken 
en ontwikkelingen.  
Tevens is Leido nadrukkelijk betrokken bij het Europese netwerk CHAIN, als ‘community of practice 
for level 5’, en ook daarbij gaat om het onderwerpen die met de Ad te maken hebben. Verderop in 
deze nieuwsbrief een overzicht. 
 

Inschrijving 
Separaat bijgevoegd is een inschrijvingsformulier te vinden, met daarop de voorwaarden. Uiteraard 
is het mogelijk om later dit studiejaar het formulier pas in te dienen. We houden u op de hoogte… 
 

Team vanuit Leido 
De bijeenkomsten van beide reeksen worden verzorgd door een team met medewerkers van Leido, 
aangevuld met deskundigen op de gebieden die aan de orde zullen komen. 
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Gegevens van de bijeenkomsten 
Elke bijeenkomst vraagt een dag aan tijdsinvestering, van 10 tot 16 uur, inclusief pauzes en een 
lunch. 
In principe wordt elke bijeenkomst gehouden in het gebouw van de Stichting Praktijkleren in Amers-
foort Schothorst – op loopafstand van het station aldaar en met een eigen parkeerterrein. Daar-
naast gebruiken we ook vergaderzalen op loopafstand van het centraal station van Amersfoort. 
De kosten voor een bijeenkomst bedragen 85 euro excl. btw, inclusief de catering voor de gehele 
dag. 
 
ThemaReeks voor beginners: drie keer twee bijeenkomsten 
Binnen deze reeks wordt drie keer een tweetal bijeenkomsten gehouden, elke keer verspreid over 
een periode van ongeveer vijf weken, met voor elk tweetal in principe dezelfde opzet en onderwer-
pen. Er is enig huiswerk aan beide bijeenkomsten verbonden, bedoeld als voorbereiding en om de 
eigen situatie te kunnen inbrengen op die dag. 
 
Door elk tweetal bijeenkomsten drie keer dit het studiejaar te organiseren, kunnen hogescholen, 
mbo-instellingen (die bijv. bij RAC’s betrokken zijn), vertegenwoordigers van branches, beroeps-
organisaties en andere netwerken bezien welke periode het handigst is om a.s. Ad-kenners hieraan 
te laten deelnemen. 
 
Hier het schema voor de ‘Ad-beginners’, dus met drie keer kans op twee bijeenkomsten: 
  

Reeks 1 Data 

Dag 1 – basiskennis van de Ad 14 november 2017 

Dag 2 – specifieke basiszaken rond de Ad             12 december 2017  

Reeks 2  

Dag 1 – basiskennis van de Ad 11 januari 2018 

Dag 2 – specifieke basiszaken rond de Ad             8 februari 2018 

Reeks 3  

Dag 1 – basiskennis van de Ad 9 april 2018 

Dag 2 – specifieke basiszaken rond de Ad             14 mei 2018 

 
Themareeks voor gevorderden 
Voor de gevorderden is gekozen voor een opzet waarbij verspreid over het jaar zes bijeenkomsten 
worden gehouden. De indeling van elke dag is zo dat in de ochtend een specifiek aspect aan de 
orde komt, en in de middag wordt ingegaan op actuele ontwikkelingen – zoals die mede in de 
PamflAd’s en de LeiDocumenten aan de orde worden gesteld, maar die wel een duidelijke relatie 
met het ochtendthema hebben.  
 
Dat wil zeggen dat het middagdeel een inhoudelijke component kent, die zodanig wordt opgezet 
dat de uitkomsten van de discussies ook kunnen worden gebruikt voor een specifiek rapport voor 
de beleidsmakers zoals de Tweede Kamer en de onderwijsorganisaties. 
 

Hier het schema voor de zes bijeenkomsten, waarbij het ochtenddeel in het teken van een specifiek 
aspect staat: 
 
 

Bijeenkomst 1 Datum 

Ochtend: Wet- en regelgeving algemeen 
Middag: Actuele ontwikkelingen 

31 oktober 2017 

Bijeenkomst 2  

Ochtend: Doelmatigheid Ad algemeen en mbo-locatie 
Middag: Actuele ontwikkelingen 

30 november 2017 

Bijeenkomst 3  

Ochtend: Ad en aanvraag NVAO / accreditatie 
Middag: Actuele ontwikkelingen 

17 januari 2018 
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Bijeenkomst 4  

Ochtend: mbo-hbo en de rol van de Ad 
Middag: Actuele ontwikkelingen 

14 februari 2018 

Bijeenkomst 5  

Ochtend: Doorstroom Ad naar Bachelor 
Middag: Actuele ontwikkelingen 

13 april 2018 

Bijeenkomst 6  

Ochtend: Regionale Associate Colleges 
Middag: Actuele ontwikkelingen 

28 mei 2018 

 
Andere bijeenkomsten Leido en CHAIN5 
 

Voor deze bijeenkomsten worden separate nieuwsbrieven verstuurd, met een eigen procedure 
voor de registratie. 
 
 

Datum Betreft Organisatie e.d. 

6 oktober 2017 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 
2017 

Conference on WBL and 
Level 5 
 

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

9-10 maart 2018 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 2018 Dag van de Ad Leido 
Hotel Mercure – Amersfoort 

 
  

http://www.leidoacademy.nl/activitteiten
http://www.chain5.net/
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Aanmelding ThemaReeksen 2017-2018 
 

Naam  

Organisatie  

E-mail  

 
Ik wil mij hierbij aanmelden voor de volgende bijeenkomsten: 
 

Reeks 1 Data Ja / Nee 

Dag 1 – basiskennis van de Ad 14 november 2017  

Dag 2 – specifieke zaken rond de Ad             12 december 2017  

Reeks 2   

Dag 1 – basiskennis van de Ad 11 januari 2018  

Dag 2 – specifieke zaken rond de Ad             8 februari 2018  

Reeks 3   

Dag 1 – basiskennis van de Ad 9 april 2018  

Dag 2 – specifieke zaken rond de Ad             14 mei 2018  

 

Bijeenkomst 1 Datum Ja / Nee 

Ochtend: Wet- en regelgeving 
Middag: Actuele ontwikkelingen 

31 oktober 2017  

Bijeenkomst 2   

Ochtend: Doelmatigheid Ad 
Middag: Actuele ontwikkelingen 

30 november 2017  

Bijeenkomst 3   

Ochtend: Ad en aanvraag NVAO 
Middag: Actuele ontwikkelingen 

17 januari 2018  

Bijeenkomst 4   

Ochtend: mbo-hbo en de rol van de Ad 
Middag: Actuele ontwikkelingen 

14 februari 2018  

Bijeenkomst 5   

Ochtend: Doorstroom Ad naar Bachelor 
Middag: Actuele ontwikkelingen 

13 april 2018  

Bijeenkomst 6   

Ochtend: Regionale Associate Colleges 
Middag: Actuele ontwikkelingen 

28 mei 2018  

 
Voorwaarden 
- De kosten per bijeenkomst bedragen 85 euro excl. btw. 
- Afmelding voor een bijeenkomst is zonder kosten mogelijk tot 3 dagen voor de bijeenkomst, 

door het sturen van een e-mail naar info@leido.nl. 
- De factuur wordt bij de ThemaReeks voor beginners achteraf na elke reeks van twee bijeen-

komsten verstuurd, en bij de ThemaReeks voor gevorderden eind januari dan wel begin juli, 
voor de bijeenkomsten die dan zijn gevolgd. 

 
Op te sturen naar: info@leido.nl  

mailto:info@leido.nl
mailto:info@leido.nl

