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THEMA-BIJEENKOMSTEN OVER DE ASSOCIATE DEGREE
Ronde 1 voor de starters
Dag 1 voor de gevorderden
De eerste bijeenkomsten…
Enige weken geleden hebben we het startsein gegeven voor de ThemaReeks voor het studiejaar
2017-2018. Daarbij lag de focus op de Associate degree, gelet op de transformatie van programma
naar opleiding. Veel van de zaken die met de Ad te maken hebben, zullen als zodanig niet veranderen. Er zijn echter veel aspecten rond de inbedding van de Ad in het hbo-pakket die een hernieuwde
aandacht verdienen.
Ook moet er aanvullende regelingen worden getroffen die horen bij een eigen positionering – zoals
de instroom, de interne aanpak, de doorstroom naar de bacheloropleiding, enz.
Tevens gaan veel hogescholen fors investeren in de ontwikkeling van Ad-opleidingen, mede omdat
de instroom dit jaar met zo’n 35% is gestegen, en de huidige aanbieders hun voorspellingen voor
het aantal studenten fors naar boven hebben bijgesteld. Dat wil zeggen dat er meer en meer mensen betrokken raken bij de Ad, de ontwikkeling ervan, de vormgeving, de inhoud, de onderwijs- en
examenregeling, de kwaliteitsborging, enz. Binnen de hogescholen worden daarvoor vormen van
interne scholing gebruikt, maar het is zeker voorstelbaar dat voor een aantal personen een of meer
specifieke studiedagen (voor degenen die al wat langer met het Ad-bijltje hakken) interessant zijn,
en voor anderen een ‘basis-cursus’ een interessante start is om mee te draaien in het Ad-team.
In deze nieuwsbrief geven we verdere informatie over de eerste bijeenkomst voor de ‘gevorderden’
en de eerste dubbelronde voor de ‘starters’. Inschrijven kan met behulp van het formulier dat is
bijgevoegd. U krijgt dan een bevestiging. De factuur wordt pas na dag 1 voor de gevorderden resp.
de tweede dag van de beginnersdubbel toegestuurd – om daarmee de aanpak zo flexibel mogelijk
te maken.
Eerste dag gevorderden
Bijeenkomst 1
Ochtend: Wet- en regelgeving algemeen
Middag: Actuele ontwikkelingen

Datum
31 oktober 2017

Het thema dat deze bijeenkomst centraal staat, is de wet- en regelgeving rond de Ad zoals deze
straks in de WHW terecht gaat komen. We zullen deze zaken niet alleen simpelweg langslopen en
toelichten, maar er wordt tevens ingegaan op de achtergrond van de wijzigingen, de aanpassingen
die nodig zijn (en op welke termijn) en de mogelijke keuzes die hogescholen hebben – kijkende
van de oude naar de nieuwe situatie. Dus welke vrijheden heeft een opleiding, mede gelet op de
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parallelliteit van de routes naar de bachelorgraad: ongedeeld in vier jaar dan wel in twee stappen
via de Ad.
In het middagdeel gaan we in op een aantal van die wettelijke aspecten van de Ad-transformatie,
aan de hand van actuele ontwikkelingen die spelen rond het hbo. Er kan worden gedacht aan de
samenwerking mbo-hbo, de gevolgen van de stijging voor de Ad-instroom voor hogescholen in de
wetenschap dat een groot deel van de Ad-bezitters straks rechtstreeks de arbeidsmarkt opgaat en
al dan niet terugkeert voor de Bachelor bij een bekostigde hogeschool (denk aan de ramingen voor
studentenaantallen vanaf 2020) en de doelmatigheid door het splitsen van de aanvragen per
variant (voltijd, deeltijd en duaal).
Verder zal de deelnemers een week voor de bijeenkomst worden gevraagd onderwerpen aan te
dragen – om een aantal daarvan in het laatste deel te behandelen.
Er is ruimte voor maximaal 15 deelnemers.
Eerste reeks starters
Reeks 1
Dag 1 – basiskennis van de Ad
Dag 2 – specifieke basiszaken rond de Ad

Data
14 november 2017
12 december 2017

Omdat er veel te zeggen, te vertellen en uit te leggen over de Associate degree, lerend van het
verleden, de start en de weg naar de invoering ervan als opleiding, is voor de starters een reeks
van twee dagen in elkaar gezet. Het is mogelijk om alleen een van deze dagen te volgen, maar
omdat er op basis van dag 1 enig huiswerk voor dag 2 zal worden meegegeven, wordt aangeraden
de gehele reeks van twee dagen af te nemen. Mocht deze eerste reeks niet in de agenda passen,
dan zijn er dus nog twee kansen later dit studiejaar…
Dag 1
De eerste dag zal worden ingegaan op de Ad, aan de hand van de volgende thema’s:
• Wat is de Ad
• Welke gedachten zitten achter de Ad en de ontwikkeling ervan
• Terugkijken op de eerste invoeringsfase
• Internationale ontwikkelingen, belangrijk voor de Ad
• Inbedding in het hoger onderwijs
• Doelgroepen
• Varianten die worden gebruikt
• Grote lijnen rond wet- en regelgeving, accreditatie en doelmatigheid
• Bekostiging
• Actuele ontwikkelingen
Dag 2
Op deze tweede dag wordt dieper ingegaan op een aantal van de zaken die van belang zijn voor
de verdere implementatie van de Ad. In grote lijnen gebeurt dit door te kijken naar thema’s zoals:
• Ontwikkelen en aanvragen van Ad-opleidingen
• Accreditatie en macro-doelmatigheid
• Vorming van Regionale Associate Colleges
• Rol van het mbo in de vormgeving van de doorlopende leerlijn van mbo-4 naar de Ad
• Doorstroom van Ad naar Bachelor
• Samenwerking met het bedrijfsleven en vormgeving Ad-opleidingen
• Keuzegedrag van a.s. studenten en gevolgen voor studentenstromen op middellange termijn.
Verder zal dus na dag 1 enig huiswerk worden meegegeven voor dag 2, om te kijken naar hetgeen
in de eigen organisatie speelt. Ook kunnen casussen worden aangeleverd voor dag 2, om deze te
vervlechten in het programma.
2

Aanmelding ThemaReeks 2017-2018
Naam
Organisatie
E-mail

Ik wil mij hierbij aanmelden voor de volgende bijeenkomsten:
Reeks 1
Dag 1 – basiskennis van de Ad
Dag 2 – specifieke zaken rond de Ad

Data
14 november 2017
12 december 2017

Ja / Nee

Bijeenkomst 1
Ochtend: Wet- en regelgeving
Middag: Actuele ontwikkelingen

Datum
31 oktober 2017

Ja / Nee

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 bijeenkomsten verstuurd, en bij de ThemaReeks voor gevorderden na elke bijeenkomst.
Op te sturen naar: info@leido.nl
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