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Leido         51 
Actief  

 
 

4 december 2017 
 

 

THEMA-BIJEENKOMSTEN OVER DE ASSOCIATE DEGREE  
 

Ronde 2 voor de starters 
 
 

 

In de afgelopen maanden hebben we u regelmatig op de hoogte gehouden van de mogelijkheden 
om themabijeenkomsten te volgen over de Ad, en wat er nu allemaal staat te gebeuren. Dat doen 
we voor degenen die pas kort bezig zijn met de Ad dan wel binnen afzienbare tijd ermee te maken 
krijgen, via een korte ‘cursus’ van twee dagen. Mocht u tot deze doelgroep behoren, of het gewoon 
interessant vinden om bijgepraat te worden, dan kunt u zich vanaf nu hiervoor gaan inschrijven. 
 

Tweede reeks starters 
 

Reeks 1 Data 

Dag 1 – basiskennis van de Ad Donderdag 11 januari 2018 

Dag 2 – specifieke basiszaken rond de Ad             Donderdag 8 februari 2018 
 

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 en andere samenwerkingsvormen 

• Rol van het mbo in de vormgeving van de doorlopende leerlijn van mbo-4 naar de Ad 

• Doorstroom van Ad naar Bachelor – en bijbehorende scenario’s  

• Samenwerking met het bedrijfsleven en vormgeving Ad-opleidingen 

• Internationale ontwikkelingen rond niveau 5 en samenwerking met het buitenland 

• Keuzegedrag van a.s. studenten en gevolgen voor studentenstromen op middellange termijn. 
 
Na dag 1 zal 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. 
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Praktische informatie 

• De bijeenkomsten vinden plaats in het gebouw van de Stichting Praktijkleren in Amersfoort-
Schothorst, Disketteweg 11, op 200 meter van het station aldaar. 

• De bijeenkomsten beginnen om 10 uur en eindigen om 15.30 uur. 

• De kosten per bijeenkomst bedragen 85 euro excl. btw. Dit is inclusief de catering en een 
uitgebreide lunch. 

• 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 deze ThemaReeks voor beginners steeds na de betreffende bijeenkomst 
digitaal toegestuurd. 

 
Vragen en suggesties 
Indien u vragen heeft over deze bijeenkomsten of als u suggesties heeft voor de te behandelen 
onderwerpen, stuur ze door naar info@leido.nl. 
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Aanmelding ThemaReeks 2017-2018 
 

Naam  

Organisatie  

E-mail  

 
Ik wil mij hierbij aanmelden voor de volgende bijeenkomsten: 
 

Basisreeks 2 Data Ja / Nee 

Dag 1 – basiskennis van de Ad Donderdag 11-1-2018  

Dag 2 – specifieke zaken rond de Ad             Donderdag 8-2-2018  

 
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. 
 
Op te sturen naar: info@leido.nl  
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