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Werk-dag
Woensdag 5 maart 2013 / 10.00 – 16.00 uur
Stichting Praktijkleren – Disketteweg 11 - Amersfoort-Schothorst

Aan de slag met nieuwe kaders en regelingen
Inleiding
In deze nieuwsbrief een korte update van het programma. Daarbij is van mogelijk interessant
voor de deelnemers om te weten dat naar alle verwachting de regeling met betrekking tot de
(macro)doelmatigheid van het Ad-aanbod vanuit OCW kan worden toegelicht – van groot belang
voor het kunnen gaan indienen van nieuwe aanvragen. Tevens zal de stand van zaken worden
geschetst bij het gaan flexibiliseren van leerwegen waaraan de Ad te pas kan komen – aan de
hand van de plannen van hogescholen die reeds anticiperen op de adviezen van de Commissie
Rinnooy Kan over het aanbod van hoger onderwijs aan volwassenen. Overigens zal daarbij ook
kort de stand van zaken met betrekking tot de invoering van een Hoger Bedrijfsdiploma worden
geschetst – mogelijk van belang voor de bedoelde flexibilisering.
Opzet
We hebben deze ‘werkdag’ nu opgedeeld in vier stukken:
1. Actuele ontwikkelingen: doelmatigheid / flexibilsering / HBd
2. Aanvragen van een nieuwe Ad (NVAO / verdere wetgeving / relevantie / tijdpad / Ad-niveau /
handboek opstellen)
3. Wetgeving rond de Ad (nieuwe zaken / consequenties / gebruik in de praktijk / handboek
opstellen / afstudeeropdrachten)
4. Verdere uitrol van de Ad - thema’s rond de Ad die in 2014 aan de orde zullen komen: een
inventarisatie hiervan – mede aan de hand van het twee jaar durende onderzoek (monitor)
naar de effecten van de verdere uitrol van de Ad (uit te voeren door SEO, Kohnstamm
Instituut, ECBO en ROA, onder leiding van SEO), de adviezen van de Commissie Rinnooy
Kan over flexibilisering van het onderwijs aan volwassenen, en voorstellen met betrekking tot
de vormgeving van een Ad-alumni-beleid.
Bij de thema’s 2 en 3 wordt aan de hand van plenaire inleidingen door een aantal betrokkenen
(Leido, OCW, themagroepen en organisaties) een beeld geschetst van hetgeen er rond het thema speelt en wat de meest belangrijke zaken zijn voor de gebruikers.
Vervolgens wordt een aantal deelthema’s in kleine groepen besproken, waarbij men ook ervaringen en meningen met elkaar kan delen om te merken hoe een dergelijk deelthema leeft en nu als
zodanig al is ‘geland’. Daarbij kan in voorkomend geval zeker worden geconstateerd dat er nog
onduidelijkheden zijn en vragen spelen of dat niet helemaal helder is wat de ‘bedenkers van het
kader’ ermee hebben bedoeld…
Deze twijfelpunten vormen de input voor een afsluitende plenaire sessie voor het thema, zodat de
aanwezige experts zoveel mogelijk antwoorden kunnen formuleren. En wat blijft liggen… is huiswerk voor die experts (en er wordt later in een LeiDocument op teruggekomen).
Programma
Het programma ziet er in grote lijnen als volgt uit (maar we pakken straks natuurlijk wel alle
nieuwe ontwikkelingen mee, dus we blijven flexibel aan de gang…).
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09.15 – 10.00 uur
10.00 – 10.10 uur

Ontvangst – registratie – koffie…
Korte toelichting op deze ‘werkdag’ (Leido)

Thema 1
10.10 – 10.25 uur
10.25 – 10.45 uur

Inleiding over Ad en doelmatigheid
Flexibilisering van leerwegen en gebruik van kwalificaties op niveau 5

Thema 2
10.45 – 11.05 uur
11.05 – 11.25 uur
11.25 – 11.40 uur
11.40 – 12.00 uur
12.00 – 12.45 uur

Inleiding over ‘de aanvraag van een nieuwe Ad’
Eerste ronde tafel-sessies over deelthema’s
Pauze
Tweede ronde tafels-sessies over deelthema’s
Plenaire bespreking vragen en dilemma’s, als output van de sessies

12.45 – 13.30 uur

Lunch

Thema 3
13.30 – 13.55 uur
13.55 – 14.20 uur
14.20 – 14.50 uur

Inleiding rond ‘Ad en wet- en regelgeving’
Derde ronde tafel-sessies over deelthema’s
Plenaire bespreking vragen en dilemma’s, als output van de sessies

14.50 – 15,00 uur

Pauze

Thema 4
15.00 – 15.35 uur
15.35 – 15.55 uur
15.55 – 16.00 uur

Inleidingen over: het onderzoek door een consortium onder leiding van
SEO (met daarnaast Kohnstamm Instituut, ECBO en ROA) - instellen
van een alumni-beleid voor afgestudeerde Ad’ers
Plenaire inventarisatie van mogelijke activiteiten die voortvloeien uit
hetgeen gedurende de ‘werk-dag’ aan de orde is gesteld
Afsluiting

Praktische zaken
Hier de praktische zaken op een rijtje:
- Datum en tijd
Woensdag 5 maart 2014, van 10 tot 16 uur.
- Aantal deelnemers
Gezien het karakter van deze ‘werkdag’ is er plaats voor 50 deelnemers – er is nog een
beperkt aantal plekken beschikbaar;
- Plaats
De ‘werk-dag’ vindt plaats bij de Stichting Praktijkleren, Disketteweg 11, Amersfoort-Schothorst. Er is een openbare gratis parkeerplaats, en ook achter het gebouw kan de auto worden
neergezet. Vanaf het station aldaar is het 300 meter lopen.
- Kosten
De kosten voor deze dag bedragen 50 euro, excl. btw. Daarbij is de lunch e.d. inbegrepen.
De factuur wordt half februari verstuurd.
- Aanmelding
U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar info@leido.nl met de volgende gegevens:
- naam
- organisatie
- functie
- codes en andere informatie die nodig is volgens de factureringsafspraken binnen uw
organisatie (graag vermelden om vertraging te voorkomen)
- eventueel: e-mail administratie voor de factuur.
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