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STUDIEDAG

ASSOCIATE DEGREE
en de
SUCCESFACTOREN VAN DE ROTTERDAM ACADEMY
en wat betekenen die voor UW regionale aanpak?
Woensdag 14 mei 2014
10 - 16 uur
Hogeschool Rotterdam – gebouw van de Rotterdam Academy – Pieter de Hoochweg 129

Programma
09.15 – 10.00
10.00 – 10.05
10.05 – 10.20
10.20 – 10.35
10.35 – 11.00
11.00 – 11.15
11.15 – 11.45
11.45 – 12.45

Ontvangst en registratie
Opening van de studiedag
Hans Daale, Leido Academy
Hogeschool Rotterdam: De Associate degree als speerpunt… met succes…
Ron Bormans, voorzitter College van Bestuur, Hogeschool Rotterdam
De Associate degree: Een geschikt instrument voor… (vul maar in?)
Spreker nader bekend te maken
Paneldiscussie over de rol van samenwerkingsverbanden mbo-hbo, gericht op
regionaal op te zetten ‘Associate Colleges’ – een eerste brainstorm…
Met betrokkenen vanuit het hbo, mbo, gemeente en overheid
Inleiding over de kritische succesfactoren van de RAC – als voorzet voor de
werksessies daarna
Bert Reul, directeur Rotterdam Academy, Hogeschool Rotterdam
Pauze
Werksessies in groepen o.l.v. RAC’ers van het betrokken hbo en mbo:
 Opzet van de RAC en overdraagbaarheid ervan naar andere regio’s – de rol
van het management – en de steun van de CvB’s…
 Samenwerking met de gemeente: gemeentelijk beleid, ondersteuning…
 Rol van het regionale bedrijfsleven: betrokkenheid van bedrijven bij concept,
vorm, inhoud…en de onderbouwing van de arbeidsmarktrelevantie…
 Samenwerking mbo-hbo: cruciale succesfactoren als het gaat om de doorlopende leerweg… en vormgeving van de Ad…

12.45 – 13.30

Lunchbuffet en infomarkt

13.30 – 14.00

Het belang van de Ad voor de flexibilisering van leerwegen – gelet op recente
ontwikkelingen en adviezen
Hans Daale, Leido Academy
Werksessies in groepen, over een aantal van deze ontwikkelingen – mee te
nemen in regionale discussies over ‘associate colleges’

14.00 – 14.50
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Dualisering van opleidingen: al werkend-leren van mbo naar Ad, met inzet
van het regionale bedrijfsleven (mede gelet op de voorstellen om te komen
tot meer flexibilisering van het hoger onderwijs…
Invoering van een keuzedeel voor mbo-4, gericht op doorstroom naar de Ad
– regionaal in te vullen en te kleuren – en te borgen…
Samenwerking gemeentelijke overheid – bedrijfsleven – mbo – hbo, gelet op
de steeds sterker wordende regionale aanpak (arbeidsmarkt / doelmatigheid
/ jeugd-aanpak) – wat is het gemeentelijke beleid en wat kan de Ad hierbij
een rol spelen…
Examinering en borging niveau en kwaliteit van het Ad-niveau, te zien als
een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van mbo en hbo – welke
opties zijn daarvoor…

14.50 – 15.00

Korte pauze

15.00 – 15.35

Paneldiscussie over de uitkomsten van deze dag
Met vier rapporteurs van de werksessies

15.35 – 15.45

Inventarisatie van de belangstelling voor het opzetten van een netwerk van
regio’s, met het doel te gaan bezien hoe een keten van Regionale Associate
Colleges kan gaan ontstaan
Leido Academy

15.45 – 16.00

Reflecterend slotwoord en afsluiting van de studiedag
Nader bekend te maken

Praktische zaken
1. Doelgroepen:
 Managers, onderwijsontwikkelaars, onderwijskundig medewerkers, programma-coördinatoren, beleidsmedewerkers, enz. vanuit mbo en hbo
 Vertegenwoordigers gemeentes, overheid, enz. (ambtenaren die dit beleid in hun portefeuille hebben)
 Vertegenwoordigers vanuit bedrijfsleven – in de meest brede zin (landelijk / regionaal)
 Aansluitingsmanagers bij onderwijsinstellingen
 Alle andere belangstellenden die streven naar dit soort situaties…
2. De studiedag wordt gehouden in Rotterdam, in het gebouw van de Rotterdam Academy aan
de Pieter de Hoochweg 129 – zie voor de bereikbaarheid op de website van de Hogeschool
Rotterdam: http://www.hogeschoolrotterdam.nl/hogeschool/locaties/pieter-de-hoochweg
3. U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar info@leido.nl, onder vermelding van
uw naam en organisatie. Plus in voorkomend geval de code die dient te worden vermeld alsmede alle andere gegevens die nodig zijn voor de verwerking binnen uw organisatie. De
factuur wordt digitaal toegestuurd; moet dit post, laat het ons dan weten.
4. De kosten bedragen 50 euro, excl. btw. De factuur zal in de laatste week van april worden
verstuurd. Tot die week is annulering kosteloos.
5. Vragen die er mogelijk leven naar aanleiding van deze studiedag, kunt u doorspelen naar
info@leido.nl
Achtergrond
Er wordt met zeer veel belangstelling gekeken naar de buitengewoon interessante ontwikkeling
die de Rotterdam Academy (RAC) doormaakt als Ad-bundeling bij de Hogeschool Rotterdam in
samenwerking met de ROC’s Albeda en Zadkine. De investeringen die hierin zijn gedaan – en
denk dan ook vooral in ‘energie’ en ‘aandacht’ – heeft geleid tot een supersnelle groei van het
aantal studenten, van rond de 170 naar ongeveer 1200 nu. En het lijkt alweer storm te lopen voor
het komende studiejaar…
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Het CvB heeft derhalve in rap tempo de doelstellingen naar boven moeten bijstellen, onder meer
met gevolg dat de huisvesting veel eerder dan gedacht te krap aan het worden is. Dat kan geen
toeval zijn, zou je zeggen – en dat zeggen ook veel insiders. Of zou Rotterdam een echte en
unieke broedplaats voor Ad’s zijn, wordt een doelgroep aangeboord die alleen daar te vinden is
en zijn de docenten en managers daar extreem gefixeerd op deze vorm van studeren – een paar
van de vragen die het afgelopen jaar bleven opduiken, en dat nog steeds doen. Dus is het tijd om
de antwoorden proberen boven water (van de Rotte) te halen…
Aan deze studiedag is derhalve de volgende doelstelling gekoppeld: “Aandacht voor de verdere
invoering van Associate degree aan de hand van een bijzondere ‘good practice’: het succes van
de RAC – door te kijken naar de diverse kritische succesfactoren in het Rotterdamse en te bezien
welke daarvan ook kunnen (gaan) gelden voor andere regio’s”.
Anders gezegd, met behulp van betrokkenen bij de RAC zal aan de hand van presentaties en
werksessies worden gekeken naar allerlei thema’s die nu en mogelijk in de komende tijd gaan
spelen bij het vormgeven van een dergelijke onderwijsomgeving. Daarbij zal voor factoren die
behoren bij een thema spelen, worden bezien welke je los kunt maken van de Rotterdamse
situatie. Deze moeten in principe ook door andere regio’s kunnen worden opgepikt, met een plek
in het regionale beleid van een hogeschool. Natuurlijke partners zijn dan mbo-instellingen, maar
e
zoals op de 14 mei wel zal blijken: het gaat het ook nadrukkelijk om succesvolle contacten met
de gemeente(s), het bedrijfsleven, regionale instanties, vo-scholen en elke partner die een
bijdrage kan leveren.
Als er aan het eind van de studiedag een rijtje thema’s met landelijk bruikbare succesfactoren op
tafel ligt, kunnen volgend studiejaar hogescholen die dat willen, ermee aan de slag – het voorwerk is dan, met dank aan het Rotterdamse partnerschap, al gedaan…
Volgende nieuwsbrief
Er wordt medio april in een volgende Leido-Actief een aantal van de zaken die in de werksessies
aan de orde gesteld en nader toegelicht – gelardeerd met een aantal stellingen om straks mee te
nemen in de discussies.

3

