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STUDIEDAG 
 

 

DONDERDAG 19 JUNI 2014 
 

09.45 – 15.30 uur 
Amersfoort-Schothorst 

 

 

FLEXIBILISERING DEELTIJD-ONDERWIJS… EN DE ASSOCIATE DEGREE 
 
 

met onder meer: 
 
 

-  Dr. Alexander Rinnooy Kan, voorzitter adviescommissie 
 
 

-  mogelijkheden voor experimenten en pilots met de Associate degree 
 
 

-  discussie over dualisering van deeltijd-onderwijs 
 

 
Zoals in vorige nieuwsbrieven reeds aangekondigd, zal op donderdag 19 juni a.s. in Amersfoort-
Schothorst een studiedag worden gehouden over het advies dat 12 maart jl. is aangeboden aan 
minister Bussemaker over de mogelijkheden voor het flexibiliseren van het hoger onderwijs voor 
volwassenen. Daarin wordt nadrukkelijk gewezen op de mogelijkheden die een verdere uitrol van 
de Associate degree in het hbo hierbij kan bieden.  
Deze handschoen wordt uiteraard door ons opgepakt, met een brainstormsessie over de plannen 
op 23 april in een beperkte setting (zie verderop in deze LeidoActief), en met een breed opge-
zette studiedag op 19 juni. 
 
We zijn verheugd dat de voorzitter van de adviescommisie, Dr. Alexander Rinnooy Kan, zich be-
reid heeft verklaard tijdens in het ochtenddeel aanwezig te zijn. Hij zal, naast een algemene inlei-
ding over een aantal aspecten die ten grondslag hebben gelegen aan het advies, vragen hierover 
beantwoorden en in een paneldiscussie met een aantal direct bij de Ad betrokkenen ingaan op de 
mogelijkheden die er zijn voor het doen van pilots en experimenten. 
 
Tevens zijn er korte presentaties naar aanleiding van de Ad-studiereis naar de VS, de tweede 
helft van mei. Daarin wordt ingegaan op zaken die in het Nederlandse advies zijn aangedragen, 
en waarmee men ook in de VS worstelt (zoals blijkt uit een beleidsstuk uit 2013 van de American 
Association of Community Colleges, de AACC). Een aantal good practices betreffende de Ameri-
kaanse aanpak zal worden geschetst (onder verwijzing naar aanbevelingen van de toenmalige 
Commissie Veerman, op basis van voorbeelden uit die hoek…). 
 
Voorstellen voor pilots/experimenten 
In het middagdeel komt een aantal concrete voorstellen pilots en experimenten aan de orde, als 
het gaat om het flexibiliseren van leerwegen waarbij de Ad een rol speelt. Deze worden door een 
aantal experts van kanttekeningen voorzien, gelet op haalbaarheid en bruikbaarheid alsmede de 
bijdrage die dergelijke voorstellen kunnen leveren aan de verdere implementatie van de Ad. 
Overigens is daarbij ook aandacht voor andere vormen van deeltijds onderwijs – die meer in de 
richting van ‘duaal’ gaan (gelet op de uitspraken dienaangaande in het advies).  
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Hierover in een volgende nieuwsbrief meer – samen met een oproep om ook als deelnemer voor 
het voetlicht te treden…  
 
Programma 
In volgende nieuwsbrieven zullen we nader ingaan op het programma, met daaraan gekoppeld 
een aantal gedachten rond de werksessies gedurende de dag. 
 
Praktische zaken 

 Donderdag 19 juni, van 09.45 tot 15.30 uur. 

 Amersfoort-Schothorst, Disketteweg 11, gebouw Stichting Praktijkleren. 

 Kosten voor deelname, inclusief documenten, catering en lunch: 60 euro, excl. btw. 

 Aanmelding is reeds mogelijk, zonder verdere verplichtingen, door een e-mail te sturen naar 
info@leido.nl, waarin dient te worden vermeld: 
o Naam 
o Organisatie 
o Functie. 
Het aantal plaatsen is beperkt; zodra we vol zitten, laten we dit weten. 

 Vragen, opmerkingen en suggesties ten aanzien van deze studiedag kunnen worden ge-
stuurd naar info@leido.nl.  

 

 
BRAINSTORM-SESSIE 

 
DE AANBEVELINGEN VAN DE COMMISSIE RINNOOY KAN 

EN DE ASSOCIATE DEGREE 
 

Woensdag 23 april 2014 
 

10 tot 14.00 uur 
 

Ecabo 
Disketteweg 6 

Amersfoort-Schothorst 
 

 
Binnen het Landelijk Netwerk Ad (LN-Ad) bestaat een Brede Overleggroep Flexibilisering en Dua-
lisering Associate degree. Deze BOFDA vergadert binnenkort over het adviesrapport van de Cie 
Rinnooy Kan, maar wil – mede met het oog op het opstellen van een reactie en de studiedag die 
op 19 juni plaatsvindt – allerlei voorlopige conclusies in een breder verband aan een brainstorm 
laten onderwerpen. Daarom is er een daarop gerichte sessie op 23 april gepland, die plaatsvindt 
bij Ecabo, Amersfoort-Schothorst, Disketteweg 6.  
 
Er is plaats voor zo’n 20 Ad-experts- en betrokkenen en anderen hun eigen geluid willen laten 
horen, om deze analyse samen met ons te plegen. Aanmelding is mogelijk door een e-mail te 
sturen naar info@leido.nl. Er zijn geen kosten aan verbonden. 
 
Degenen die zich hebben aangemeld en meedoen aan deze bijeenkomst, ontvangen ruim van 
tevoren de BOFDA-analyse van het advies, met een aantal korte opdrachten ter voorbereiding 
ervan.  
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