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STUDIEDAG 
 

DONDERDAG 19 JUNI 2014 
09.45 – 15.45 uur 

Amersfoort-Schothorst 
 
 

FLEXIBILISERING DEELTIJD-ONDERWIJS… EN DE ASSOCIATE DEGREE 
 

met onder andere: 
 

-  Alexander Rinnooy Kan, voorzitter adviescommissie 
-  Paul Rupp, lid adviescommissie 

-  Patrick Leushuis, OCW, secretaris adviescommissie 
 

En onder meer ook aandacht voor: 
 

-  mogelijkheden voor experimenten en pilots met de Associate degree 
-  ervaringen met flexibilisering in de USA 

-  de dualisering van deeltijd-onderwijs 
 

 
Inleiding 
In vervolg op eerdere aankondigingen in LeidoActief wordt in dit nummer ingegaan op het pro-
gramma zoals dit nu vaststaat – wetende dat er in de komende weken van alles kan gebeuren en 
een en ander zal moeten worden aangepast. 
 
Zoals verderop ook bij ‘aanmeldingen’ staat, is het zo dat we vrijwel uitverkocht zijn, gelet op de 
capaciteit van de huidige zaal. Mocht u nog willen aanschuiven, dan horen we dit graag op korte 
termijn (om eventueel nog op zoek te kunnen gaan naar een grotere ruimte). 
 
Hoorzitting Vaste Kamercommissie voor HO 
Op 14 mei vindt er een zitting plaats van de Vaste Kamercommissie voor hoger onderwijs, over 
het advies. Deze commissie heeft het recht om zelf een overleg uit te schrijven en partijen die 
naar haar mening nauw betrokken zijn bij het onderwerp, uit te nodigen om hun visie te geven en 
vragen van de commissieleden te beantwoorden. De minister is daarbij geen partij, maar een der-
gelijk gebeuren laat uiteraard wel zien hoe de kamer leden in die fase over de desbetreffende 
ontwikkelingen denken. 
 
Beleidsreactie 
Zover nu bekend is en gelet op de planning die OCW heeft uitgezet, zal de beleidsreactie op het 
advies over de flexibilisering van het volwassenenonderwijs voor het zomerreces verschijnen. Er 
zoemde nog een bericht rond dat deze op vrijdagmiddag 20 juni in de ministerraad aan de orde 
zou komen, maar die termijn lijkt nu wat optimistisch te zijn ingeschat. 
 
Dat wil zeggen dat de uitkomsten van de studiedag nog zeker een rol kunnen gaan spelen, in die 
zin dat ze input kunnen opleveren voor het standpunt van de overheid. Dat het geen vrijblijvende 
beleidsreactie zal worden, is nu al duidelijk. Het momentum is er voor het neerzetten van een 
écht flexibel systeem voor het deeltijdse onderwijs, gericht op volwassenen. 
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Opzet programma 
We geven hier schematisch, in blokken, het beoogde programma. In een volgend stuk – maar 
dan alleen bestemd voor degenen die zich hebben aangemeld – zullen we de details gaan opne-
men, zodat er een gedegen voorbereiding door de aanwezigen kan plaatsvinden. We willen in 
ieder geval bepaalde zaken en vragen die namens u aan de orde dienen te komen, van tevoren 
inventariseren en aan de sprekers voorleggen. 
 
Programma 
09.00 – 09.45 uur Ontvangst en registratie 
 
09.45 – 09.55 uur Opening en korte toelichting op het programma 
 
Blok 1 

 
09.55 – 10.20 uur Plenaire inleiding over de achtergronden van het advies en de redenen 
  waarom de Ad een plek daarin heeft gekregen, moet krijgen en ook zal 
  kunnen krijgen in de verdere uitwerking en flexibilisering… 
  Dr. Alexander Rinnooy Kan, voorzitter adviescommissie 
 
10.20 – 10.30 uur Toelichting op de stand van zaken rond het advies en de beoogde  
  beleidsreactie 
  Spreker nader te bepalen 
 
10.30 – 11.00 uur Paneldiscussie aan de hand van stellingen 
 
11.00 – 11.20 uur  Pauze 
 
Blok 2 
 
11.20 – 12.30 uur Flexibilisering en volwassenenonderwijs: een drietal casussen 

In dit blok zal een drietal casussen rond de flexibilisering van het deel-
tijdse onderwijs worden gepresenteerd. Daarbij zullen verdeeld over de 
casussen zoveel mogelijk aspecten uit het advies van de Commissie 
aan de orde komen, belicht uit verschillende invalshoeken. 
Elke casus wordt als volgt toegelicht en behandeld: 
- Algemene beschrijving 
- Commentaar door een vertegenwoordiger van een doelgroep: aan-

bieder (privaat of bekostigd), werkgevers, branche, studenten 
- Voorbeeld van hoe met de betreffende ontwikkeling in de VS wordt 

omgegaan (vertegenwoordiger van de groep die de laatste twee 
weken van mei een studiereis naar de VS maken) 

- Bespreking ‘aan tafel’ van een stelling m.b.t. deze ontwikkeling 
- Stemmen over de stelling 
- Reflectie door het panel. 
 

12.30 – 12.45 uur Korte inleiding over wat de middag gaat inhouden – met alvast een aan- 
  tal voorzetten ten aanzien van het inzetten van de Ad bij de komende 
  flexibilisering 
 
12.45 – 13.30 uur Lunch 
 
Blok 3 

 
13.30 – 14.00 uur Hogescholen en flexibilisering (met medeneming van de Ad) 
 Paul Rupp, voorzitter CvB, Hogeschool Avans en lid van de Commissie 
  Rinnooy Kan  
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14.00 – 15.15 uur Ad en flexibilisering van het deeltijdse aanbod: een drietal casussen 
 

Dezelfde opzet zal hierbij worden gehanteerd als in het ochtenddeel – 
maar nu met voorbeelden van hoe de Ad kan worden ingezet voor het 
(verder) flexibiliseren van leerwegen binnen het hbo. 

 
Blok 4 
 
15.15 – 15.45 uur Trekken van conclusies met de aanwezigen 
 
15.45 uur Napraten met een drankje en hapje… 
 
Praktische zaken 
Helaas moet worden gemeld dat we nu al vrijwel vol zitten. Het aantal resterende plaatsen is zeer 
beperkt. Mocht blijken dat we in de komende twee weken zoveel nieuwe aanmeldingen 
ontvangen dat we ruim over het aantal beschikbare plaatsen in het gebouw van de Stichting 
Praktijkleren heen gaan, dan reserveren we een grotere zaal in de buurt. Maar haast is dus wel 
geboden, omdat anders opties op dergelijke zalen verlopen. 
 

 Donderdag 19 juni, van 09.45 tot 15.45 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. 

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