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‘HOGER BEDRIJFSDIPLOMA (HBd)’
Invoering register per 1 januari 2015
INFO-BIJEENKOMST: Donderdag 6 november 2014 van 10 – 14.30 uur
Amersfoort-Schothorst
In de afgelopen anderhalf jaar is aan de hand van uitkomsten van een aantal bijeenkomsten en
met inbreng van een landelijke werkgroep gewerkt aan kaders voor de invoering van het Hoger
Bedrijfsdiploma (HBd) binnen het scholingssysteem in ons land. Het HBd is een kwalificatie die
kan worden gepositioneerd op niveau 5 van het Nederlandse Kwalificatieraamwerk (NLQF) en op
basis van een specifieke overlegstructuur wordt geborgd door het bijbehorende werkveld.
Het HBd kan, net als de Associate degree (Ad), een belangrijke rol spelen in het flexibiliseren van
leerwegen die om allerlei redenen belangrijk zijn voor volwassenen. Daarmee sluit dit type scholingstraject aan bij de aanbevelingen die zijn gedaan door de Commissie Rinnooy Kan over het
deeltijdse onderwijs voor werkenden. Het gaat dan bijv. om het werken met leeruitkomsten, het
mixen van private en bekostigde scholing en het gebruik van arbeidsmarktrelevante leerlijnen.
Na alle voorbereidingen is de tijd rijp om, onder de vlag van de Leido Academy, per 1-1-2015 te
starten met het Register HBd en het inschalen van kwalificaties die aan de criteria voldoen.
Op donderdag 6 november is er een bijeenkomst waarop opening van zaken zal worden gegeven
over alle mogelijkheden die er zijn om als onderwijsinstelling of aanbieder van scholingstrajecten
op dit niveau aan te sluiten bij deze ontwikkelingen. Eind augustus verschijnt een aparte nieuwsbrief met alle benodigde informatie, maar op www.leidoacademy.nl/hbd zijn veel stukken te vinden, gebruikt tijdens vorige bijeenkomsten - als u (nog) meer over het HBd wilt weten.
Alvast wat zakelijke mededelingen:
 De bijeenkomst vindt plaats in Amersfoort-Schothorst.
 Op het programma staan inleidingen over het HBd, het register, de inschalingsprocedure en
de borging door het werkveld. Ook zal worden ingegaan op de rol van hogescholen (privaat
en bekostigd) en mbo-instellingen. In workshops worden voorbeelden gegeven van trajecten
die zich reeds hebben ontpopt als HBd’s, met een toelichting door de aanbieders ervan en
vertegenwoordigers van het werkveld. Uiteraard is er ruimte voor vragen en discussie.
 De kosten voor deze dag bedragen 45 euro excl. btw, inclusief de lunch.
 Aanmelding is zonder verdere verplichtingen mogelijk, via een e-mail naar info@leido.nl

DAG VAN DE BEROEPSKOLOM
Vrijdag 10 oktober 2014 van 9.45 tot 15.45 uur
Gebouw: Stichting Praktijkleren, Amersfoort-Schothorst

MHBO16/20 = BUNDELEN VAN SLAGKRACHT
In LeidoActief 18 is de meest relevante informatie gegeven over de Dag van de Beroepskolom
van 10 oktober. Mocht u belangstelling hebben voor de ontwikkelingen rond de aansluiting van
het hbo op het mbo, dan verwijzen we kortheidshalve naar dat document - ook voor de mogelijkheid om u zich hiervoor aan te melden (www.leidoacademy.nl/activiteiten/). Eind augustus verschijnt de volgende nieuwsbrief met alle updates.

