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LEVEN LANG LEREN BRIEF
FLEXIBILISERING… EN DE ASSOCIATE DEGREE
(en meer zaken die daarmee te maken hebben)
BIJEENKOMST: Woensdag 10 december 2014 van 10 – 12.30 uur
Amersfoort-Schothorst – Disketteweg 6
Op 31 oktober verscheen de langverwachte LLL-brief van de overheid, met plannen die men in
petto heeft voor het hoger onderwijs (en dan vooral het deeltijdse hbo), maar ook voor het mbo.
Dat gaat de komende tijd zorgen voor veel dynamische onderhandelingen, met ‘voorzetten’ voor
het opzetten van pilots rond flexibilisering van programma’s en het inrichten van experimenten
met een vorm van vraagfinanciering. Er komt een ‘gelijk speelveld’ voor aanbieders van private
opleidingen: de huidige private instellingen aangevuld met private ‘afsplitsingen’ van bekostigde
hogescholen – een situatie waarin de student een klant wordt die kan gaan shoppen in de wereld
van het modulaire onderwijs…
Ad in de LLL-brief
De Associate degree wordt uiteraard aan de orde gesteld in de LLL-brief – niet heel uitgebreid,
maar ja, er is in de afgelopen jaren in de overheidsplannen al heel veel over de Ad geschreven:
“De Associate degree-programma’s (Ad-programma’s) zijn bij uitstek ook geschikt voor gerichte op- en
bijscholing van werkenden met enkele jaren werkervaring. De Ad-programma’s zijn inmiddels wettelijk
verankerd. In lijn met het advies van de commissie Rinnooy Kan blijft het kabinet inzetten op verdere
uitbouw van het aanbod van Ad-opleidingen. Hogescholen worden nadrukkelijk uitgenodigd op regionaal
niveau initiatieven tot nieuwe Ad-programma’s te nemen, in nauwe samenwerking met werkgevers. Het
Landelijk Platform Associate Degree ondersteunt de ontwikkeling van kansrijke trajecten. En er zijn ook
mogelijkheden voor instellingen om Ad-programma’s uit te voeren buiten de vestigingsplaats van de
bacheloropleiding, bijvoorbeeld op de locatie van een ROC.”

Bijeenkomst 10 december
De volgers van onze activiteiten weten dat vanuit Leido in de aanloop naar het advies van de
Commissie Rinnooy Kan en ook daarna veel aandacht aan de plannen voor flexibilisering is
geschonken. Daarbij is in het algemeen over mogelijkheden gesproken maar veelal is de Ad
centraal gezet, als een uitgelezen kans om te komen tot echt nieuwe vormen waarmee de doelgroepen van het (deeltijdse) onderwijs kunnen worden bediend.
Derhalve ligt het voor de hand om met de LLL-brief op tafel op korte termijn een bijeenkomst te
hebben waarin de gedachten rond het Ad-gebruik onder de loep worden genomen – met medeneming van alle andere plannen, alwaar deze (kunnen) raken aan de Ad. Ook pakken we de
samenwerking mbo-hbo mee, als het gaat om mogelijke constructies zoals een Regionaal
Associate College. Een van de doelen is te bezien welke pilots resp. experimenten rond de Ad
mogelijk zijn en hoe een bepaalde vorm van ‘netwerken’ daaraan een meerwaarde kan geven.
De bijeenkomst over de LLL-brief, de Ad en de mogelijkheden om daarmee aan de slag te gaan
vindt plaats op woensdag 10 december, van 10 tot 12.30 uur, in het Ecabo-gebouw, Disketteweg 6, Amersfoort-Schothorst. Er zijn geen kosten aan verbonden. Het aantal plaatsen is wel
beperkt, dus als u wilt meedoen, wacht niet te lang met een mailtje te sturen naar info@leido.nl.
In de loop van de komende week verschijnt in LeiDocument een eerste analyse van de LLL-brief,
mede van belang voor deze bijeenkomst. Degenen die zich aanmelden, ontvangen in de
komende weken aanvullende stukken. Maar uiteraard is input van de deelnemers welkom…

