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REGIONALE, INFORMATIEVE, ALGEMENE BIJEENKOMSTEN  
OVER DE ASSOCIATE DEGREE 

 

   Dinsdag 10 maart       Eindhoven 
      Vrijdag 13 maart                  Leeuwarden 

Donderdag 19 maart             Breda  
 
 

Van 10.00 tot 12.30 uur: Voor vertegenwoordigers van aanleverende scholen (vo, mbo) 
 

Van 13.30 tot 16.00 uur: Voor degenen die in het regionale werkveld bij scholing zijn betrokken 
 

 
INFORMATIEVE BIJEENKOMSTEN 
Er is elk jaar weer een nieuwe groep mensen die kennis maakt met de Associate degree. Maar er 
zijn ook veel functionarissen in het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs en in het regio-
nale werkveld die nog geen weet hebben van wat er met de Ad allemaal kan worden gedaan. Het 
gaat dan bijv. om de doorstroom naar het hbo resp. het laten opscholen van werknemers – en 
alle andere mogelijkheden die er zijn om de Ad in te zetten.  
 
Daarom wordt er vanuit het Landelijk Netwerk Ad in maart een aantal algemene Ad-bijeenkom-
sten gehouden, op een hogeschoollocatie (op drie dagen, met sessies in de ochtend en middag, 
voor bepaalde doelgroepen). Voor het najaar is eveneens een aantal daarvan voorzien, maar als 
ze aanslaan en aan de verwachtingen voldoen, zullen we er straks meer op de rails gaan zetten 
op de korte termijn. 
 

DOELGROEPEN 
We geven hier kort aan welke doelgroepen we op het oog hebben voor de bijeenkomsten, de 
ochtend en de middag. 
 

Ochtend: Toeleverend onderwijs 
De ochtendbijeenkomst is bedoeld voor vertegenwoordigers van het toeleverende onderwijs: 
havo/vwo, mbo, vakscholen, volwassenenonderwijs, betrokken bij de voorlichting, begeleiding 
en/of informatievoorziening aan degenen die willen doorstuderen in het hbo en dan voor een 
aantal studies de keuze hebben uit verschillende leerroutes.  
Denk daarbij aan decanen, mentoren, conrectoren, leden van het management van een mbo-
instelling, studiebegeleiders, doorstroommanagers, en anderen.  
 

Middag: regionale bedrijfsleven.  
De middagbijeenkomst is vooral bedoeld voor functionarissen die binnen een bedrijf of werkveld-
organisatie nauw betrokken zijn bij de scholing van personeel dat nu op mbo- of een hoger 
niveau functioneert en via het behalen van een erkend hbo-diploma een volgende stap kan gaan 
zetten.  
 
Ook hebben aldus managers, directieleden en anderen die bij de loopbaanbegeleiding van werk-
nemers betrokken zijn, de mogelijkheid om bijgepraat te worden over de Ad binnen het Neder-
landse hoger onderwijs. 
 
VERZOEK AAN U 
U kent ongetwijfeld mensen die tot deze doelgroepen behoren en met zo’n bijeenkomst de kans 
krijgen om in een actieve sessie te worden bijgepraat over de Ad, in het algemeen. Ook kunnen 
de meest actuele ontwikkelingen worden meegegeven. Op deze wijze hopen we een bijdrage te 



 

 

leveren aan het meer bekendmaken van de Ad, een punt dat voortdurend in evaluaties onder de 
Ad-contactpersonen naar boven komt. 
 
Sein ze dus in en wijs ze op deze mogelijkheid. Voor u als bekende met de Ad zijn er straks ook 
weer andere bijeenkomsten, maar dan vooral gericht op de verdere uitrol ervan en de plannen 
die de overheid heeft ten aanzien van de positionering van de tweejarige hbo-opleiding in het 
systeem.  
 
PRAKTISCHE INFORMATIE 

 De bijeenkomsten vinden plaats op een hogeschoollocatie. 

 Aan de deelname zijn geen kosten verbonden. 

 Men kan zich opgeven voor de bijeenkomst door uiterlijk 6 maart een e-mail te sturen naar 
info@leido.nl ter attentie van Hans Daale, o.v.v. naam, organisatie, functie, datum van de 
bijeenkomst en of het gaat om de ochtend dan wel de middag. 

 Vragen die er op voorhand zijn, kunnen in deze e-mail worden meegenomen 

 Een week voor de bijeenkomst ontvangen de deelnemers het programma en aanvullende 
gegevens over alle organisatorische aspecten. 
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