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VOORAANKONDIGING
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ASSOCIATE DEGREE
EN
DE ROL VAN MBO-INSTELLINGEN
(invoering van een Ad, mogelijk ook binnen een Regionaal Associate College)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BIJEENKOMST
WOENSDAG 22 APRIL 2015
13.30 – 16.30 uur
ECABO – AMERSFOORT-SCHOTHORST
Dit is slechts een vooraankondiging. Aan u is het om te bezien of deze bijeenkomst in uw agenda
past qua datum - en of het onderwerp u genoeg aanspreekt gelet op alle recente ontwikkelingen
rond de Associate degree (Ad).
Ad en rol mbo
De bijeenkomst betreft de rol van mbo-instellingen bij het ontwikkelen, in de markt zetten en verzorgen van een Ad-programma. Daarvoor bestaan verschillende mogelijkheden (formats) en die
willen we graag met mbo-betrokkenen bespreken.
De belangrijkste input voor deze bijeenkomst op 22 april is te ontlenen aan het document dat is
bedoeld als handreiking voor mbo-instellingen en separaat is bijgevoegd. Het gaat daarbij om
instellingen die van mening zijn dat een specifiek Ad-programma (nergens aangeboden of niet
aanwezig in de eigen regio) zonder meer nodig is. Dat kan leiden tot het nemen van het voortouw
daarvoor, in goed overleg binnen het samenwerkingsverband mbo-hbo.
Regionale Associate Colleges
Naast dit document over ‘Ad en het mbo’ verschijnt in de loop van maart een tweede stuk dat
zonder meer ook interessant is voor mbo-instellingen. Daarin zal worden ingegaan op het vormgeven van een zgn. Regionaal Associate College (RAC). Het betreft een onderwijsconcept dat is
gebaseerd op de samenwerking tussen hogescholen en mbo-instellingen rond de doorstroom
mbo-hbo. De aanpak is sterk gericht op het behalen van de Ad – gevolgd door een overstap naar
de arbeidsmarkt dan wel naar een resterend programma voor het behalen van een bachelorgraad (dus het doen van de vierjarige hbo-opleiding in twee stappen).
Daarnaast zal ook een aantal zaken die naar alle verwachting in de Strategische Agenda voor het
hoger onderwijs aan de orde komen, worden behandeld.
Doelgroep
De bijeenkomst is bedoeld voor functionarissen van mbo-instellingen die zich door bovenstaande
zaken voelen aangetrokken en bij de Ad zijn resp. zullen worden betrokken.
Praktische zaken
De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 22 april in de middag, in het Ecabo-gebouw in Amersfoort-Schothorst. Er zijn geen kosten aan verbonden. Aanmelding is reeds mogelijk. Er is plaats
voor een beperkt aantal deelnemers, dus ‘wie het eerst komt…’.

