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INLEIDING
Na een tijdje stilte aan het ‘actief-front’ willen we in dit nummer een vijftal activiteiten belichten, in
de komende maanden te houden. Mocht u aan een of meerdere ervan willen meedoen – of daarvoor nu al een mogelijkheid zien op basis van de informatie die hier wordt verstrekt, meld u zich
dan aan en we houden u op de hoogte van de verdere aanpak.
1 INTERNATIONAAL SEMINAR – 25 en 26 JUNI - Amsterdam
Degenen die ons al een aantal jaren volgen, weten dat er om de zoveel jaren een groep Amerikanen naar Europa komt, met mensen die in het hoger onderwijs aldaar werken. Ze doen dat als
onderdeel van een PhD-programma bij de Universiteit van Toledo, Ohio – om in een aantal
landen te horen en zien hoe aldaar het systeem in elkaar zit en wat er zoal in hogescholen en
universiteiten gebeurt. Het gaat daarbij vooral om het ontdekken van wat de rol van het management is, op diverse niveaus binnen een instelling. Leido is aan de Europese kant een van de partners – en daarom kan er ook regelmatig een soortgelijke studiereis naar de VS worden gemaakt.
Een van de vaste onderdelen van het bezoek is het organiseren van een seminar in Amsterdam
waarbij een aantal thema’s aan de orde komt, gebaseerd op de onderzoeken die de betrokkenen
binnen hun PhD-programma uitvoeren. Hiervoor worden tevens degenen die in het internationale
netwerk van Leido zitten, uitgenodigd zodat ze op deze wijze ook kennis kunnen nemen van een
aantal Amerikaans gekleurde ontwikkelingen.
We geven hier een aantal zaken betreffende het seminar. Over een aantal weken zal er nog een
aparte nieuwsbrief verschijnen, dus we moeten nog een aantal slagen om de arm houden om zo
actueel mogelijk het programma te kunnen aanbieden.
 Data: 25 en 26 juni
 Plaats: Amsterdam, HvA,
 Donderdag 25 juni, van 13.30 tot 17.00 uur
 Vrijdag 26 juni, van 9.30 tot 12.45 uur – gevolgd door een lunch
 Optioneel: Diner op donderdagavond
 Kosten voor het seminar: 160 euro, excl. btw
 Er zijn algemene presentaties over actuele ontwikkelingen in Europa en de VS, mede
gebaseerd op de besluiten die in mei worden genomen door de ministers voor HO, met
betrekking tot de inrichting van de Europese Hoger Onderwijsruimte (het Bologna-proces) –
en van de VS-kant op basis van de ontwikkelingen rond de opkomst van Community Colleges en de doorstroom naar de Four Year Colleges (Universities). Tevens zal worden ingegaan op de ontwikkeling van Regionale Associate Colleges, te spiegelen aan de wijze waarop Community Colleges in de VS inspelen op de omgeving waarmee ze te maken hebben.
 Een groot deel van het seminar zal worden gevuld met interactieve workshops, met presentaties door leden van de Amerikaanse groep – gevolgd door discussies (om te bezien waar
verschillen zijn met hetgeen in Europa gebeurt). De volgende thema’s komen in ieder geval
aan de orde:
 Student Enrollment Management
Recruitment and enrollment management (this topic includes also how to market and
make sure students are supported while applying) in colleges and universities in the
United States
 Recruitment and Enrollment management:






o direct from high school students
o adult students
o students transferring from community colleges (pathways from community colleges to
4-year institutions).
Online Education
o Digital programs
o MOOC’s.
Working with Students of Concern
(both academically underprepared but also psychologically challenged, including mental
disorders and transition and fit)
o Thinking about similar situations in big cities…
o How to deal with diversity in groups
o Specific training programs
Engaging International Students as Cultural Resources
 Using international students for ‘internationalization at home’
 Projects in ‘international studies’.

2 BIJEENKOMSTEN OVER HERPOSITIONERING ASSOCIATE (DEGREE) – 21 en 22 april
Onderhand zal wel bekend zijn bij de betrokkenen bij de Associate degree dat rond 1 mei een
Kamerbrief over de verdere positionering ervan zal verschijnen, als een soort voorpublicatie van
de Strategische Agenda voor het hoger onderwijs. Het gaat daarbij om het neerzetten van de Ad
in het hoger onderwijs, op basis van nieuwe ervaringen en gedachten die er leven over het
gebruik van de Ad zoals bij Regionale Associate Colleges.
Op basis van de informatie die er nu is alsmede stukken die in de komende twee weken verschijnen, willen we twee ‘brainstorm-sessies’ houden over de plannen en de consequenties
ervan. Er zullen voorbeelden worden gegeven van de herpositionering en de kansen die deze
biedt voor onderwijsinstellingen.
Op 21 april van 13.30 tot 16.00 uur is er een sessie die vooral zal zijn gericht op het hbo, op 22
april op dezelfde tijd is dat het geval voor het mbo.
Uiteraard is een ‘oversteek’ geen probleem, maar het gaat met deze aanpak vooral om de
insteek van de discussie en het schetsen van de ontwikkelingen voor de betreffende sector.
Er is voor beide bijeenkomsten nog een beperkt aantal plekken beschikbaar. Aanmelden op korte
termijn is dan ook aan te raden. Er zijn geen kosten aan verbonden. De plaats van samenkomst
is Ecabo, Disketteweg 6, Amersfoort-Schothorst. De deelnemers ontvangen een paar dagen van
tevoren een agenda met de onderwerpen.
Zie overigens voor meer informatie LeidoActief 25A op www.leidoacademy.nl.
(Alvast een idee dat rondzwerft, als voorschot… Er wordt al geruime tijd gesproken over de
naamgeving, om deze duidelijker te maken voor de doelgroepen en tevens in lijn te brengen met
de andere graden die het hbo kent.
De Associate degree is als zodanig als naam ingevoerd omdat het eigenlijk een ‘afkorting’ is van
‘Associate of the Bachelor’s degree’ – mede omdat in 2005 de Short Cycle in het hoger onderwijs
is neergezet als een programma ‘within or linked to the Bachelor’. Aangezien in mei 2015, tijdens
een vergadering van ministers in Yerevan, de Short Cycle een eigen positie krijgt toegemeten,
kan bij ons de ‘degree’ er eigenlijk weer vanaf. Daarmee kan vanaf mei (of het moment dat de
overheid het als zodanig kan opnemen in de wetgeving) worden gesproken over drie hbo-opleidingen, met de volgende graden:
- hbo-Associate
- hbo-Bachelor
- hbo-Master.

De doorloop van Associate naar Bachelor vloeit daarbij voort uit het gebruik van de ‘Dublin
Descriptoren’, hetgeen wil zeggen dat een bezitter van het Associate-diploma in een nog resterend programma met een nominale duur, een Bachelor-diploma moet kunnen behalen. Dat past
als zodanig prima in de structuur die we in Nederland kennen.
Dus het is vervolgens simpelweg mogelijk om bijvoorbeeld te communiceren: ‘Doe bij ons de
hbo-Associate, via een tweejarige opleiding…’)
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BIJEENKOMST HOGER BEDRIJFSDIPLOMA – 28 mei - ochtend

Op donderdagmorgen 28 mei vindt er een info-bijeenkomst plaats over de verdere invoering van
het Hoger Bedrijfsdiploma, het HBd – een type kwalificatie op niveau 5 van het NLQF te positioneren. Over deze bijeenkomst is een aparte HBd-nieuwsbrief verschenen, dus daarnaar kan
gemakshalve worden verwezen (zie ook www.hogerbedrijfsdiploma.nl).
4 SESSIE OVER ‘THEMATISCH NETWERK ROND LEVENLANG LEREN’ – 28 mei - middag
Leido Academy is, zoals al geruime tijd valt te lezen in de kop van de nieuwsbrieven, een netwerk
dat aan de hand van thema’s betrokken is bij de vormgeving van ‘levenlang leren - LLL’. In de
afgelopen anderhalf jaar is daar een stuurgroep mee bezig geweest. Den aan de Associate
degree, het Hoger Bedrijfsdiploma, het participeren in projecten, de invoering van keuzedelen in
het mbo, de doorstroom mbo-hbo, de Regionale Associate Colleges, onderzoek doen naar regelingen… allemaal activiteiten en ontwikkelingen die passen bij het flexibiliseren van leerwegen,
voor jongeren en ouderen die een onderwijskwalificatie willen behalen om daarmee een stap te
kunnen zetten in de loopbaan.
Er is echter meer dan alleen maar het formele onderwijs, met de bekende diploma’s die worden
afgegeven door scholen voor vo, mbo, hbo en wo. Het echte LLL vind je terug in cursussen, trainingen, interne scholing en dat soort 'niet-formele’ trajecten, en in het ‘in-formele’ leren op de
werkvloer, in teams, in samenwerking met collega’s (verticaal en horizontaal) en in persoonlijk in
te kleuren situaties.
Met het oog op die veel bredere definitie van LLL hebben we het initiatief genomen voor het
samenbrengen van alle partijen op dit gebied, om te onderzoeken of een ‘landelijk netwerk voor
LLL’ een haalbare kaart is. Op donderdag 28 mei wordt van 13.30 tot 16.00 uur bij Ecabo in
Amersfoort-Schothorst een eerste verkennende bijeenkomst georganiseerd.
We hebben hiervoor uiteraard een aantal experts van de betrokken partijen uitgenodigd. Maar…
we kennen mogelijk niet het gehele speelveld… en hebben we organisaties over het hoofd
gezien. Dus als u als lezer van deze nieuwsbrief zich in die positie ziet, of weet dat iemand in uw
omgeving in aanmerking komt voor het meepraten over het landelijk netwerk, laat het ons weten.
U ontvangt dan informatie van ons hierover, en over de bijeenkomst op 28 mei.

