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DAG VAN DE BEROEPSKOLOM 
 

Vrijdag 9 oktober 2015 
10.00 – 15.30 uur 

 

Gebouw: Stichting Praktijkleren, Amersfoort-Schothorst 
 

 

MBO-HBO: AANPAK NIEUWE STIJL 
(want er komt een nieuwe Strategische Agenda voor het hoger onderwijs,  

met een vernieuwende aandacht voor de aansluiting mbo-hbo…) 
 

 

Inleiding 
Evenals vorig jaar starten we rond deze tijd met de verspreiding van nieuwsbrieven in de aanloop 
naar de Dag van de Beroepskolom. Dit jaar op vrijdag 9 oktober, en ook weer in Amersfoort-
Schothorst - in het compleet verbouwde gebouw van de Stichting Praktijkleren. Dus hierbij 
nummer 1 voor de DvdB15 (maar wel LeidoActief 29…). 
 

Vorig jaar hebben we ruim aandacht besteed aan een aantal ontwikkelingen rond mbo-hbo, met 
medeneming van de ontwikkelingen rond rendementen die worden behaald in het hbo door inge-
stroomde mbo’ers en – niet te vergeten – havisten. Vervolgens is de aandacht voor dit aspect 
van de prestatieafspraken van hogescholen steeds meer gegroeid. In de openbaarheid is dat 
vooral te zien aan de hand van de berichten rond de Hogeschool Rotterdam, maar het is duidelijk 
geworden dat bij alle andere grote hogescholen nog eens stevig wordt gekeken naar de cijfers. 
Ook hebben we sterk ingezoomd op de mogelijkheden die de keuzedelen die voorbereiden op 
het hbo (KVH’s), bieden om regionaal de doorstroom te versterken. Daarnaast is de kans gegre-
pen om naar zaken betreffende de Associate degree te kijken. Zo is er elk jaar wel iets te doen 
en in de spotlight te plaatsen… Dus ook deze Dag van de Beroepskolom biedt voldoende, zeer 
interessante kansen om met elkaar van gedachten te wisselen. 
 
Strategische Agenda voor het hoger onderwijs 
Aangrijpingspunt voor de DvdB15 is de aandacht die in de nieuwe Strategische Agenda van de 
overheid voor het hoger onderwijs zal worden geschonken aan de ‘versteviging’ van de aanslui-
ting van het hbo op het mbo en de ‘vormgeving’ van een soepele doorstroom binnen dit deel van 
de beroepskolom. Diverse daarvan zijn onderwerpen die op de regionale agenda’s staan, hoewel 
er veel in landelijke verband van elkaar kan worden geleerd. 
Gelet op de aandacht die de overheid in het afgelopen jaar heeft geschonken aan het mbo en 
daarbij ook de doorloop naar het hbo in de schijnwerpers heeft gezet, mag worden verwacht dat 
in deze Agenda stevig zal worden uitgepakt. Veel van de zaken die in het mbo en hbo nu moge-
lijk separaat van elkaar kunnen gaan leiden tot een kwaliteitsverbetering, kunnen best een steun-
tje in de rug gebruiken bij het over en weer van elkaar leren. 
 

Er gebeurt sowieso in het mbo heel erg veel en er staat van alles in de steigers. Mbo-instellingen 
moeten de komende jaren veel energie stoppen in de invoering van de nieuwe kwalificatie-
structuur, met alles wat daaraan vastgekoppeld zit om het mbo aantrekkelijk te houden. Vraag is 
dan of er in de inzet van medewerkers van mbo-instellingen voldoende ruimte zit om te bezien 
welke zaken kunnen leiden tot een meer soepele aansluiting en doorstroom naar het hbo – 
waarbij de hogescholen ook hun mogelijkheden op tafel zullen leggen. Moeten er dan keuzes 
worden gemaakt, en zo ja, op basis van welke criteria dan? 



Iedereen heeft de afgelopen week kunnen ervaren dan minister Bussemaker flink aan de weg 
timmert als het gaat om het mbo en de mogelijkheden die er zijn en kunnen komen voor het 
zetten van stappen richting het hbo. Denk aan de positionering van de Associate degree, de 
gedachten ten aanzien van een verbreding van de mogelijkheden om verder te studeren en het 
benadrukken van het maken van realistische keuzes (zonder daarbij het kunnen zetten van ver-
volgstappen op termijn uit het oog te verliezen). Dat lijken zaken die de toon voor mbo-hbo 
kunnen gaan zetten, als het gaat om de Strategische Agenda. 
 
Hoofdthema DvdB15 
Het hoofdthema voor deze DvdB15 ligt daarmee eigenlijk voor de hand. Als de Strategische 
Agenda aanzetten gaat bevatten om hogescholen de kans te geven een ‘boost’ te geven aan de 
instroom vanuit het mbo, in kwalitatieve zin, is het absoluut noodzakelijk dit te gaan doen op een 
wijze die kan worden vervlochten met de mbo-ontwikkelingen en -mogelijkheden. 
Je kunt het ook anders formuleren: ‘Welke zaken lenen zich, gezien de ontwikkelingen in beide 
sectoren op zich, voor een gemeenschappelijke aanpak en kunnen leiden tot aantoonbare resul-
taten (in die zin dat daarmee de doorstroommogelijkheden optimaal door studerenden kunnen 
worden benut). 
 
Inbreng OCW 
Op basis van de huidige signalen zal het zo zijn dat de Strategische Agenda nog voor de 
zomervakantie verschijnt. Dat geeft vervolgens de mogelijkheid om met een kleine werkgroep 
(denk ook aan BK16/20 als overleggroep – zie andere nieuwsbrieven daarover) het geheel te 
analyseren op voorstellen die rond mbo-hbo worden gedaan. Op basis daarvan zal een aantal 
thema’s worden vastgesteld, die aan OCW worden voorgelegd als mogelijk relevant voor een 
behandeling op de DvdB15.  
Een delegatie van OCW zal aanwezig zijn om niet alleen nadere informatie te geven, maar ook 
om in gesprek te gaan met de deelnemers, en vervolgens de uitkomsten van de sessies mee 
terug te nemen naar Den Haag. 
 
Doelgroepen 
Gelet op het karakter van deze DvdB15 valt te denken aan medewerkers van mbo- en hbo-instel-
lingen, en anderen die graag kennis willen nemen van deze ontwikkelingen en willen meepraten, 
die te maken hebben met: 

 Vormgeving van onderwijs (mede rond de aansluiting en programmering van doorlopende 
leerwegen) 

 Aansluiting 

 Beleidsvorming (gericht op de aansluiting) 

 Kwaliteitszorg 

 Projectmanagement (vormgeving projecten over sectoren heen) 

 Programma-management (mbo-4, Ad en Bachelor) 

 Vorming van Regionale Associate Colleges. 
 
Programma 
In grote lijnen kunt u het volgende programma verwachten: 
 
09.30 – 10.00 uur Ontvangst en registratie 
 
10.00 – 10.10 uur Opening en korte toelichting op het programma 
10.10 – 10.30 uur De traditionele ‘Keiharde Kennis Kwis’ 
10.30 – 11.15 uur Plenaire inleidingen 
11.15 – 11.30 uur Pauze 
 
11.30 – 12.00 uur Blok 1 
12.00 – 12.30 uur Blok 2 
    (Beide blokken met dezelfde groepen) 



12.30 – 13.15 uur Lunch 
 
13.15 – 13.45 uur Blok 3  
13.45 – 14.15 uur Blok 4 
    (Beide blokken met dezelfde groepen) 
14.15 – 14.25 uur Korte pauze 
14.25 – 15.00 uur Inleiding… 
15.00 – 15.25 uur Plenaire sessie 
15.25 – 15.30 uur  Afsluiting  
 
Aanmelding 
U kunt zich aanmelden voor deze DvdB op 9 oktober. Dat is mogelijk door een e-mail te sturen 
naar info@leido.nl onder vermelding van: 
- Naam 
- Instelling / organisatie 
- Functie. 
Het is tot 2 oktober mogelijk zich weer af te melden, zonder verdere kosten. Daarna is het gehele 
bedrag voor de deelname aan de DvdB verschuldigd. 
 
Praktische zaken 

 Vrijdag 9 oktober van 10.00 tot 15.30 uur. 

 Amersfoort-Schothorst, Disketteweg 11, gebouw Stichting Praktijkleren. 

 Kosten voor deelname, inclusief documenten, catering en lunch: 110 euro, excl. btw. 
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