
1 

 

   
 

LEIDO-ACtief 41 
 

1 9   D  E  C  E  M  B  E  R    2  0  1  6 

 

ThemaReeks 2017 

ONTWIKKELINGEN IN HET HBO 
 

Associate degree, mbo-hbo, deeltijd, duaal en flexibilisering 
 

Nieuwsbrief 3 
 

Beperkt aantal plekken 7 februari 

In deze nieuwsbrief wordt kort ingegaan op de ThemaReeks 2017. Het gaat vooral om de bijeen-
komst op 7 februari, over de Associate degree (Ad). Er is nog een klein aantal plekken beschikbaar, 
hetgeen inhoudt dat meerdere aanmeldingen of op de wachtlijst worden gezet of dat aan de betrok-
kenen zal worden gevraagd om deel te nemen aan de bijeenkomst op 3 mei. 
 
Schema 
Hierbij het complete schema voor de bijeenkomsten die reeds zijn vastgesteld. Er komt nog een 
aantal bij, onder meer over nieuwe kwalificaties op niveau 5 (vooral van belang voor mbo-instel-
lingen als het gaat om het kunnen aanbieden van kwalificaties die uitstijgen boven mbo-4), de 
nieuwe mogelijkheden voor het flexibiliseren van leerwegen, alsmede een studiedag over de 
modernisering van het hoger onderwijs. 
 

Datum Thema 

7 februari Associate degree 

12 april Deeltijd 

3 mei Associate degree 

16 mei Duaal 

22 juni Ad en mbo-hbo 

  

7 november Associate degree 

15 november Associate degree en nieuwe aanpak 

 
Bijeenkomst 7 februari 
Hier de lijst van onderwerpen voor de bijeenkomst over de Ad. In volgende nieuwsbrieven zullen 
we dat ook doen voor de eerstvolgende sessie, met een aantal aanpassingen op basis van de 
actualiteit. 
 
I 

 Wat is de Associate degree 

 Ontstaansgeschiedenis van de Ad 

 Positionering in het hbo en consequenties daarvan 

 Belangrijkste aspecten van de Ad als het gaat om de inbedding in het systeem voor het hbo 

 Doelgroepen van de Ad 

 Varianten en de Ad (vt – dt – duaal) 

 Internationale context 
 
II 

 Wet- en regelgeving 

 Aanvragen nieuwe Ad 
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 Accreditatie en de Ad 

 Macrodoelmatigheid en de Ad 

 Eindniveau van een Ad 

 Ad en studiekeuzecheck, studievoorlichting en PR 

 Ad: verschillende opties voor bekostigde en private hogescholen 
 
III 

 Regionale samenwerkingsverbanden en de Ad 

 Samenwerking mbo-hbo bij een Ad (in wettelijke zin) 

 Instroom in het hbo en dan specifiek de Ad 

 Ad en werkenden 

 Vervolg na de Ad, gericht op het behalen van de Bachelorgraad 
 
IV 

 Regionale Associate Colleges 

 Ad en experimenten bij het deeltijdse hbo 

 Ad en vestigingsplaatsen ‘elders’ 

 Ad en EVC (vrijstellingenbeleid) 

 Specifieke duale doorstroommogelijkheden mbo-Ad 

 EQF, NLQF en andere type diploma’s 

 Ad binnen de strategie van een hogeschool 

 Internationale ontwikkelingen rond niveau 5 van het EQF – nationale mogelijkheden en het 
opzetten van netwerken. 

 
Aanmelding 
Bij deze nieuwsbrief is een aanmeldingsformulier gevoegd, waarop u de voorkeuren kunt aangeven 
voor de themadagen (voor de zomervakantie 2017).  
 
Praktische zaken 
De bijeenkomsten vinden plaats in Amersfoort-Schothorst of in Amersfoort, bij het station. De 
bijeenkomst van 7 februari is in De Eenhoorn, tegenover Amersfoort CS. 
 
Er wordt gestart om 10.00 uur en de ochtendsessie duurt tot 12.45 uur. Vervolgens is er een lunch. 
De middagsessie start om 13.30 uur en kent een eindtijd van 16.00 uur. 
 
De kosten voor een themadag bedragen 80 euro exclusief btw, voor alle materialen, de catering 
en de lunch. 
 
Afmelding is zonder kosten mogelijk, uiterlijk een week voor de bijeenkomst zelf. Zo niet, dan wordt 
het genoemde bedrag in rekening gebracht (omdat wij uiteraard ook van tevoren zaken dienen vast 
te leggen). 


