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DAG VAN DE ASSOCIATE DEGREE
Vrijdag 17 maart 2017
10.00 – 16.00 uur

Ad op eigen benen!
…maar waarmee gaat hij straks verder op het ingeslagen pad van flexibilisering
op basis van de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Conferentiecentrum De Eenhoorn, Amersfoort
Inleiding
Graag gebruiken we dit nummer om een update te verstrekken met betrekking tot het programma,
met een paar kleine aanpassingen in het schema, en met het geven van namen van inleiders.
Zoals in de vorige nummers van deze nieuwbrief aangegeven, is het van groot belang om goed te
kijken naar de consequenties van het hebben van de Ad als zelfstandige opleiding. Het programma
was en is nadrukkelijk gericht op het voorbereiden van de betrokkenen op de arbeidsmarkt, maar
daarnaast blijft overeind dat met het diploma ook op een studeerbare wijze de Bachelorgraad kan
worden behaald.
Dat alles vraagt om een andere benadering bij het bezien wat de kansen op de arbeidsmarkt zijn,
met een systeem waarbij straks binnen het hbo na twee jaar en na vier jaar een diploma kan worden
verworven (nog even los van de masteropleiding, maar die ook vaak in het wetenschappelijk onderwijs wordt gedaan, en dan is er mogelijk een tot twee jaar laster weer iets te vieren). Zo is het ook
interessant na te gaan of er nog verschillen gaan ontstaan op de arbeidsmarkt voor degenen die
via een ongedeelde route de hbo-bachelor halen dan wel via de Ad die graad verwerven. En gaat
de arbeidsmarkt, net als men wellicht anders kijkt naar Ad’ers met een mbo-achtergrond dan als
ze via de havo zijn ingestroomd, ook een dergelijk onderscheid maken bij de Bachelors.
Dit alles is interessant om mee te nemen op deze Dag van de Ad, om samen met een aantal
betrokken partijen te brainstormen over de kansen die de Ad als opleiding biedt, en waar dan
aanpassingen nodig zijn.
Programma
Hier het meest recente programma:
09.30 – 10.00 uur
Ontvangst en registratie
10.00 – 10.05 uur
Opening en korte toelichting op het programma
10.05 – 10.15 uur
De Grote Ad Kwis: overhoring van hetgeen in 2016 speelde…
10.15 – 11.15 uur
Plenaire inleidingen
- Ad: wetgeving en andere zaken…
Maarten Derksen (Ministerie van OCW - directie HO&S)
- Ad en accreditatie – als opleiding – wat gebeurt er met de NVAOkaders
Henri Ponds, NVAO (n.t.b.)
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11.15 – 11.30 uur
11.30 – 12.20 uur

12.20 – 12.50 uur
12.50 – 13.40 uur
13.40 – 13.45 uur
13.45 – 14.15 uur
14.15 – 14.20 uur
14.20 – 14.50 uur
14.50 – 15.00 uur
15.00 – 15.45 uur

15.45 – 15.55 uur
15.55 – 16.00 uur
*

Pauze
Vervolg plenaire inleidingen
- De Ad en de onderbouwing van de macrodoelmatigheid
Peter Ubachs / Dirk Post, CDHO
- Ad en arbeidsmarktvoorspellingen: hoe gaat het nu, maar is er straks
een andere insteek nodig…?
Frank Cörvers, ROA
- Ad en de verdere uitbouw van Regionale Associate Colleges
Roland van der Poel, Rotterdam Academy
Panel met de inleiders
Lunch
Toelichting op ronde-tafelsessies *
Ronde 1
Wisseling van tafels / koffie-thee-fris
Ronde 2
‘Oogsten van de beste voorbeelden en voorstellen’
Keynote-speech + discussie
Regionale Associate Colleges als een welkome aanvulling op het regionale hbo-aanbod: Hoe past deze ontwikkeling in het hogeschoolbeleid,
geformuleerd door het CvB?
Paul Rupp, voorzitter CvB Avans Hogescholen
Formuleren aandachtspunten rond de Ad als opleiding
Slotsessie

De volgende onderwerpen staan in ieder geval op de rol voor deze sessies:
 Recht op het betalen van wettelijk collegegeld: 2 Ad’s in plaats van 1 Bachelor?
 Arbeidsmarktvoorspellingen voor Bachelors die 2 jaar daarvoor de Ad hebben afgerond
 Rol van Regionale Associate Colleges in de doorstroom mbo-hbo
 Ad en andere mogelijkheden om leerwegen op basis van werkend-leren vast te stellen
 Ad en het werkveld: deze combinatie kan leiden tot zinvolle samenwerkingsverbanden
 Ad en alumnibeleid: kansen voor een levenlang leren
 Ad en het inzetten van keuzedelen in het mbo
 Ad in de private hbo-sector en eigenheden ervan.

Er zal worden gewerkt aan de hand van stellingen, met de bedoeling om bij de verdere invoering
van de Ad een aantal denkrichtingen te hebben.
Aanmelding
U kunt zich aanmelden, door een e-mail te sturen naar info@leido.nl onder vermelding van: naam
- instelling / organisatie - functie.
De kosten voor deelname aan de gehele dag bedragen 80 euro, exclusief btw.
Een factuur zal begin maart worden toegestuurd.
Afmelding zonder kosten is mogelijk tot en met 3 maart 2017, daarna is het volledige bedrag
verschuldigd.
Organisatorische zaken
Datum:
17 maart 2017
Tijd:
10.00 – 16.00 uur
Plaats:
Congrescentrum De Eenhoorn, Amersfoort
Bereikbaarheid: Openbaar vervoer: tegenover Amersfoort CS
Auto: Parkeerplaats achter het gebouw (beperkt)
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