Hoger Bedrijfsdiploma (HBd)
28 mei – algemene discussiebijeenkomst
Welke plek verdient het HBd in het onderwijslandschap…
10.00 – 12.30 uur / ECABO – Disketteweg 6 – Amersfoort-Schothorst

Doelstellingen in het kort
Voor deze bijeenkomst kunnen de doelstellingen als volgt worden beschreven:
 We willen graag van een aantal deskundigen horen of een hoe het HBd een terechte aanvulling kan zijn op het palet aan kwalificaties (opleidingen, programma’s) op niveau 5 van het
Nederlandse Kwalificatieraamwerk.
 Als het doel is om met het HBd een kwalificatie aan te bieden die nadrukkelijk wordt gedragen
door het werkveld, dan moeten we helder zien te krijgen hoe de borging van het niveau, het
programma en de kwaliteit door ditzelfde werkveld het beste vorm kan worden gegeven.
 Als duidelijk is dat het werkveld die borging voor hun rekening kunnen nemen en dat aanbieders van het HBd-programma op basis daarvan willen aanbieden, dan moeten we te weten
komen hoe aantrekkelijk het HBd is voor degenen die dit diploma willen behalen als het gaat
om stappen in een loopbaan te kunnen zetten.
 Blijkt over een tijdje dat het HBd nadrukkelijk past in de flexibilisering van leerwegen, het
vormgeven van ‘leven lang leren’ en het stimuleren van personen om een diploma op minimaal niveau 5 te behalen, dan kunnen we wellicht argumenten meegeven aan de overheid
om het HBd mee te nemen in de strategie om volwassenen meer ‘employabel’ te maken.

PROGRAMMA
09.30 – 10.00 uur
10.00 – 10.05 uur
10.05 – 10.40 uur

10.40 – 11.10 uur

11.10 – 11.20 uur

Ontvangst
Opening, toelichting op de bijeenkomst: doelstellingen
Inleiding over het Hoger Bedrijfsdiploma
- Waarom het HBd
- Wat is het HBd
- Wat is de positie van het HBd binnen het aanbod aan
scholingstrajecten
- Wat zijn de belangrijkste doelgroepen
- Wat is de wijze waarop het HBd wordt geborgd door het
werkveld en andere organisaties
- Wat zijn internationale ontwikkelingen rond EQF-level 5
Eerste ronde reacties hierop van de aanwezigen
- Bruikbaarheid
- Hoe in te passen binnen het huidige scholingsaanbod
- HBd en NLQF-niveau 5
Pauze

11.20 – 11.40 uur

11.40 – 12.20 uur

12.20 – 12.30 uur

Inleiding over HBd en levenlang leren
- Flexibilisering van leerwegen
- Alternatief van de Associate degree
- Inbedding van het HBd in Regionaal Associate Colleges
- Post-mbo / HBd / Ad
Tweede ronde reacties, aan de hand van stellingen
- Rol van de overheid – strategie LLL - flexibilisering
- Aanbieders (privaat): mbo-instellingen, hogescholen,
andere partijen
- Hoe mee te nemen in de communicatie
Trekken van conclusies en afsluiting

Lunch (voor degenen die daarvoor tijd hebben dan wel die middag ook aanwezig zijn)

Organisatie: Leido Academy

