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19 september 2016

Uitgave van de Leido Academy, het thema-netwerk voor LevenLang Leren

DIFFERENTIATIE BINNEN DE BEROEPSKOLOM
‘Wegens verbouwing straks nog meer mogelijkheden’
Naar een meer structureel perspectief voor de Beroepskolom

Vrijdag 7 oktober 2016 / 10.00 – 16.00 uur
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vergadercentrum De Eenhoorn – tegenover Station Amersfoort-Centraal
Programma
09.15 – 10.00 uur

Ontvangst, registratie

10.00 – 10.05 uur

Opening, korte toelichting op deze dag, en praktische informatie

10.05 – 10.30 uur

De traditionele Keiharde Kennis Kwis – om uw kennis van het mbo en
hbo te testen aan de hand van recente ontwikkelingen
Jan Nienhuis, SBB

10.30 – 11.10 uur

Talentontwikkeling en flexibel beroepsonderwijs - lessen die we kunnen
leren van landen als de VS… ook voor ons totale systeem… en voor de
aanpak van hogescholen als het gaat om doelgroepen
Lia v.d. Berg / Roland van der Poel, Landelijk Overleggroep Talentontwikkeling Beroepsonderwijs

11.10 – 11.45 uur

Uitwerking van de Strategische Agenda: de laatste stand van zaken, mede
gelet op de rol van regionale samenwerkingsverbanden
Sabah Dakika, directie HO&S, Ministerie van OCW

11.45 – 11.55 uur

Pauze

11.55 – 12.20 uur

Wat kunnen we leren van de Ad-pilots ‘format B’, met een deel op de mbolocatie… voor de regionale samenwerking…
Arjan Heyma, SEO

12.20 – 12.45 uur

De Ad als zelfstandige opleiding: consequenties voor mbo-hbo
Hans Daale, Leido

12.45 – 13.35 uur

Lunch

13.35 – 14.00 uur

Schakelen van mbo naar hbo: gedachten bij plannen hiervoor in een
regio
Beleidsmedewerker Hogeschool Rotterdam
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14.00 – 14.20 uur

Stimulering van de beroepskolom door regionale samenwerking
Roel van Asselt, voorzitter BK16/20

14.20 – 14.40 uur

Een flexibele beroepskolom, horizontaal en verticaal toegankelijk… met
de focus op studiesucces
Hans Daale, Leido

14.40 – 14.50 uur

Pauze

14.50 – 15.45 uur

Discussie in kleine groepen, aan de hand van de ‘uitgekozen’ statements

15.45 – 16.00 uur

Conclusies en aanbevelingen

Praktische zaken
Een aantal praktische aspecten van de DvdB16:
 Vrijdag 7 oktober, van 10.00 tot 16.00 uur (inloop vanaf 9.15 uur)
 In het conferentiecentrum De Eenhoorn, Amersfoort (tegenover het centraal station)
 Kosten: 130 euro (excl. btw)
 Aanmelding is mogelijk via info@leido.nl. Afmelden tot 25 september is kosteloos.
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