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DAG VAN DE BEROEPSKOLOM 2017 
 

Nieuwsbrief 5      4 september 2017 
 

 

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

 

SAMENWERKING MBO EN HBO BINNEN DE BEROEPSKOLOM 
 

UITDAGINGEN VOOR HET MBO =  
 

EEN INHOUDELIJKE UITDAGING VOOR HET HBO 
 

/Vrijdag 6 oktober 2017 
10.00 – 16.15 uur 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Hotel Mercure Amersfoort – op loopafstand van Station Amersfoort-Centraal 
 

 

Inleiding 
In de aanloop naar de Dag van de Beroepskolom zullen we, zoals elk jaar, nog een paar nieuws-
brieven verspreiden. Enerzijds worden daarmee de updates van het programma doorgegeven, 
anderzijds wordt een sub-thema van deze studiedag kort toegelicht.  
Zoals bekend, gaat het om de positie van het mbo in de beroepskolom en de rol van het hbo om 
daarop in te spelen, zonder  de eigen positie uit het oog te verliezen. Maar door het mbo centraal 
te zetten, kunnen bepaalde ontwikkelingen wellicht scherper worden neergezet.  
 

Praat en denk mee. 
 

Een sub-thema: internationale ontwikkelingen rond niveau 5 en de rol van het mbo 
Naar verwachting zal het NLQF, het Nederlandse raamwerk voor alle kwalificaties in ons land, op 
niet al te lange termijn een formele basis krijgen. Uiteraard kunnen alle aanbieders van kwalificaties 
deze laten koppelen aan het NLQF, maar de niveaus komen nog niet in de WHW en de WEB 
voor… en worden ook nog niet verplicht vermeld op het getuigschriften en in de diplomasupplemen-
ten. Dat zal een van de belangrijkste consequenties zijn van die formalisering – en daarmee wordt 
de status van de niveauvermelding vele malen groter. 
 

In de wereld zijn er onderwijssystemen waar aanbieders van Vocational Education and Training 
(VET, ons mbo) ook kwalificaties op niveau 5 aanbieden onder de naam Higher VET. Dat zijn veelal 
of duale trajecten omdat het werkveld dat graag vormgeeft met de VET-providers of brugprogram-
ma’s naar een professionele bacheloropleiding. Daarnaast kan het hoger onderwijs ook zelf nog 
de Short Cycle Higher Education hebben (SCHE, onze Associate degree), om zo de markt voor 
kwalificaties op niveau 5 ‘te verdelen’. 
 

Er zijn mbo-4-opleidingen die een stevig niveau hebben – mede door de inzet van keuzedelen. 
Deze zouden met behulp van een aantal bedrijfsgerichte certificaten in het verlengde daarvan, 
daarna te volgen, in de richting van Higher VET kunnen gaan. Het programma met die extra modu-
les kan in formele zin ‘stand alone’ ingeschaald worden op niveau 5. Als derhalve de status van 
het NLQF in formele zin een grotere rol gaat spelen, heeft het bedrijfsleven voor het scholen van 
nieuwe en zittende werknemers in de private sfeer een aanvullende keuzemogelijkheid. 
 

Hoe ziet in 2025 in Nederland het onderwijslandschap op niveau 5 van het NLQF eruit? Als 
er meer duale mogelijkheden komen, met flexibilisering van de vormgeving als uitgangs-
punt? Wil het mbo hieraan meedoen en ziet men mogelijkheden binnen de gehele beroeps-
kolom?  
 

Gaat de Ad-opleiding volwaardig worden meegenomen in het doorstroombeleid? 
Hebben hogescholen een beleid en een aanpak voor de instroom ‘nieuwe stijl’? 
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Programma 
09.15 – 10.00 uur Ontvangst en registratie 
10.00 – 10.05 uur  Welkom en korte toelichting op het programma en de verwachtingen 
10.05 – 10.20 uur De Traditionele Keiharde Kennis Kwis 
10.20 – 10.50 uur Ontwikkelingen en acties in het mbo – en wat kunnen we er daarvan leren 

als het gaat om de afstemming op elkaar binnen de beroepskolom… 

• René van Schalkwijk, voormalig lid CvB Horizon College, voorzitter 
EUproVET (Europees Platform voor nationale VET-associaties) 

10.50 – 11.15 uur Wet- en regelgeving mbo en hbo: gezamenlijke of separate ontwikkelingen 
– en in welke mate spelen de gemeenschappelijke doelstellingen een rol, 
gelet op de sectorale belangen: een inventarisatie… 

• Beleid overheid: Interactieve sessie met de aanwezigen 

• Aan de hand van recente voorbeelden, op basis van gesprekken met 
de betrokken beleidsmakers 

11.15 – 11.30 uur Pauze 
11.30 – 12.30 uur Huidige en op korte termijn te verwachten ontwikkelingen in het mbo, en 

scenario’s voor de consequenties voor de loopbaan van mbo’ers – met 
werken, leren dan wel een combinatie daarvan - wat zijn valkuilen als het 
gaat om de dynamiek in het gehele systeem als er geen afstemming 
plaatsvindt… Inleidingen vanuit: 

• Werkgeversorganisaties - loopbanen van mbo’ers 
Gertrud van Erp, secretaris onderwijs MKB Nederland / VNO-NCW 

• Practoraat Creatief Vakmanschap ROC van Amsterdam en dit vak-
manschap op niveau 5 
Marieke Gervers, Practor, en Eric Aldewereld, ontwikkelaar onderwijs 

• SBB en ruimte in de kwalificatiedossiers van mbo-4 voor doorstroom 
naar hogere niveaus 
Wim Jellema en Jan Nienhuis, SBB 

12.30 – 12.50 uur Vragen en antwoorden n.a.v. de inleidingen… 
12.50 – 13.35 uur Lunch 
13.35 – 14.00 uur Internationale ontwikkelingen rond het mbo: wat pikt het Nederlandse mbo 
    daarvan op en wat kunnen ze vervolgens mee gaan doen… 

• Hans Daale, Leido / CHAIN5 
14.00 – 14.10 uur Presentatie van stellingen – basis voor het kiezen van een discussietafel 
14.10 – 14.50 uur Discussietafels – leidend tot het vaststellen van relevante thema’s – en de 

mogelijkheden om daarmee aan de slag te gaan 
 Er zullen in de week voorafgaande aan de DvdB stellingen worden ver-

spreid zodat de deelnemers zich kunnen voorbereiden. Tevens zal worden 
gevraagd om van tevoren ingevulde formulieren mee te nemen, en deze 
tijdens de sessies verder in te vullen aan de hand van de discussies – en 
alles vervolgens in te leveren voor een rapport met de uitkomsten van 
deze dag.  

14.50 – 15.00 uur Pauze 
15.00 – 15.45 uur Panel met inleiders en experts over de consequenties van alle ontwikke-

lingen, mede kijkend naar voorstellen zoals naar voren komen uit ‘de stu-
denten-labs’ en de ‘voorstellen vanuit het hbo voor vernieuwde regionale 
samenwerkingsverbanden mbo-hbo’ 

• Moderatie: René van Schalkwijk 
15.45 – 16.10 uur Reflectie op de discussies, het panel en… het hele onderwerp van deze 
 Dag van de Beroepskolom – plus discussie met de zaal 

• Paul Oomens, directeur MBO Raad  
16.10 – 16.15 uur Oproep voor participatie in BK16/20 en afsluiting 
Extra: 
16.15 – 16.45 uur Overleg met deelnemers die willen participeren in BK16/20 en daaraan te 

koppelen werkgroepen 
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Praktische zaken 

• Vrijdag 6 oktober, van 10.00 tot 16.15 uur (inloop vanaf 9.15 uur) 

• In het conferentiecentrum van Hotel Mercure, Amersfoort (op loopafstand van het centraal 
station, tegenover de locatie van de Hogeschool Utrecht). Er is een parkeergarage voor deel-
nemers, tegen gereduceerde kosten. 
Zie: http://www.mercure.com/nl/hotel-8996-mercure-hotel-amersfoort-centre/location.shtml  

• De kosten voor deelname bedragen 135 euro (excl. btw) 

• Aanmelding is mogelijk via info@leido.nl. Afmelden tot 25 september is kosteloos. 
 
 

http://www.mercure.com/nl/hotel-8996-mercure-hotel-amersfoort-centre/location.shtml
mailto:info@leido.nl

