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SAMENWERKING MBO EN HBO BINNEN DE BEROEPSKOLOM

UITDAGINGEN VOOR HET MBO OPPAKKEN 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 deze nieuwsbrief vindt u de update van het programma zoals dat is voorzien voor deze DvdB op
6 oktober a.s. De volgende nieuwsbrief verschijnt in de tweede helft van augustus en zal een aantal
analyses van recente ontwikkelingen bevatten, als input voor de discussies. Want dat staat wel
vast, er staat weer veel te gebeuren in het mbo en ook hbo, en dan vooral op het snijvlak ervan.
Het onderwerp is de wijze waarop het hbo en andere betrokken organisaties (denk aan het werkveld, vakbonden, studentenorganisaties en adviesgroepen, en ook de politiek…) zouden kunnen
reageren op veranderingen in het mbo. Er is geen sector waarin de afgelopen twee decennia zoveel op de schop werd genomen als het mbo, en dat alles vraagt veel van die organisaties, het hbo
voorop. Vaak maakte men als hogescholen vanuit een eigen verantwoordelijkheid keuzes die niet
100% optimaal zouden kunnen uitwerken voor de doorstroom mbo-hbo, dus om ook andere doelgroepen te kunnen bedienen. Het is echter ook een consequentie van het bouwen en onderhouden
van een systeem waarin sprake is van meerdere leerlijnen, en waarbinnen leerlingen, studenten
en ‘adult learners’ proberen hun eigen weg te vinden.
We hebben de uitkomsten van de zgn. Studentenlabs op tafel liggen, en hogescholen zijn aan het
werk gegaan om er projecten van te maken. In de steigers staat het opstellen van zgn. regionale
ambitieplannen voor de samenwerking mbo-hbo – en waarbij er ‘feedbacksessies’ staan gepland
in de week na de Dag van de Beroepskolom. Deze plannen vormen straks de basis voor het beleid
in de komende jaren, met financiering van de hogescholen. Kortom, met allerlei uitkomsten van de
bijeenkomst op 6 oktober zou best nog wel eens iets te doen zijn… In BK16/20, ingesteld onder de
vlag van Leido in 2015, komen ze straks zeker aan de orde, en als u dan wilt meepraten, graag.
Programma
Hier het programma zoals dat op dit moment in elkaar is gezet. Er wordt nog met een aantal organisaties en sprekers overlegd over de bijdrage en de mogelijkheden om in de middagsessies ontwikkelingen aan de orde te stellen.
De basis van de dag is een vooral strategische insteek rond de beroepskolom en de doorstroom/aansluiting mbo, maar het gaat erom te bezien op welke wijze de betrokken instellingen en organisaties op inhoudelijk niveau aan de slag kunnen gaan en blijven met de doorlopende leerlijnen.
Bij elk onderdeel wordt aangegeven wie daarbij betrokken is, reeds met naam en toenaam dan wel
met de organisatie resp. de hoek waaruit de bijdrage zal worden geleverd.
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09.15 – 10.00 uur
10.00 – 10.05 uur
10.05 – 10.20 uur
10.20 – 10,50 uur

10.50 – 11.15 uur

11.15 – 11.30 uur
11.30 – 12.50 uur

Ontvangst en registratie
Welkom en korte toelichting op het programma en de verwachtingen
* Leido
De Traditionele Keiharde Kennis Kwis
* Leido
Ontwikkelingen in het mbo, reacties 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 van
EUproVET (Europees Platform voor nationale VET-associaties)
Wet- en regelgeving mbo en hbo: gezamenlijke of separate ontwikkeling
– en in welke mate spelen de gemeenschappelijke doelstellingen een rol,
gelet op de sectorale belangen
* Overheid / politiek
Pauze
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
* Practoraat Vakmanschap ROC van Amsterdam en vakmanschap op
niveau 5 – Marieke Gervers en Eric Aldewereld
* SBB en ruimte in de kwalificatiedossiers voor doorstroom naar hogere
niveaus – Jan Nienhuis en Wim Jellema

12.50 – 13.30 uur

Lunch

13.30 – 14.00 uur

Internationale ontwikkelingen rond het mbo: wat pikt het Nederlandse mbo
daarvan op en wat kunnen ze vervolgens mee gaan doen…
* Leido
Presentatie van stellingen – basis voor het kiezen van een discussietafel
Discussieronde
Pauze
Panel met inleiders en experts over de consequenties van alle ontwikkelingen, mede kijkend naar voorstellen zoals naar voren komen uit ‘de studenten-labs’ en de ‘voorstellen vanuit het hbo voor vernieuwde regionale
samenwerkingsverbanden mbo-hbo’
* Moderatie: René van Schalkwijk
Reflectie op de gehele dag, door een bestuurder of politicus of…
Afsluiting

14.00 – 14.10 uur
14.10 – 14.50 uur
14.50 – 15.00 uur
15.00 – 15.45 uur

15.45 – 16.10 uur
16.10 – 16.15 uur
Extra:
16.15 – 16.45 uur

Overleg met deelnemers die willen participeren in BK16/20 en daaraan te
koppelen werkgroepen

Praktische zaken
Een aantal praktische aspecten van de DvdB17:
• 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 deelnemers, tegen gereduceerde kosten.
• De kosten voor deelname bedragen 135 euro (excl. btw)
• Aanmelding is mogelijk via info@leido.nl. Afmelden tot 25 september is kosteloos.
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