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LEIDO-ACtief 11 
 

 6   j a n u a r i    2 0 1 4    

 
Uitgave van de Leido Academy, het project-netwerk voor LevenLangLeren 

 
 

Werk-dag 
Woensdag 5 maart 2013 /  10.00 – 16.00 uur / Amersfoort-Schothorst 

 

Aan de slag met nieuwe kaders en regelingen 
 

 
 

 

In het kort… 
 

De Associate degree is ingevoerd, volledig en compleet, en maakt daarmee zonder welke tijde-
lijke status dan ook deel uit van het hbo-aanbod. Dit betekent dat we nu te maken hebben met 
o.a. de volgende nieuwe ‘kaders’ voor de Ad (als we 5 maart deze werkdag hebben): 
- Kader NVAO voor het aanvragen van een nieuwe Ad 
- Kader CDHO voor de doelmatigheid van de Ad (nieuw, vestigingsplaats, verplaatsing…) 
- Wetgeving (WHW) voor de Ad als studie en graad binnen het hoger onderwijs. 
 
Daarnaast heeft de Themagroep Kwaliteitszorg van het Landelijk Netwerk Ad gezorgd voor een 
stuk waarin het niveau van de Ad uiteen wordt gezet. Tevens is deze TG bezig met een hand-
boek voor de Ad en de kwaliteitszorg, terwijl de TG Wet- en Regelgeving zich gaat richten op een 
dergelijk naslagwerk voor de Ad en Regelingen. Ook worden er met ingang van dit studiejaar 
afstudeeropdrachten verricht door studenten om bepaalde Ad-aspecten uit te diepen. 
 
Genoeg om een ‘werkdag’ mee aan de slag te gaan. Dat gaat op 5 maart gebeuren aan de hand 
van plenaire inleidingen en sessies in kleine groepen om rond deelthema’s ervaringen uit te wis-
selen en te bezien welke zaken in de komende periode verder aandacht van ons allen verdienen. 

 
Inleiding 
Het ziet ernaar uit dat in de loop van januari ook de laatste ‘hobbel’ voor het kunnen gaan aanvra-
gen van nieuwe Ad’s zal zijn genomen. Het gaat dan om de specifieke uitwerking van de regeling 
voor de doelmatigheid van het Nederlandse onderwijsaanbod voor de Ad, gelet op de mogelijk-
heden die in de wet daarvoor zijn vastgelegd. Samen met die wet voor het hoger onderwijs en het 
NVAO-kader voor een nieuwe Ad liggen alle ingrediënten op tafel voor opleidingen om een Ad te 
gaan aanvragen (of zo snel mogelijk al in te dienen, in de hoop dat er nog per 1 september a.s. 
kan worden gestart). We gaan over deze zaken met elkaar van gedachten wisselen op 5 maart. 
Daarnaast brengt de wetgeving zoals die ook per september 2013 van kracht is geworden, een 
groot aantal nieuwe zaken met zich mee voor de Ad – zonder dat wellicht veel betrokkenen dit 
zich realiseren. Deze (mogelijk) verborgen schatten van de WHW zullen op de ‘werkdag’ over het 
voetlicht worden getild, om ook nog eens verder onderling van alle kanten te worden bezien. 
 
Tenslotte willen we aan het eind van de dag een inventarisatie geven van ‘spannende’ zaken die 
rond de Ad spelen en waaraan als Leido Academy in de loop van 2014 tijdens bijeenkomsten 
zullen worden gewijd (zie o.a. bij thema 3 bij ‘opzet’). De aanwezigen kunnen hierover hun 
mening geven zodat op basis daarvan een lijst met prioriteiten kan worden opgesteld. 
 
Overigens hebben we ook nog het gegeven dat alle opleidingen met een of meerdere Ad’s als 
geheel onder het vergrootglas worden gelegd bij een accreditatie voor de volgende zes jaren. 
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Daarvoor is een aangepast NVAO-kader opgesteld – en het bevat ook een aantal interessante 
elementen. Hiervoor zal in de loop van 2014 een eigen bijeenkomst worden gehouden. 
 
Opzet 
We hebben deze ‘werkdag’ opgedeeld in drie stukken: 
1. Aanvragen van een nieuwe Ad (NVAO / doelmatigheid / verdere wetgeving / relevantie / tijd-

pad / Ad-niveau / Handboek opstellen) 
2. Wetgeving rond de Ad (nieuwe zaken / consequenties / gebruik in de praktijk / Handboek 

opstellen /afstudeeropdrachten) 
3. Verdere uitrol van de Ad - thema’s rond de Ad die in 2014 aan de orde zullen komen: een 

inventarisatie hiervan – mede aan de hand van het twee jaar durende onderzoek (monitor) 
naar de effecten van de verdere uitrol van de Ad (uit te voeren door SEO, Kohnstamm 
Instituut, ECBO en ROA, onder leiding van SEO), de adviezen van de Commissie Rinnooy 
Kan over flexibilisering van het onderwijs aan volwassenen, en voorstellen met betrekking tot 
de vormgeving van een Ad-alumni-beleid. 

 
Bij de eerste twee thema’s wordt aan de hand van plenaire inleidingen door een aantal betrokke-
nen (Leido, themagroep en organisaties) een beeld geschetst van hetgeen er rond het thema 
speelt en wat de meest belangrijke zaken zijn voor de gebruikers.  
Vervolgens wordt een aantal deelthema’s in kleine groepen besproken, waarbij men ook ervarin-
gen en meningen met elkaar kan delen om te merken hoe een dergelijk deelthema leeft en nu als 
zodanig al is ‘geland’. Daarbij kan in voorkomend geval zeker worden geconstateerd dat er nog 
onduidelijkheden zijn en vragen spelen of dat niet helemaal helder is wat de ‘bedenkers van het 
kader’ ermee hebben bedoeld…  
Deze twijfelpunten vormen de input voor een afsluitende plenaire sessie voor het thema, zodat de 
aanwezige experts zoveel mogelijk antwoorden kunnen formuleren. En wat blijft liggen… is huis-
werk voor die experts (en er wordt later in een LeiDocument op teruggekomen). 
 
Vervolg  
Zoals bij de ‘opzet’ aangegeven is het zonder meer denkbaar dat bij de bespreking van de the-
ma’s een aantal aspecten wordt aangeroerd die verdere aandacht nodig hebben. Dat zijn vragen 
die blijven leven en wellicht al snel via een nieuwsbrief kunnen worden beantwoord. Maar deze 
dag kan ook aanleiding zijn om landelijk dan wel regionaal aanvullende themabijeenkomsten te 
plannen, wellicht ook nog op een hogeschool – om zaken verder uit te diepen. Juist daarvoor 
hebben we het LN-Ad en de themagroepen die daaraan zijn gekoppeld. 
 
Aan het eind van de ‘werkdag’ gaan we met elkaar bezien wat de beste aanpak is, en wie daar-
voor het beste en juiste voortouw kunnen nemen. Maar ook naar aanleiding van het verslag kun-
nen uit andere hoeken verzoeken komen voor dergelijke themabijeenkomsten. 
 
Programma 
Het programma ziet er in grote lijnen als volgt uit (maar we pakken straks natuurlijk wel alle 
nieuwe ontwikkelingen mee, dus we blijven flexibel aan de gang…). 
 
09.15 – 10.00 uur Ontvangst – registratie – koffie… 
10.00 – 10.20 uur Plenaire toelichting op deze ‘werkdag’ (Leido) 
 
Thema 1 
10.20 – 11.00 uur Inleidingen over ‘de aanvraag van een nieuwe Ad’ 
11.00 – 11.20 uur Eerste ronde tafel-sessies over deelthema’s 
11.20 – 11.30 uur Pauze 
11.30 – 11.50 uur Tweede ronde tafels-sessies over deelthema’s 
11.50 – 12.30 uur Plenaire bespreking vragen en dilemma’s, als output van de sessies 
 
12.30 – 13.15 uur Lunch 
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Thema 2 
13.15 – 13.50 uur Inleidingen rond ‘Ad en wet- en regelgeving’ 
13.50 – 14.10 uur Derde ronde tafel-sessies over deelthema’s 
14.10 – 14.40 uur Plenaire bespreking vragen en dilemma’s, als output van de sessies 
 
14.40 – 14.50 uur Pauze 
 
Thema 3 
14.50 – 15.30 uur Inleidingen over: het onderzoek door een consortium onder leiding van 
    SEO (met daarnaast Kohnstamm Instituut, ECBO en ROA), het instellen 
    van een alumni-beleid voor afgestudeerde Ad’ers en het gebruik van de 
    Ad binnen de adviezen van de Cie RK over flexibel hoger onderwijs voor 
    volwassenen 
15.30 – 15.50 uur Plenaire inventarisatie van mogelijke activiteiten die voortvloeien uit 
    hetgeen gedurende de ‘werk-dag’ aan de orde is gesteld 
15.50 – 16.00 uur Afsluiting 
 
Praktische zaken 
Hier de praktische zaken op een rijtje: 
- Datum en tijd 

Woensdag 5 maart 2014, van 10 tot 16 uur. 
- Aantal deelnemers 

Gezien het karakter van deze ‘werkdag’ is er plaats voor 50 deelnemers; mocht al snel blijken 
dat er veel meer belangstelling is, prikken we een tweede dag in overleg met degenen die bij 
de organisatie betrokken zijn. 

- Plaats 
De ‘werk-dag’ vindt plaats bij de Stichting Praktijkleren, Disketteweg 11, Amersfoort-Schot-
horst. Er is een openbare gratis parkeerplaats, en ook achter het gebouw kan de auto worden 
neergezet. Vanaf het station aldaar is het 300 meter lopen. 

- Kosten 
De kosten voor deze dag bedragen 55 euro, excl. btw. Daarbij is de lunch e.d. inbegrepen. 
De factuur wordt half februari verstuurd. 

- Aanmelding 
U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar info@leido.nl met de volgende gege-
vens: 
-  naam 
-  organisatie 
-  functie 
-  codes en andere informatie die nodig is volgens de factureringsafspraken binnen uw  
   organisatie (graag vermelden om vertraging te voorkomen) 
-  eventueel: e-mail administratie voor de factuur. 
 

Vragen 
Mocht u vragen hebben over deze ‘werkdag’, kunt u deze sturen naar info@leido.nl. 
 
Volgende nieuwsbrief  
Er zal eind januari een tweede nieuwsbrief verschijnen met aanvullende, geactualiseerde infor-
matie over de thema’s voor deze ‘werk-dag’. 
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