
 

 

 

DAG VAN DE BEROEPSKOLOM 11-10-2019 
 

Nieuwsbrief 1      30 april 2019 
 

 

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

 

DYNAMIEK IN DE BEROEPSKOLOM & HET WERKVELD 
NU EN STRAKS 

mbo en hbo samen in beweging – de instrumenten onder de loep 
 

Deze Dag van de Beroepskolom staat in het teken van de dynamiek rond mbo-hbo en het daarbij 
behorende werkveld. De basis is gelegd in de afgelopen jaren met een aantal instrumenten.  
De consequenties ervan zullen de komende tijd zichtbaar worden. Uiteraard zijn de belangrijkste 
contouren al te schetsen.  
Daarom is het goed en interessant om vanuit verschillende invalshoeken  vertegenwoordigers van 
diverse betrokken partijen hun visie te laten geven op wat zij denken welke de meeste effectieve 
ontwikkelingen zijn.  
Ook mogen ze aangeven welke zaken de meeste aandacht in de komende tijd verdienen en – heel 
logisch – waarom ze die mening zijn toegedaan. 
 

Uiteraard is er een referentiekader voor deze dag.  
Het gaat om de beroepskolom met als meetpunten: mbo-4, Ad en Bachelor.  
 

Thema 1: De leerlijnen die van deze meetpunten gebruikmaken, zijn aan het veranderen. De focus 
op de aansluiting ‘mbo-Bachelor’ verschuift deels naar twee andere nl. ‘mbo-Ad’ en ‘Ad-Bachelor’. 
 

Thema 2: De drie niveaus hebben hun eigen waarde voor de arbeidsmarkt, een specifieke rele-
vantie voor het werkveld en daarmee hun duidelijke dynamiek. Het betekent dat de functies die bij 
deze drie niveaus horen en geschikt zijn beginnende beroepsbeoefenaren en mensen die hiermee 
kunnen doorgroeien, een andere invulling gaan krijgen. De functies voor een Bachelor via de Ad 
dan wel via de vierjarige route zullen andere accenten gaan krijgen. De arbeidsmarkt komt aldus 
‘in beweging’, met gevolgen voor de beroepsprofielen en de daarbij te maken keuzes. 
 

Denk, praat en argumenteer mee.  
 

We hebben allerlei partijen benaderd om voorzetten voor deze thema’s te geven, gelet op de raak-
vlakken en de wederzijdse beïnvloeding ervan bij de vormgeving van studieprogramma’s .  
Daarvoor maken we gebruik van het netwerk van het ROA te Maastricht, van organisaties die zitting 
hebben in de zgn. programmacommissie voor het Project Onderwijs-Arbeidsmarkt – zoals SBB, 
UWV, CBS, CPB, ministeries (OCW, EZ, SZW, BZK), LDC, Randstad en NRO, en andere partijen 
uit het onderwijs en het werkveld die met beide thema’s te maken hebben.  
Daarmee kunnen vanuit heel diverse en specifieke invalshoeken verrassende voorzetten en toe-
komstbeelden worden geschetst – bruikbaar voor mbo- en hbo-instellingen.  
 

Houd de komende nieuwsbrieven in de gaten. Denk alvast na over zaken die u graag aan de orde 
wilt zien gesteld, en dan lichten we onze partners in. 
 

Uiteraard spelen de plannen voor de nieuwe Strategische Agenda voor het HO mee! De uitkomsten 
van de DvdB zullen dus niet verloren gaan… 

 

Vrijdag 11 oktober 2019 
10.00 – 16.00 uur 

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

Conferentie - Hotel Mercure Amersfoort – op loopafstand van Station Amersfoort-Centraal 
 

Kosten: 125 euro excl. btw 
Aanmelden kan al via info@leido.nl  

Afmelden kan kosteloos tot 1 oktober 2019 
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