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Breaking news!
•

11 oktober 2019: DvdB omgezet in een expert-sessie

Er is van 10.30 tot 15.00 uur in Amersfoort een uitgebreide sessie over huidige ontwikkelingen rond de beroepskolom, mede met het oog op de tweedaagse in 2020 – met het
definiëren van thema’s voor onderzoeken door studenten (afstudeeropdrachten) in de
periode januari – mei 2020, onder meer te begeleiden door deelnemers aan deze sessie
•

8 & 9 oktober 2020: tweedaagse van de beroepskolom

Ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van de beroepskolom ‘nieuwe stijl op basis van
het Ba-Ma-systeem en de mbo-structuur’ wordt daaraan in een conferentieoord in het
centrum des lands gedurende vier dagdelen (en een avondsessie) aandacht besteed aan
de hand van actuele van thema’s en relevante ontwikkelingen – en wordt teruggekeken op
markante aspecten en veranderingen
BELANGRIJK: Omzetting DvdB op 11 oktober 2019 naar een algemene sessie
In de voorbereiding naar deze dag hebben we moeten constateren dat het erg lastig wordt om een
aantal belangrijke deskundigen rond het thema bijeen te krijgen. Daarom is besloten de DvdB om
te zetten in een meer kleinschalige sessie voor een groep direct betrokkenen bij de beroepskolom
en die experts te vragen om met ons mee te denken over de eerder aangekondigde onderwerpen.
Maar deze sessie is mede bestemd om te komen tot een inventarisatie van relevante thema’s met
het oog op een tweedaagse in oktober 2020 als markering van 20 jaren ‘beroepskolom nieuwe
stijl’. Er wordt tevens bezien welke aspecten van een bepaald thema zijn mee te nemen bij afstudeeropdrachten voor studenten (Bachelor en Ad) en waarvan de uitkomsten gedurende die tweedaagse aan bod komen. Verderop worden meer details gegeven over 11 oktober a.s.
BELANGRIJK: ‘Tweedaagse van de Beroepskolom’ in 2020
In 2000 kreeg ons land te maken met de nieuwe structuur voor het hoger onderwijs, het BaMasysteem, in te voeren in het kader van het zgn. Bolognaproces. Volgend jaar hebben we hiermee
dus 20 jaar te maken. Er is een graad bij gekomen, de Ad… allerlei experimenten zijn in gang
gezet... processen hebben een kans gekregen… herzieningen zijn gepleegd…
Ook zijn regelingen en kaders voor het hbo voortdurend aangepast, herzien, opgebroken en voorzien van nieuwe inzichten. Accreditatie, doelmatigheid, financiering, studiesucces… zaken die allemaal hebben gezorgd voor discussies op alle niveaus – en nu nog steeds daarvoor zorgen.
Maar ook het mbo heeft niet stilgezeten. Doorstroomkwalificaties, verwantschap, competentiegericht onderwijs, keuzedelen, en nog veel meer zaken die het mbo een niet aflatende dynamiek
hebben meegegeven. Eigenlijk teveel dynamiek, volgens velen, met voortdurend veranderende
doelstellingen en aan te passen scenario’s…
Logisch dat zich tevens op het snijvlak mbo-hbo heel wat afspeelde: Samenwerkingsverbanden,
regionale plannen, projecten, onderzoeken en stimuleringsgelden. In elke regio hebben hogescholen en mbo-instellingen er voortdurend mee te maken gehad en dat doen ze nog steeds.
Het is dus tijd om stil te staan bij wat er zoal die twintig jaren is gebeurd en wat we ervan kunnen
leren voor de komende jaren. Daarom willen we op 8 en 9 oktober 202 allerlei thema’s de revue
laten passeren, met iedereen die daarin interesse heeft, mede gelet op zijn of haar activiteiten.

Verderop geven we alvast een aantal details over de tweedaagse. Na de zomervakantie komen
we daarop verder terug.
EXPERT-SESSIE 11 OKTOBER
In plaats van een breed ingestoken Dag van de Beroepskolom is er op 11 oktober van 10.30 tot
15.00 uur een sessie voor degenen die op een meer inhoudelijke en beleidsmatige wijze bij de
beroepskolom betrokken zijn – vooral ook in organisatorische zin.
Dat kan een betrokkenheid bij diverse thema’s zijn, denkend aan ontwikkelingen en zaken die op
dit moment stevig in de belangstelling staan, dan wel onderwerpen die passen bij de aansluiting
mbo-hbo alsmede de relatie met het werkveld voor mbo- en hbo-studenten.
Deze thema’s willen we graag met elkaar op een rijtje zetten en bespreken (zie hieronder in de
kaders). Maar de deelnemers kunnen zonder meer zelf meerdere onderwerpen aandragen – zie
het lijstje hieronder over het hoe en wat.
Er zullen met het oog daarop ook vertegenwoordigers van het ROA en de SBB aanwezig zijn.
Maar daarnaast is het goed om op 11 oktober alvast wat terug te blikken op de afgelopen 20 jaren,
om te bezien wat er zoal bepalend is geweest voor de inrichting van de beroepskolom. De vraag
is wat we daarvan hebben geleerd en welke zaken zonder meer een meerwaarde hebben gehad.
Dit alles gaan we doen met in het achterhoofd dat in oktober een tweedaagse zal plaatsvinden
waarin worden teruggeblikt op en vooruitgekeken naar de toekomst van de beroepskolom. De
thema’s en ontwikkelingen die uit de expert-sessie van 11 oktober komen rollen, worden gebruikt
bij de voorbereiding op de tweedaagse.
Een aantal onderliggende zaken zal worden uitgezet bij hogescholen als onderwerp voor een
afstudeeropdracht voor Bachelor- en Ad-studenten. Zij kunnen op die tweedaagse in oktober 2020
op basis daarvan een presentatie verzorgen.
De sessie kent aldus een aantal aspecten:
• Met elkaar vaststellen wat thema’s en onderwerpen zijn die naar de mening van de groep van
belang zijn voor de ontwikkelingen binnen de beroepskolom op niet al te lange termijn – denkend aan de positie van het mbo, hbo en de arbeidsmarkt.
• Nagaan met de aanwezigen welke thema’s en onderwerpen vanaf 2000 bepalend zijn geweest
voor de vormgeving van de beroepskolom, gelet op de veranderingen in het mbo, hbo en op
de arbeidsmarkt, en die op dit moment ‘gekoesterd’ moeten worden.
• Bezien met de aanwezige experts en betrokkenen welke ontwikkelingen binnen de arbeidsmarkt de afgelopen jaren hebben gespeeld en welke de komende jaren van belang zijn, gelet
op de positie van mbo-4 en de Ad – mede gelet op de arbeidsmarktvoorspellingen van het
ROA, en de plannen van de minister om bij de doelmatigheid van bestaande opleidingen te
kijken naar de relevantie voor het werkveld (en dus samen kijken naar welke criteria daarvoor
zich het beste lenen).
• Bekijken welke rollen voor het ROA en de SBB (mbo) zijn weggelegd in de komende tijd als
het gaat om het versterken van de flexibiliteit van de leerwegen binnen de beroepskolom, met
mbo-4, Ad en andere kwalificaties (ook niet-formeel, dus privaat).
• Onder de loep nemen van de veranderingen rond de leerwegen die studenten kunnen aflopen
als gevolg van de invoering van de Associate degree-opleiding. In een vorige nieuwbrief is
daarvoor al een aanzet gegeven – zie het kader hieronder.
De daarbij genoemde zaken kunnen met elkaar worden langsgelopen op relevantie.
De leerlijnen zijn aan het veranderen. De focus op de aansluiting ‘mbo-Bachelor’ verschuift deels
naar twee andere nl. ‘mbo-Ad’ en ‘Ad-Bachelor’.
•
•
•
•
•
•

Inzet keuzedelen en meetellen voor de doorstroom
Toegankelijkheid en het (niet) stellen van eisen
Invoering van de Ad, in combinatie met een 2+2-route naar de Bachelor en hoe dan…
Bachelor met (veel) meer havisten en gevolgen voor de aanpak binnen die opleiding
Onderscheiden van vier stromen bij het mbo-4
Doorloop van BBL naar Ad

•
•

Beleid als het gaat om het verhogen van rendementen in de Bachelor
Gevolgen van studieleningen en andere veranderingen voor studenten in het hbo

De drie niveaus hebben hun eigen waarde voor de arbeidsmarkt, een specifieke relevantie voor
het werkveld en daarmee hun eigen duidelijke dynamiek.
•
•
•
•
•
•
•
•

Betrokkenheid van het hbo bij de taken van SBB
Samenhang tussen kwalificaties voor mbo-4 en Ad
Gevolgen voor arbeidsmarktvoorspellingen: Ad versus B en na de Ad gaan werken versus doorgaan met
de Bachelor
Veranderingen in functies op bachelorniveau
Vraag vanuit het werkveld naar meer maatwerk
Invoering van het NLQF en de invloed daarvan op de vraag vanuit het werkveld naar andere vormen van
scholing
Rol van beroepsorganisaties en hun eigen scholingsaanbod
Levenlang ontwikkelen en flexibilisering, gelet op de dynamiek in het werkveld

Meedoen en aanmelden
Als u zich herkent in de doelgroep voor deze sessie, mee wilt praten over de oude en nieuwe
thema’s en ontwikkelingen binnen de beroepskolom en samen met de andere voorzetten wilt geven
voor de tweedaagse in oktober 2020, kunt u zich opgeven voor 11 oktober. Dat kan door een mailtje
te sturen naar info@leido.nl.
De bijeenkomst vindt plaats in Amersfoort. De kosten bedragen 50 euro excl. btw, inclusief de
catering en de lunch.
In de komende periode zal regelmatig een update van de aanpak worden uitgebracht, met een
programma, de mogelijke thema’s, ontwikkelingen en onderwerpen.
Mocht u niet kunnen komen maar wel willen meedenken (bijv. door het aanleveren van stukken),
dan bent u ook van harte daarvoor uitgenodigd. Dat kan ook als u werkzaam bent bij een hogeschool en studenten heeft die bereid zijn een onderzoeksopdracht uit te voeren.
TWEEDAAGSE OKTOBER 2020
Gelet op de dynamiek binnen de beroepskolom in de afgelopen twee decennia en hetgeen we in
dat opzicht kunnen verwachten voor de komende tijd, is het een goed idee om in oktober 2020 een
tweedaagse te houden om de stand van zaken op te maken, en vooruit te kijken. De data zijn 8 en
9 oktober, en de plaats van samenkomst zal een conferentieoord in het centrum des lands zijn.
Elk dagdeel zal gewijd zijn aan een thema, waarbij verleden, heden en toekomst aan elkaar worden
gekoppeld. Dat houdt in dat er vier algemene thema’s en daarbij behorende onderwerpen en ontwikkelingen aan bod komen.
Voor de avond van de 8ste oktober is een meer strategische bijeenkomst gepland om in grote lijnen
te bezien hoe de politiek en de overheid bezig is met de beroepskolom.
Alle onderdelen zullen in principe los kunnen worden gevolgd.
Een overnachting in het conferentieoord is straks ook te boeken.
De vier thema’s zullen mede voortkomen uit de sessie op 11 oktober a.s. Uiteraard zal de actualiteit
niet uit het oog worden verloren. Er zullen mede daarom presentaties van studenten plaatsvinden,
op basis van een aantal onderzoeken die worden uitgezet via de hogescholen.
Gegevens over inschrijving, kosten, plaats, bijdragen en het programma zullen komend studiejaar
via specifieke nieuwsbrieven worden verspreid. Maar als u denkt dat de tweedaagse een niet te
missen kans biedt om met collega’s uit het hbo, mbo, werkveld, politiek en andere hoeken te praten
over het belang van de beroepskolom, noteer deze data alvast in uw agenda.
VRAGEN, SUGGESTIES…
Uiteraard kunt u uw vragen, opmerkingen, suggesties en kanttekeningen kwijt via info@leido.nl.
Wilt u meedoen in de voorbereidingsgroep, dan bent u van harte welkom.

