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Themareeks 21-22: 
Trajecten in het hoger onderwijs 

 

 
 

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

FYSIEKE BIJEENKOMST 
 

Amersfoort  
Gebouw Hogeschool Utrecht 

 

WOENSDAG 1 JUNI 2022 
 

10.00 – 12.30  
TRAJECT: mbo4 – Ad 

13.30 – 16.00  
TRAJECT: Ad – Bachelor 

(inclusief lunch) 
                                               25 maart 2022 

 

 

Inleiding 
We zijn vanaf januari bezig met de ThemaReeks die draait rond het bespreken van een zestal 
trajecten binnen het onderwijssysteem en dan vooral gericht op het hoger onderwijs. Tijdens de 
eerste drie bijeenkomsten is gebleken dat het gaat om zeer interessante ‘exercities’ om te bezien 
hoe een traject kan worden geoptimaliseerd. Dat betekent het zo goed mogelijk positioneren van 
een leerweg met een aantal schakels, met puur de focus daarop gericht.  
 

Het betekent dat er veel overhoop wordt gehaald, met veel suggesties voor het aanpakken van 
een traject. Maar tevens wordt geconstateerd dat er nog wel veel werk aan de winkel is om buiten 
de gebaande paden te treden en daadwerkelijk andere vormgevingen een kans te geven. Leer-
zaam, zonder meer.  
 

De uitkomsten van de eerste twee bijeenkomsten zijn gebundeld in twee notities. Deze zijn beschik-
baar op onze website bij http://www.leidoacademy.nl/activiteiten/. Het gaat daarbij om de volgende 
trajecten: 

• Mbo4 naar de Ad: hoe in te richten, wat is verder mogelijk en wat zijn ontwikkelingen… 

• Ad naar de Bachelor: hoe kan iemand na de Ad een Bachelor behalen, zijn er andere con-
structies mogelijk, wat is de status van het resterende programma… 

 

In beide notities wordt behoorlijk veel overhoop gehaald, maar er is tevens een deel opgenomen 
met de meest interessante conclusies en aanbevelingen. Dat maakt het verdere overleg een stuk 
eenvoudiger, denken we, in aanloop naar de tweedaagse in oktober waarbij alle trajecten aan 
elkaar zullen worden gekoppeld. Dat kan leiden tot een frisse blik op het gehele stelsel, met con-
crete voorstellen aan de beleidsmakers om met de Ad in het hoger onderwijs en gelet op alle 
andere ontwikkelingen rond het aanbieden van allerlei kwalificaties, de tijd te nemen voor een 
‘actualisering’ van de ‘nationale hoger onderwijsruimte’. 
 

Tussenstap met een fysieke bijeenkomst over deze trajecten 
Mede in samenspraak met de deelnemers aan de eerste twee bijeenkomst is besloten om een 
‘tussenstap’ te programmeren, met een fysieke bijeenkomst op woensdag 1 juni in Amersfoort, met 
aandacht voor deze twee trajecten, in de ochtend en de middag. 

http://www.leidoacademy.nl/activiteiten/
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Doelstelling 
Het is goed om aan te geven dat het belangrijkste doel is om met elkaar te kijken naar de trajecten 
als elementen van ons onderwijsstelsel. Het gaat om randvoorwaarden, verwachtingen als het gaat 
om het kunnen optimaliseren van het traject, de mogelijkheden die er zijn als overheid en betrokken 
instellingen en aanpassingen die nodig zijn om te komen tot passend regelingen en kaders. 
 

We gaan dus niet specifiek in op allerlei inhoudelijke zaken, dus op details van examenreglementen 
of afspraken die (intern) nodig zijn als er meerdere instellingen bij zijn betrokken. Dat zijn elementen 
van de wijze van het koppelen van afzonderlijke opleidingen en programma’s, en daarbij behorende 
constructies die nodig zijn ‘in de dagelijkse praktijk’. Maar we nemen ze uiteraard wel in het achter-
hoofd mee. 
 

Aan het eind van elk dagdeel en dus ook aan het eind van de dag hopen we een lijst met allerlei 
praktische aanbevelingen te hebben, voor de onderliggende trajecten. Aan de ene kant moeten ze 
realistisch zijn maar aan de andere kant mogen we met de aanwezigen best nadenken over nieuwe 
en creatieve constructies. 
 

Opzet 
De studiedag heeft de volgende kenmerken: 

• Plaats: Amersfoort - gebouw Hogeschool Utrecht – loopafstand van Amersfoort Centraal – 
parkeergarages in de directe omgeving 

• Tijdsindeling: 

• 09.30 – 10.00:  Ontvangst en registratie 

• 10.00 – 12.30: Algemene inleiding 
Bespreking van het traject mbo-4 naar de Ad 
Conclusies 

• 12.30 – 13.30 Lunch 
   13.00 – 13.30  Ontvangst en registratie deelnemers middagdeel 

• 13.30 – 16.00 Algemene inleiding 
Bespreking van het traject Ad naar een Bachelor 
Conclusies 
Sluiting 

 

Kosten 
Gehele dag:  25 euro 
Dagdeel met lunch: 15 euro  
Dagdeel zonder lunch 10 euro 
(bedragen excl. btw) 
 

Aanmelden 
U kunt zich aanmelden voor de studiedag op 1 juni door een mailtje te sturen naar info@leido.nl 
met de volgende gegevens: 

• Naam 

• Functie 

• Instelling / organisatie 

• En waaraan u wilt meedoen: Gehele dag / ochtend / middag / lunch. 
 

Uiteraard kunt u uw opmerkingen, vragen en suggesties ook via dit mailadres aan ons doorspelen. 

mailto:info@leido.nl

