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WOENSDAG 1 JUNI 2022
10.00 – 12.30
TRAJECT: mbo4 – Ad
13.30 – 16.00
TRAJECT: Ad – Bachelor
(inclusief lunch)
14 april 2022

Inleiding
Met de invoering van de Ad is al veel in gang gezet. Maar met de groei van het aantal opleidingen
en de sterk stijgende aantallen studenten die daaraan meedoen, komt er ook steeds meer behoefte
aan duidelijkheid over de vormgeving van de trajecten waarbij de Ad betrokken is. Er zijn na 2006,
met de start van de Ad, eigenlijk verrassend weinig aanpassingen gepleegd binnen de wet- en
regelgeving. Ook is er geen echt beleid gemaakt voor de studenten die nu andere leerwegen volgen. Dat gaat zich toch op een aantal fronten wreken. Met de plannen van de overheid om meer
flexibiliteit na te streven en het ‘levenlang ontwikkelen’ tevens een boost te geven met de mogelijke
inzet van bekostigde hogescholen – alwaar private instellingen al heel veel weet van hebben – zou
je kunnen verwachten dat met inzet van de Ad het actief ondersteunen van nieuwe arrangementen
een plek in het beleid zou krijgen.
Echter, er is kennelijk meer nodig om de overheid daarvoor in het geweer te laten komen. Dat kan
bijvoorbeeld door ‘vanaf de werkvloer’ te komen met aanbevelingen, vervat in notities en stukken
waarin voorstellen worden gedaan op basis van goede voorbeelden. Daarom hebben we mede
deze ThemaReeks in het leven geroepen.
Alle uitkomsten en notities zullen op 13 en 14 oktober tijdens een tweedaagse conferentie aan de
orde komen. Echter, op basis van de bevindingen tijdens de eerste twee bijeenkomsten is het idee
ontstaan om alvast op 1 juni a.s. tijdens een studiedag in Amersfoort een en ander aan de orde te
stellen, mede vanwege het belang dat door de deelnemers aan de bijbehorende ontwikkelingen
wordt gehecht. Het gaat om de volgende twee 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 constructies mogelijk, wat is de status van het resterende programma…
Doelstelling
Het is goed om voor de studiedag aan te geven dat het belangrijkste doel is met elkaar te kijken
naar deze trajecten als elementen van ons onderwijsstelsel. Het gaat om het bespreken van randvoorwaarden, allerlei verwachtingen als het gaat om het kunnen optimaliseren van het traject, als-
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mede om het bezien van de specifieke mogelijkheden die er zijn als overheid en betrokken instellingen en aanpassingen die nodig zijn om te komen tot passende 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 achterhoofd mee, ook in de notitie die uiteraard ook na deze studiedag het licht zal zien.
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.
Notities
De notities die inmiddels over beide trajecten zijn verschenen en behoorlijk veel achtergrondinformatie bevatten, zijn te vinden op onze website bij www.leidoacademy.nl/activiteiten (linker kolom).
Degenen die zich inschrijven ontvangen, naast alle stukken voor de studiedag op 1 juni, deze notities, met kort aanvullend memo met de belangrijkste zaken.
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:
Dagdeel met lunch:
Dagdeel zonder lunch
(bedragen excl. btw)

25 euro
15 euro
10 euro

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.
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