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

 

\ThemaReeks 2023 
 

Bijeenkomst 5 april – 10.00 tot 15.30 uur 
 

Ad-plus-kennis 
 

Bijeenkomst 10 mei – 10.00 tot 15.30 uur 
 

Ad-basis-kennis 
 

Mercure Conferentiecentrum Amersfoort 
 

 Nieuwsbrief 4 – 3 maart 2023 
 

1 Inleiding 
In deze ThemaReeks-brief geven we nog wat informatie over de eerstvolgende bijeenkomst, op 
woensdag 5 april a.s. voor de ‘gevorderden’, maar gaan we ook vast het een en ander melden voor 
de bijeenkomst op woensdag 10 mei a.s. voor degenen die zich als starters op Ad-gebied zien of 
gewoon willen vernemen hoe de Ad zich aan het vestigen in ons hoger onderwijsstelsel. 
 

2 Eerst over 10 mei… - de basis… 
Deze bijeenkomst is voor iedereen die wil worden bijgepraat over de Ad, als formele en sterk 
groeiende opleiding binnen het hbo. Er komen met het oog daarop allerlei aspecten voorbij, met 
korte inleidingen om de deelnemers inzicht te geven in wat de Ad inhoudt en hoe de opleidingen 
zijn te positioneren in het gehele onderwijsstelsel. Uiteraard worden deze inleidingen afgewisseld 
met korte en gerichte groepsopdrachten zodat men ook van elkaar kan leren. Samen valt te bezien 
hoe binnen de eigen instelling met allerlei Ad-zaken wordt omgegaan. 
 

09.30 – 10.00 uur: Ontvangst en registratie 
10.00 – 10.30 uur: Inleiding en toelichting op de bijeenkomst / rol Leido 
   Kennismaking – uitwisselen van ervaringen met de Ad  
10.30 – 11.15 uur: Wat is de Ad, hoe is deze gepositioneerd in ons stelsel, waarom is deze keuze 

gemaakt en wat zijn de gevolgen / leerlijnen met de Ad en de mogelijkheden voor 
instellingen 

11.15 – 11.30 uur: Koffiepauze 
11.30 – 12.30 uur: Wettelijke kaders en regelingen 
   Accreditatie / kwaliteitsborging / macrodoelmatigheid / relevantie werkveld 
   Ontwikkelingen rond de bundeling van Ad’s – regionaal - positionering  
12.30 – 13.15 uur: Lunch    
13.15 – 13.45 uur: Mogelijkheden voor samenwerking met mbo-instellingen: positie van een  

ROC / regelgeving / samenwerkingsovereenkomsten / rol van ROC’s in de  
   regionale context / bekostigd versus privaat  

13.45 – 14.20 uur: Doorstroom mbo-Ad en vormgeving leerlijn Ad naar de Bachelor 
   Ontwikkelingen rond verwante en niet-verwante Ad’s en Bachelors 
   Ad en Levenlang Ontwikkelen / gebruik van varianten / rol certificaten 
14.20 – 14.30 uur: Koffiepauze 
14.30 – 15.00 uur: Mogelijke ontwikkelingen en plannen met de Ad – andere type opleidingen 
   Verdere scholingsopties met een Ad (werk / certificaten / bachelor / 
   private trajecten) 
15.00 – 15.20 uur: Losse eindjes… overgebleven vragen…    
15.20 – 15.30 uur: Inventarisatie van zaken die verder aandacht verdienen / mogelijke 
   bilaterale contacten / follow-up 
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3 En dan 5 april… gevorderden… 
Zoals we hebben gemeld in de vorige update, willen we proberen zo actueel mogelijk zijn als het 
gaat om het behandelen van de ontwikkelingen rond de Ad. Denk aan de toekomstverkenningen 
die OCW aan het uitvoeren is, de nieuwe regeling voor de macrodoelmatigheid en de monitor rond 
de Ad. Maar ook discussies rond dualisering van trajecten, het gebruik van certificaten en zeker de 
aandacht voor het mbo en dan ook de beroepskolom… het zijn zaken die we kunnen meenemen. 
 

Veel hogescholen denken na over de inbedding van hun Ad-opleidingen binnen hun aanbod, en 
daarbij worden de regionale Ad-vestigingen nauwlettend in de gaten gehouden. Krijgen die een 
eigen status, en hoe zit het dan met de doorstroom naar een Bachelor? Zo ja, wat gaat dit dan 
betekenen voor het aanbod in z’n geheel? 
 

De voorgenomen indeling is als volgt: 
09.30 – 10.00 uur: Ontvangst en registratie 
10.00 – 10.30 uur: Inleiding en toelichting op de bijeenkomst / rol Leido 
   Kennismaking – uitwisselen van ervaringen met de Ad binnen de eigen 
   werkzaamheden en de huidige functie 
10.30 – 11.00 uur: Leerlijnen met de Ad / aansluiting Ad-Bachelor, nu en straks / levenlang ontwik-

kelen en de rol van de Ad 
11.00 – 11.15 uur: Presentatie belangrijkste uitkomsten Ad-monitor en beleidsreactie OCW 
11.15 – 11.30 uur: Koffiepauze 
11.30 – 12.30 uur: Wettelijke kaders en regelingen / macrodoelmatigheid / samenwerking met het 

werkveld en de varianten deeltijd en duaal / privatisering en mogelijkheden daar- 
voor / rol van het NLQF   

12.30 – 13.15 uur: Lunch    
13.15 – 13.45 uur: Mogelijkheden voor samenwerking met mbo-instellingen / de positie van een ROC 

- regelgeving en samenwerkingsovereenkomsten 
- rol van ROC’s in de regionale context 
- mbo en niveau 5 - aandachtspunt in de samenwerking 

13.45 – 14.20 uur: Plannen van de overheid met de Ad 
-     toekomstverkenningen 
-     aanpassingen doelmatigheid  
-     internationalisering met de Ad 

14.20 – 14.30 uur: Koffiepauze 
14.30 – 15.05 uur: Brainstormsessie rond mogelijkheden voor de toekomst als de Ad centraal wordt 
   gesteld / schets van een scenario voor de komende jaren / welke aanpassingen 
    zijn nodig om de Ad sterker te kunnen positioneren bij alle doelgroepen 
15.05 – 15.20 uur: Losse eindjes… overgebleven vragen…    
15.20 – 15.30 uur: Inventarisatie van zaken die verder aandacht verdienen / mogelijke 
   bilaterale contacten / follow-up 
 

4     Organisatorische zaken 

• Woensdag 5 april 2023 / Woensdag 10 mei 2023 

• Tijd: 10.00 – 15.30 inclusief lunch en verdere catering 

• Plaats: Mercure Hotel – Conferentiecentrum - Amersfoort 

• Adres: De Nieuwe Poort 20, Amersfoort (t.o. gebouw van de Hogeschool Utrecht in Amersfoort) 

• Bereikbaarheid: Op loopafstand van Amersfoort CS / Parkeergarage onder het hotel 

• Kosten: 95 euro excl. btw (factuur wordt twee weken van tevoren digitaal toegestuurd) 
 

5    Aanmelding 
U kunt zich aanmelden door een mailtje te sturen naar info@leido.nl met vermelding van:  

• Naam 

• Organisatie 

• Functie 

• E-mail. 
 

U kunt zich vervolgens gewoon zonder kosten afmelden tot en met 30 maart resp. 3 mei. 
 

Uiteraard kunt ook hierover uw vragen bij ons kwijt, via info@leido.nl. En vergeet niet deze nieuws-
brief door te sturen naar alle collega’s en contactpersonen binnen het Ad-gebeuren en/of naar 
degenen die mogelijk gericht willen meedenken, met anderen in ons land. 
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