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Verslag 22 februari 2018
Opening en vaststellen agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
Verslag vorige vergadering
Onder voorbehoud van enkele taalkundige aanpassingen wordt het verslag vastgesteld.
Terugkoppeling bestuurlijk overleg met MBO Raad
Uit het bestuurlijk overleg van 5 februari is duidelijk geworden dat MBO Raad geen stelseldiscussie wil. De
verantwoordelijkheid voor de Ad ligt primair bij hogescholen. Wel zijn mbo-instellingen (met het oog op een
arbeidsmarktbehoefte) op zoek naar hbo-partners om Ad’s te ontwikkelen. Hogescholen worden daarom
nadrukkelijk opgeroepen de lijn naar ROC’s open te houden zodat er een goede samenwerking mogelijk is.
Daarnaast is de MBO Raad betrokken bij de organisatie van het Ad Congres (8 november). Het is de bedoeling
dat Vereniging Hogescholen en MBO Raad tijdens dat congres een convenant ondertekening waarin de
samenwerking (mbo - hbo) wordt onderschreven.
Verkiezing voorzitter
De kandidaten (Bert Reul en Jaap ten Have) stellen zich voor en motiveren hun ambitie voor het
voorzitterschap. Beidde kandidaten geven aan de gevraagde tijdsinvestering (ten minste een halve dag per
week) te kunnen realiseren. De uitslag van de schriftelijke stemming is:
 1e ronde: ieder 6 stemmen en 1 blanco
 2e ronde: Jaap 7 stemmen, Bert 6 stemmen
Op basis van de verkiezingsuitslag wordt Jaap ten Have benoemd als voorzitter van het Overlegplatform
Associate Degree.
Vervolgstappen plan van aanpak Overlegplatform Associate Degree
Er ligt een nieuwe versie van het plan van aanpak voor. Naar aanleiding daarvan wordt de vraag gesteld hoe
het gaat met de doorstroom van de Ad naar de Bachelor. Met name behoud van EC en het eventueel
overstappen van domein (staat op de agenda bij de vervolgstappen bij punt 4).
Ten tweede is de rol/functie het studieadvies (als-dan-niet bindend) een punt van aandacht. Ter plaatse wordt
toegelicht dat een studieadvies instellingsbeleid is. Mogelijk zou enige onderlinge afstemming wel

handig/wenselijk zijn. In het verlengde hiervan komen de doorstroomeisen ter sprake. Ook hiervoor is de
ontvangende bacheloropleiding in de lead. Wenselijk is hierover HBO-brede afspraken te maken.
Afstroom van bachelors en die met een Ad laten vertrekken zou in de toekomst een issue kunnen zijn. De Ad is
geen afvoerputje. Duidelijk is wél dat er voldaan moet worden aan het uitstroomprofiel van de Ad.
Vervolgstappen per punt:
1 Uitwerking EQF5
Het initiatief hiertoe is binnen de Ad7 genomen (Marije Markers). Dit moet nog verder worden opgepakt en
uitgewerkt. Het idee is om een aantal onderwijskundigen bij elkaar te plaatsen met de vraag om EAF5 op basis
van het voorwerk uit te werken.
 David de Vries pakt dit op.
 Planning: Dit kalenderjaar
 Secretaris zorgt voor de vervolgacties. Ieder zoekt wel zijn/haar eigen onderwijskundige op.
2a Communicatie intern en 2b Externe positionering Ad
Het voorstel is om voort te bouwen op een plan waartoe Saxion in een eerder stadium het initiatief heeft
genomen. Een aantal van de zaken lopen al en/of zijn besproken in de netwerkbijeenkomst communicatie van
de Vereniging Hogescholen. Uitgangspunt is dat helder moet zijn waar de Ad staat. De Ad dient gepositioneerd
te worden tussen Bachelor en MBO. Deze positie moet vooral en ook intern duidelijk zijn en afgestemd zijn.
 Jaap ten Have pakt dit op in verdere afstemming met Saxion (Alex van Zijl) en zet dit de volgende
vergadering op de agenda. Bij de HAN, Zuyd, Avans zijn mensen die kunnen en willen meedenken.
3 Opzetten landelijke opleidingsoverleggen
Ter vergadering blijkt dat er op dit moment overleg is rondom drie Ad's. Overleg ten aanzien van Zorg en
Welzijn is in oprichting, rondom ICT is e.e.a. gaande en Facility Management is in gang gezet. Geconstateerd
wordt dat dit punt grote samenhang vertoond met punt 4, 5, 6.
 Jaap ten Have gaat met de secretaris het bestaande overleggen in beeld brengen. David de Vries wil hier
bij meedenken.
 Voorstel is om de voorzitters van de bestaande overleggen eens uit te nodigen voor een platform
vergadering.
4 Naamgeving opleiding
 De eerste stap is om landelijke opleidingsoverleggen bijeen te brengen.
5 Vooropleidingseisen
 Alle deelnemers verzamelen de wensen binnen hun eigen instelling en delen het resultaat met Dirk
Cornelissen. De deadline hiervoor is 28 maart.
6 Landelijke beroepsprofielen
 De eerste stap is om landelijke opleidingsoverleggen bijeen te brengen.
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7 Graadtoevoeging
Het eerste beeld is dat er nog weinig belangstelling is voor een graadtoevoeging.
 Voorstel dat de secretaris deze wensen actief gaat inventariseren. De wenselijkheid wordt nader
besproken op basis van de inventarisatie.
8 Accreditatie en contact NVAO
Punt 7 (Graadtoevoeging) zou een agendapunt voor de NVAO kunnen zijn.
 Gerrit Averesch, Arno Blootens, Adriaan Oosterloo en Karina Visscher zijn bereid om een voorstel te maken
voor een gesprek met de NVAO.
9 Macrodoelmatigheid en contact CDHO
Het voorstel is om dit punt samen te voegen met punt 8.
 Gerrit Averesch, Arno Blootens en Karina Visscher zijn bereid om een voorstel te maken voor een gesprek
met de CDHO.
Paul Rüpp geeft als advies mee om beidde gesprekken op 12 april te plannen. De eventuele uitkomst van het
gesprek met het overlegplatform kan dan worden meegenomen in een nog te plannen gesprek op bestuurlijk
niveau.
Tot slot
Er komt een tijdsplanning voor het gehele plan van aanpak (actie Jaap ten Have).
Conferentie van 8 november 2018
Het congres wordt georganiseerd in samenwerking met de MBO Raad. Aandachtspunt bij het programma en de
organisatie is dat het gaat om veel onderwerpen en doelgroepen, en hoe dit op een goede manier vorm te
geven. Aan twee congresbureau’s is een offerte gevraagd ter ondersteuning van de organisatie. Op 12 maart
wordt door de programmacommissie verder gesproken over de keuze van een bureau.
Rondvraag
1. David de Vries zou graag een keer de discussie willen voeren over een aantal maatschappelijke
onderwerpen, zoals momenteel het lerarentekort. Kunnen we dat eens met elkaar beet pakken, en kijken
wat wij hier gezamenlijk aan kunnen doen?
2. Kan het concept convenant en stappenplan inzake samenwerking mbo-hbo rondom de Ad bij een volgende
vergadering worden besproken? Dit wordt toegezegd.
Volgende vergadering is op 12 april: verzoek om dat op dezelfde tijd en plaats te laten plaatsvinden.
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