Verslag bijeenkomst 13 juni 2019
Locatie: Utrecht, Domstad (https://www.accommodatiedomstad.nl/)
Tijdstip: 14.00 – 16.00 uur
De stukken zijn ook te vinden op onze website: http://www.deassociatedegree.nl/info/

1. Opening en vaststellen agenda
Er zijn geen toevoegingen aan de agenda.
2. Verslag vorige bijeenkomst
a) Verslag
Geen opmerkingen. Verslag akkoord.
b) Vragen n.a.v afgelegde bezoeken en afspraken
Geen vragen.
3. Mededelingen
•
Inventarisatie ikv Ratho
Een aanvraag dient te worden ingediend uiterlijk 1 mei van het kalenderjaar voorafgaand aan
het studiejaar waarvoor de aanvullende eisen voor het eerst zullen gelden. De wijzigingen die
vorig jaar zijn ingediend zijn door een misverstand niet allemaal doorgevoerd. De wijzigingen
van dit jaar zijn in ieder geval gecommuniceerd.
•
Rapportage overleg met communicatiemedewerkers (Carolien van Riswijk)
Een prima meeting. Iedereen is tevreden met de uitkomst:
o Dat er draagvlak is voor een gezamenlijke actie en ook behoefte aan
communicatie over de Ad;
o Niet alleen richting studiezoekers maar ook richting werkveld en de omgeving van
de student;
o Ook dient gecommuniceerd te worden richting eigen instituten en binnen de
mbo’s;
o In deze communicatie ook aandacht voor de plaats van de Ad’s binnen de
beroepskolom;
o Eerder een PR-gerichte aanpak dan een marketing aanpak.
o Deelnemers zijn tevreden over de vervolgafspraak die gemaakt is.
•

Rapport ROA: Ad-opleidingen: omvang en rendement (mei 2019) (zie website
deassociatedegree.nl)
Jaap zal contact opnemen met het ROA en Fouarge uitnodigen voor de meeting in september
of december om het rapport toe te lichten. (Inmiddels gebeurd. Didier Fouarge zal niet komen
hij heeft de naam van Barbara Belfi doorgegeven. Voorkeur december.)
•
Overleg met examencommissies (Ad algemeen en niveau 5)
Vraag: is er binnen examencommissies behoefte aan toelichting over de Ad in het algemeen
en de niveau 5 beschrijving in het bijzonder? Denk bijvoorbeeld ook aan borging van het adniveau en de kwaliteit van toetsing.
Reacties: Online is al veel te vinden. De niveau 5 beschrijving lijkt goed te werken.
Examencommissies zijn divers georganiseerd. Bij accreditaties moet toch aangegeven worden
wat de positionering en profilering is van de Ad tov mbo-4 en bachelor.
Afspraak: inventariseer binnen de eigen instelling of examencommissies behoefte hebben aan
een toelichting. En geef dit door aan Mathieu.
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•
‘Contributie’ lidmaatschap Platform
Omdat het platform zo nu en dan toch kosten moet maken, ligt de vraag voor om leden een
contributie te vragen.
o Wie zijn de leden?
o Vast bedrag of een verdeelsleutel bijvoorbeeld op basis van aantal studenten,
aantal opleidingen.
o Masterplatform vraagt 1000 euro per hogeschool.
o Kan ook via de VH. Die zal wellicht vervolgens de contributie van de deelnemende
hogescholen verhogen.
Er zal een voorstel worden opgesteld.
4. Positionering en structuur van landelijk Ad-platform (bijlage)
Jaap doet mondeling verslag van bijeenkomst bestuurscommissie VH, 5 april.
•
Verslag dat als bijlage bij de uitnodiging voor deze meeting zat is een concept. Dit is nog
niet vastgesteld.
•
Positionering nog niet definitief. In de governancestructuur hebben de Sectoraal Advies
Colleges (sac’s) een positie. Het platform vooralsnog niet. Discussie nu gaat over: Hoe kan
het platform deel uit maken van deze governancestructuur.
•
Bestuurscommissie had veel waardering voor wat tot nu toe gerealiseerd is (o.a. niveau 5,
platformoverleg, leggen en onderhouden van contacten).
•
Q. Ben je voor de bestuurscommissie niet een adviescommissie m.b.t. de doelmatigheid
maar verder zonder beslissingsbevoegdheid. Dan zou je dus te werk kunnen gaan als het
masterplatform.
•
Benader eigen bestuurders en ga in overleg over een verandering in de
governancestructuur: uitgangspunt: Sac’s gaan over bachelors, Master platform over de
masters en het platform Ad over de Ad’s.
5. Procedure vaststellen Landelijke Opleidingsprofielen
•
Voor de vaststelling van opleidingsprofielen is er een procedure die dat regelt voor de
bacheloropleidingen.
•
Voor de Ad-opleidingen is die procedure er nog niet. Hieraan is wel behoefte omdat er op dit
moment door verschillende LAdO’s profielen worden ontwikkeld.
•
Vraag is wie gaat over de opleidingsprofielen? Sac’s of platform? Platform heeft hierin nog
geen positie, Sac’s zijn hierin vooralsnog leidend.
•
De voorgestelde adviesbevoegdheid van het platform gaat over: niveau 5, doorstroom mboad-bachelor, naamgeving van de opleiding, validatie opleidingsprofiel door het regionale
werkveld.
•
Er is een eerste aanzet gemaakt voor deze procedure (als bijlage bij de uitnodiging) met een
tijdpad om deze aan te scherpen en door de bestuurscommissie te laten vaststellen.
•
Samenstelling van de commissie: Aldert Jonkman (VH, secretaris Bestuurscommissie), Karina
Visscher, Gerrit Averesch, Jaap ten Have, Mathieu Bronneberg
•
Het concept wordt gemaild aan een ieder met verzoek om te reageren voor 30 juni.

6. Activiteiten
a) Professionaliseringsdag (mail is rondgestuurd, datum 21 juni a.s.)
http://www.deassociatedegree.nl/professionaliseringsdag-niveau-5/
Zie de toelichting van David de Vries in de mail van 12 juni met als onderwerp: expertisegroep
en professionalisering
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b) Studiemiddag met examencommissie
thema: Ad algemeen en niveau 5
Oproep om binnen de eigen instelling te inventariseren of examencommissies behoefte hebben
aan een toelichting. En geef dit door aan Mathieu.

c) Mini conferentie najaar 2019, 50-100 mensen
Met mogelijke onderwerpen
•
Lado’s
•
Doorstroom
•
Profielen, Breed/smal
locatie: AAAd Den Bosch
Avans organiseert deze miniconferentie
d) Landelijke Ad Conferentie, 5 november 2020
•
De Hogeschool van Utrecht is gevraagd onderdak te bieden (in Utrecht of Amersfoort).
•
Oproep voor samenstelling programma- en organisatiecommissie met als resultaat dat
hierin zitting nemen: Brenda van Stappen (Windesheim), Mark Tammer (HU), Gerrit
Averesch (HAN), Carolien van Riswijk (Iselinge), Afke van Veen (RAC), Frank van der Loo
(RAC) en Jaap ten Have
7. Rondvraag
•
Met betrekking tot de brief aan de NVAO over de indeling Accreditatiegroepen, er is een
ontvangstbevestiging aangekomen met de mededeling dat de NVAO er nog op terug zal
komen.
8. Afsluiting

Bijeenkomsten en afspraken
Datum

Landelijke Adplatform

3 april
5 april
12 april
25 april
26 april
16 mei
16 mei
ntb
ntb
13 juni 2019
14 juni
21 juni
30 juni

Kennismaking met Mourad Saidi, OC&W (Jaap en Esther)
bestuurscommissie onderwijs van de VH (Jaap)
SAC HEO (Jaap, Mathieu)
Politie Onderwijsraad (Jaap)
SAC HPO
Pieter Moerman, Platform Beta Techniek (platform Talent
voor Techniek)
Overleg met Max Koninkx (webmaster VH)
SAC HTNO, Raimond Bartelink
Isabel Coenen FNV
Overleg Ad platform
SAC KUO
Professionaliseringsdag niveau 5; locatie HvA
Allen: Reageren op Procedure op- en vaststelling
landelijke opleidingsprofielen Associate degree opleidingen

11 sept
26 sept 2019
12 dec 2019

Diverse afspraken

Overleg met Petra Kanters, voorzitter landelijk
masterplatform
Overleg Ad platform
Overleg Ad platform
3

2020
12 maart 2020

Overleg Ad platform

18 juni 2020

Overleg Ad platform

17 sept 2020

Overleg Ad platform

10 dec 2020

Overleg Ad Platform
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