Verslag bijeenkomst 18 juni 2020
Locatie: digitaal
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
Jaap heet iedereen welkom en omdat het een Team-meeting is geeft Jaap de spelregels aan. Hij
checkt wie er allemaal aanwezig is:
Jaap ten Have, Mathieu Bronneberg, Suzanne Koster, Nina Spithost, Peggy Liebregts, Pierre
Poell, Roland van der Poel, Yvette Stok, Shakira Tromp, Vivian Tevreden, Anneloes Verhoeven,
Willianne van der Heijden, Jacqueline van Werkhoven, Carolien van Riswijk, Ed Bosschaart,
Mia van Rijsewijk.
2) Mededelingen
•
Laatste vergadering van Mathieu, hij gaat met pensioen. Op een later moment, wanneer
we weer fysiek bijeen kunnen komen, nemen we afscheid van hem.
•
Samenstelling Dagelijks Bestuur
o gekozen zijn Roland van de Poel, Nina Spithost en Carolien van Riswijk
•
Ontwikkelingen in het Ad-onderwijs bij de leden (kort rondje langs de velden).
Aansluitend brengt Jaap de naamgeving van opleidingen onder de aandacht.
o Er worden steeds nieuwe namen bedacht. Opdracht is wildgroei te voorkomen.
Ook VNO/NCW/MKB heeft aangegeven dat al die namen het er niet duidelijker op
maken.
o CDHO ziet er op toe, adviseert om opnieuw naar de naam te kijken, maar heeft
geen beslismacht, die ligt bij de hogeschool zelf.
o LAdO’s maken opleidingsprofielen waar meerdere opleidingen onder vallen. Ook
daar met elkaar de naamgeving bespreken.
o Naamgeving wordt geagendeerd voor het landelijk overleg van 17 september.
3) Barbara Belfi (ROA)
•
Toelichting en verzoek voor input onderzoek HBO Monitor m.b.t. Ad-onderwijs
Is vervallen
4) Communicatie
•
Korte toelichting conceptplan door Carolien.
•
Plan was naar de deelnemers gestuurd maar slechts één reactie. Wordt opnieuw naar de
deelnemers gestuurd voor feedback.
•
Anneloes: wat wordt van de VH verwacht? Antw.: Het plan wordt ingediend bij de
commissie onderwijs, daarover zijn al eerder afspraken gemaakt.
•
Conceptplan is als bijlage bij de uitnodiging voor de vergadering meegestuurd. Wanneer er
nog aanvullingen/opmerkingen zijn, kunnen deze gemaild worden naar Carolien.
5) Professionalisering
•
Korte toelichting bespreeknotitie door Nina
•
Op de miniconferentie in Roosendaal is de behoefte geuit om vaker een vergelijkbaar
evenement te organiseren. Het idee is om een centrale kalender hiervoor te maken met
jaarlijks 2 vaste themasessies en een miniconferentie.
•
Initiatieven van de verschillende hogescholen die mogelijk ook interessant zijn voor
andere hogescholen kunnen ook hierop kenbaar gemaakt worden.
•
De kalender komt op de website van het platform en ook de aanmelding zou op die plek
geregeld kunnen worden.
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•

De eerste themasessie zou kunnen gaan over probleemoplossend vermogen en
professioneel handelen die zal bij NHL Stenden plaatsvinden. Een volgende zou
bijvoorbeeld (n.a.v. rondvraag) kunnen gaan over internationalisering

6) Ad op agenda beleidsmakers
•
Stand van zaken door Roland
Contact met Roland is verbroken. Agendpunt vervalt.

7) Implementatie Procedure op- en vaststelling opleidingsprofielen
•
Stand van zaken en eerste ervaringen door Jaap
o Er moet een beroeps- en opleidingsprofiel zijn voor een Ad of een groep Ad’s. Die
moeten aan een aantal criteria (zie procedure op website www.deassociatedegree.nl)
voldoen voor ze opgenomen kunnen worden in de database van de VH.
o Een groep vertegenwoordigers van verschillende hogescholen (ca. 18) bekijkt in
verschillend samengesteld werkgroepen ingediende profielen.
o Drie profielen zijn beoordeeld, waarvan er twee zijn er goedgekeurd (Business
Administration en Commerce). Deze profielen zijn, voorzien van een advies,
doorgestuurd naar het SAC, die er nog een aantal opmerkingen bij geplaatst heeft.
Het advies en de opmerkingen van het SAC zijn doorgestuurd naar de samenstellers
van het profiel en zijn besproken met de werkgroepen.
o
Het profiel van Educatief Professional Beroepsonderwijs is (nog) niet goedgekeurd.
o Op alle feedback is heel positief gereageerd. De verwachting is dat de goedgekeurde
profielen in september gereed zijn, een feestelijk moment! Er komen nieuwe profielen
aan en die worden op dezelfde manier aangepakt.
Peggy: Er wordt ook een landelijk profiel ontwikkeld voor de Design-Ad’s.
Jaap: Er komt ook een profiel aan voor de Ad Ondernemen.
8) Convenant hbo-mbo
•
Instellen van een werkgroep die dit convenant gaat monitoren. Toelichting door Jaap
o

o

o

o

In 2018 is een convenant Associate degree afgesloten. De AD is binnen het hbo een
aantrekkelijke manier voor mbo’ers om door te leren op een hoger niveau. Voor
directe doorstromers vanuit het mbo, biedt de Ad een alternatief naast de bachelor.
De MBO-Raad en de VH hebben met elkaar afgesproken deze doorstroom mogelijkheid
uit te bouwen en te verbeteren. In het convenant zijn hierover afspraken gemaakt.
Jaap heeft eens per jaar een overleg met Monique Berkhout van de mbo-raad. Daarin
kwam ter sprake of het niet zinvol is het convenant te gaan monitoren, om het
document levend te houden en om iedereen er alert op te houden. Het idee is om met
een aantal mensen, vanuit het platform, een plan te maken om op een niet
arbeidsintensieve maar effectieve wijze uitvraag te doen bij de hogescholen naar de
stand van zaken en de plannen.
Het convenant staat op de website: http://www.deassociatedegree.nl/verder-lezen/.
Het zou alleen al mooi zijn om op basis van dit initiatief een gesprek tussen de
hogescholen (weer) op gang te brengen.
De werkgroep wordt: Pierre, Mia, Ed, Nina en Jaap.

9) 2de Landelijke Ad-Conferentie 5 november 2020
•
Toelichting Jaap
o De geplande conferentie van 5 november is als fysieke conferentie komen te vervallen.
Idee nu is om op die dag wel een online conferentie te verzorgen. De programmacommissie bereidt dit momenteel voor. Voor de zomervakantie zal er nog een save the
date verstuurd worden en de mogelijkheid tot aanmelden.
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o

De toptalentverkiezing zal vervallen.

10) Rondvraag
Anneloes: op de website van de VH staat laatste update van het Servicedocument-HO
(https://www.vereniginghogescholen.nl/actueel/actualiteiten/hogescholen-en-coronavirus)
Suzanne: Internationalisering: Het plan is om te inventariseren wat de verschillende Ad’s doen
aan internationalisering en internationalisation at home (IAH). Vivian: Ook de digitale
mogelijkheden die nu veel gebruikt worden biedt allerlei opties. Er wordt een vragenlijst uitgezet.
Nina: Het zou mooi zijn om in de toekomst ook de mogelijkheid te bieden dat mensen online
kunnen aansluiten.
Jaap: Dit biedt ook collega’s op Curaçao de mogelijkheid om aan te sluiten (er zijn daar Ad’s in
voorbereiding).
Peggy:
•
Twee vragen vanuit de werkgroep die de verkenning doet naar nieuwe Ad’s: Is het een
tendens dat er meer Ad-onderwijs ontwikkeld wordt vanuit de Mbo’s?
o Er zijn wat initiatieven bij het ROC Amsterdam, bijvoorbeeld koks-opleiding, daar is geen
bacheloropleiding voor. Hebben ze nu samen met Drechtsteden gedaan (Ad Culinair
professional)
o Pierre: Er is contact gezocht met InHolland hierover, ging over maximaal 10 studenten per
jaar, was een te grote investering daarvoor. Er zijn ook andere initiatieven vanuit ROC
Amsterdam richting Drechtsteden.
•
Op wat voor manieren wordt het Ad-onderwijs op de verschillende hogescholen
georganiseerd?
▪
Jaap: er bestaan 3 modellen: Academy-model, Ad als middel in leven lang
ontwikkelen (deeltijd) en model gezamenlijk en uitwisselbaar Ad en Bachelor.
Hangt ook samen met hoe de hogeschool zelf georganiseerd is, bijv.
decentraal of niet.
▪
Willianne: Binnen Windesheim de opdracht om hier beleid op te gaan
ontwikkelen. Meer regie te gaan voeren, met welke visie, hoe Ad’s binnen
Windesheim te positioneren. Er zijn dus verschillende hogescholen mee bezig,
wellicht goed om hier een overleg over te organiseren en inzicht te krijgen in
lessons learned.
▪
Anneloes: Heeft het platform een visie in deze?
o Jaap: Platform heeft hierin geen standpunt. Uitgangspunt van de Ad7 destijds was te
komen tot academievorming. Maar vanwege financiële gronden vaak toch anders
beslist. Wellicht is Organiseren en Positioneren een thema voor de conferentie.
11) Afsluiting
Mathieu blikt kort terug op zijn deelname aan het Platform en wenst het platform veel succes.
Jaap sluit de vergadering en wenst eenieder voor straks alvast een fijne vakantie.
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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
11 sept
26 sept 2019
10 okt 2019
28 okt 2019
2 dec 2019
4 dec 2019
12 dec 2019

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
Overleg met Petra Kanters, voorzitter landelijk
masterplatform
Overleg werkgroep
communicatie
Overleg Ad platform
Ledenvergadering NRTO
Mini conferentie
Lancering strategische agenda hoger onderwijs
Sac Hoger Agrarisch Onderwijs
Overleg Ad platform

2020
10 jan 2020
16 jan 2020
24 jan 2020
30 jan 2020
19 mrt 2020
18 jun 2020
17 sept 2020
5 nov 2020
10 dec 2020

Diverse afspraken

Overleg Ad platform
Overleg Ad platform
Overleg Ad platform
Conferentie
Overleg Ad platform

Sac Sociale Studies
Begeleidingscommissie SEO onderzoek Den Haag
Officiële aanbieding Landelijk domeinprofiel Ad Business
Administration, Almere
Onderwijscongres Edu-Actief, Arnhem
Utrecht, Vergadercentrum Vredenburg, Vredenburg 19
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