AAN:
BETREFT:

de leden van het Landelijk Overlegplatform Associate degrees
Agenda plenair overleg 17 september 2020
14.00 uur – 16.00 uur

Datum

1 september 2020

Beste Platformleden,
Graag wil ik jullie uitnodigen voor onze volgende plenaire platformbijeenkomst op 17 september a.s.
Je krijgt de uitnodiging om deel te nemen via een Teams. Je hoeft enkel op die uitnodiging te klikken
om deel te nemen.
De agenda is als volgt:
1. Opening en welkom:
mededelingen, vaststellen agenda;
a. Voorstel: vergaderdata 2021: 14-16 uur, Domstad of indien nodig via Teams:
18 maart 2021,
24 juni 2021,
23 september 2021,
9 december 2021.
b. Vraag NVAO: wie kent (m.n. deeltijd Ad studenten) die zitting zouden willen nemen in
accreditatieteams als student-lid (bijlage 1)
2. Toptalentprijs.
3.
Verslag vorige bijeenkomst, bespreking en vaststelling.
Het verslag wordt via de mail verstuurd, maar staat ook op deassociatedegree.nl.
4.
Gast: Douwe van der Hucht, projectadviseur Expertisepunt LOB (een project van vo - mboraad en de VH met als doel mbo doorstroom naar hbo te bevorderen.)
Kennismaking en korte presentatie door Douwe van der Hucht
- Wat doet het Expertisepunt LOB wel en wat niet.
- Daarnaast zou ik graag willen weten hoe LOB-activiteiten terugkomen bij Ad opleidingen
- Hierin:
Ervaringen – algemeen
Wat de deelnemers zien al mogelijke kansen voor LOB
Samenwerking binnen de regio met voorscholen en aansluiting op de
bachelor.
5. Invulling vacature Secretaris Platform.
6. Ad op het netvlies en de agenda van de beleidsmakers, korte presentatie door Roland van der
Poel en bespreking ideeën.
7. Stand van zaken landelijke (domein) profielen.
8. Monitor Convenant mbo-hbo. Werkgroep bestaande uit Pierre Poell, Mia van Hezewijk, Ed
Bosschaart, Nina Spithost en Jaap ten Have.
Presentatie plan van aanpak (volgt)
9. Ontwikkeling (o.a. instroom) Ad opleidingen landelijk (Nina Spithost)
10. Kennisdeling/ professionalisering eventkalender 2020 (eerste twee thema’s: Onderzoekende
houding en Ad’s, Internationalisering en Ad’s) plus input hogescholen (agenda/inschrijving) (Nina
Spithost)
11. Rondje langs de velden, met rondvraag
12. Sluiting.

BIJLAGE 1:
Studentpanellid Accreditaties Ad-opleidingen
De NVAO zoekt studentpanelleden. Studenten kunnen tot 1 jaar na afstuderen deel uit maken van een
panel.
De tijdsinvestering is als volgt:
Circa 30 effectieve uren. Ingeschat wordt dat als een student later nogmaals een accreditatie doet, die
investering minder zal zijn door opgedane ervaring.
Deze inspanning is uitgesmeerd over circa zes weken. Het begint met de bestudering van het
informatiedossier thuis en daarover opmerkingen maken en vragen stellen met behulp van een
formulier ‘eerste indrukken’.
Daarna volgt de voorbereidende bespreking van het panel; normaliter de avond voorafgaand aan het
fysieke locatiebezoek. Inclusief reizen kost dit locatiebezoek anderhalve dag.
Na de visitatie geeft elk panellid feedback op de eerste versie van het concept adviesrapport. Daarna
zit de klus voor de panelleden erop. De voorzitter fiatteert nog de eindversie van het adviesrapport.
De financiële vergoeding voor de student bedraagt 500 euro. De NVAO vergoedt daarnaast reis- en
verblijfkosten.

