Verslag bijeenkomst 12 december 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
2) Verslag vorige bijeenkomst
a) In de vergadering van 26 september 2019 is het voorstel gedaan om twee toptalentprijzen te
hanteren: een voor de voltijd en een voor de deeltijd. De programmacommissie zal dit
voorstel meenemen in de besluitvorming.
b) Omdat op 12 en 13 maart 2020 de jaarlijkse Chain 5 Conference georganiseerd wordt in
Tallinn in Estland, is de Platformmeeting van 12 maart verplaatst naar 19 maart 2020. Zie
onderaan het overzicht met Bijeenkomsten en afspraken.
3) Mededelingen

Welkom en voorstellen Anneloes Verhoeven (VH) en Jan van der Heijden (NRTO)

N.a.v. onze reactie op strategische agenda is een antwoord ontvangen van de VH. Hierin
wordt aangegeven dat in het voorjaar 2020 de ontwikkeling en voortgang van het Adonderwijs opnieuw op de agenda staat van de Bestuurscommissie Onderwijs. Het Platform
wordt voor de vergadering uitgenodigd. Zaak is een en ander goed voor te bereiden.

De Procedure op- en vaststelling Landelijke Opleidingsprofielen Associate degree
Opleidingen is aangenomen en is nu de standaard procedure om opleidingsprofielen op te
nemen in de VH databank. De tekst van de procedure wordt gepubliceerd op de website
http://www.deassociatedegree.nl/verder-lezen/

De miniconferentie 28 oktober 2019 wordt als opvallend leuk en zeer leerzaam ervaren.
De miniconferentie dient een vervolg te krijgen. Dank voor de ADA in Roosendaal voor de
organisatie.

Ontwikkelingen in het Ad-onderwijs bij de leden (een kort rondje langs de velden).
4) Werkgroep Communicatie

De derde bijeenkomst is geweest op 12 december 2019. Er is behoefte aan een centrale
campagne om de Ad onder de aandacht van doelgroepen te brengen. In groepen is een
eerste aanzet gemaakt voor een projectplan uitgaande van telkens een doelgroep (zie
schema bijeenkomst 26 september). De deelplannen worden gebundeld tot een eerste
complete aanzet en zal op 19 maart 2020 in dit overleg besproken worden.
5) 2de Landelijke Ad-Conferentie 5 november 2020

Benaderen van gasten zal net als de vorige keer getrapt gaan verlopen via de leden van
het Platform.

Het thema is: Een Nieuwe Kans. Aansluiting bij LevenLangLeren/Ontwikkelen.

Doel is om meer bedrijven te laten deelnemen. Vraag is dan hoe kunnen we contact
krijgen met relevant werkveld.

Enkele sprekers zijn uitgenodigd:
o Edith Hooghe (Onderwijsraad),
o Jacco Vonhoff (voorzitter van ondernemersorganisatie MKB Nederland),
o Suzanne von der Dulk (Directeur Onderwijs Randstad | RvA HU | Klankbordgroep
academische leraren | Bestuur a.i. Champs on Stage | RvA SRVO)

Knelpunt is de locatie. Amersfoort mogelijk te klein. Maximaal 240 personen in de grootste
ruimte. Optie is om uit te wijken naar een locatie op de Uithof, of andere locatie.
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Oproep voor inzendingen voor de Ad Toptalentprijs. Voorstel voor twee prijzen wordt
meegenomen. Verwachting is meer dan 28 inzendingen. Aantal inzendingen is afhankelijk
van grootte hogeschool.
De spelregels voor de Toptalentprijs zijn te vinden op de website:
http://www.deassociatedegree.nl/ad-toptalentprijs-2
Let op: er is nu meer aandacht voor de motivering door de hogeschool/opleiding om een
student voor te dragen via de aanbevelingsbrief.

6) Samenstelling dagelijks bestuur Overlegplatform

Een 5-tal leden hebben gereageerd op de oproep in zich kandidaat te stellen.
o Gerrit Averesch, Hogeschool Arnhem Nijmegen
o Roland van der Poel, Ad Academie Roosendaal
o Bert Reul, Rotterdam Academy
o Carolien van Riswijk , Iselinge Hogeschool, Doetinchem
o Nina Spithorst , NHL Stenden, Leeuwarden.

Uitgangspunt voor de omvang is voorzitter en secretaris (1 mag ook 2) en een drietal
leden.

Afgesproken wordt om een stemming via de mail te organiseren waarbij ieder lid van het
Platform 1 stem kan uitbrengen op 3 kandidaten.

Gepleit wordt voor een evenredige verdeling over het land; dat er een balans moet zijn
van kleine en grote hogescholen; en een evenwichtige man-vrouw verdeling.
7) Jaarplan
Wordt toegelicht en worden enkele opmerkingen gemaakt:

Procedure:
o Er hebben zich tot nu toe twee personen aangemeld om deel te nemen in de poule
van mensen die beroeps- en opleidingsprofielen gaat beoordelen op de realisatie
van niveau 5, doorstroommogelijkheden naar bachelor, naamgeving en validatie
door relevante werkveld. Deze mensen moeten worden bijgepraat.
o Opgeroepen wordt om intern naar geschikte personen te informeren en deze aan
te melden bij Jaap.

Examencommissies:
o Het moet duidelijk zijn dat het over een Ad-opleiding als hbo-opleiding gaat.
Examencommissies opereren nu vaak te veel vanuit een bachelor denkraam. De
Ad kent een meer praktijkgerichte aanpak, heeft veelal ook een ander didactisch
concept, werkt bij afstuderen eerder met beroepsproducten dan met scripties.
o Examencommissies moeten niveau zien te borgen. Dan moet je wel weten wat
niveau 5 is.
o In- door- en afstroom is ook onderdeel van flexibilisering. Ook binnen
examencommissies moet de slag naar flexibilisering gemaakt worden.
o Werkgroep moet niet alleen verkennen maar moet op basis van de resultaten ook
komen met een advies.

LaDO’s
o In de gezamenlijke profilering en afstemming dient ook ruimte te zijn om Ad’s te
kalibreren op eindniveau. Dit dient ook onderwerp te zijn van de bijeenkomsten
met de voorzitters.

Strategie Platform
o Doel moet zijn dat het platform een plaats krijgt binnen de governance structuur
van de VH.
8) Barbara Belfi (ROA), vanwege ziekte wordt haar plaats ingenomen door Jim Allen eveneens
onderzoeker bij het ROA
a) Toelichting op het ROA Rapport (ROA-R-2019/4) mei 2019
link naar het rapport op: http://www.deassociatedegree.nl/verder-lezen/
In plaats van Barbara Belfi heeft haar collega Jim Allen de presentatie verzorgd (zie bijlage).
Opmerking aan het ROA: wees zorgvuldig in de woordkeuze. Binnen het hbo kennen we drie
opleidingen: Ad’s, bachelor en master. Gebruik niet “hbo niveau” of “hbo opleiding”.
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b) Afgesproken is dat de vragenlijst die het ROA nu gebruikt voor de HBO-monitor wordt
toegestuurd met het verzoek om te komen tot aanpassingen zodat de resultaten beter
aansluiten bij de behoefte van Ad-opleidingen. In de meeting van maart zal deze geagendeerd
worden om voorgestelde Aanpassingen te bespreken.
9) Rondvraag





Mia van Rijsewijk: vraagt hoe de doorstroom vanuit de Ad PEP geregeld wordt? Er is een
tabel voor PEP opleidingen en de doorstroom naar welke bachelor. Informatie hierover bij
Barbara Boom ( a.b.boom@hr.nl);
Anneloes Verhoeven:
o Brengt het HBO-jaarcongres (voorlopige werktitel: Helden van het HBO) van april
2020 onder de aandacht. Vier inhoudelijke lijnen die centraal staan zijn:
studentsucces, inspelen op de arbeidsmarkt, werken aan maatschappelijke
vraagstukken en bedrijfsvoering.
In de middag zijn er workshop-achtige sessies van ca. 1,5 uur. Als leden vanuit
het Ad-Platform ideeën en/of wensen hebben voor invulling van die sessies, of
daarin wellicht een rol willen spelen, dan kunnen ze dat uiterlijk 20 januari
2020 aan Anneloes doorgeven via verhoeven@vh.nl of haar collega Sandra Storm
via storm@vh.nl .
o Bedenk welke zaken het platform op de agenda wil hebben voor de vergadering
van de onderwijscommissie in het voorjaar.
Nina Spithost en Jaap ten Have: het advies van de bestuurlijke werkgroep
nevenvestigingen van de VH gaat vooral over bacheloronderwijs. Het roept nogal wat
vragen op. Bijvoorbeeld met betrekking tot de in dit advies genoemde uitgangspunten en
gedragsregels wat betreft de dekkingsgraad. Die van de Ad is een andere dan die van de
bachelor. Discussie wordt op een ander moment vervolgd.

10) Afsluiting
Jaap sluit de vergadering en wenst eenieder voor straks alvast fijne feestdagen.
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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

2de landelijke Ad-conferentie HU-locatie Amersfoort
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