Verslag bijeenkomst 26 september 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) Verslag
is akkoord
b) Vragen n.a.v afgelegde bezoeken en afspraken
Het doel van de bezoeken aan de sac’s is kennismaken en toelichten wat het Platform doet.
3) Mededelingen
•
Edu-Actief en Lexnova
Willen de behoefte aan leermiddelen inventariseren.
Worden uitgenodigd voor de conferentie.
•
Internetconsultatie
De tekst is ingediend namens het Platform
•
Visitatierooster 2019
•
Is bekend en te vinden op site NVAO
(https://www.nvao.net/nl/procedures/nederland/wijziging-visitatierooster)
•
Correcties kunnen tot 1 oktober worden aangegeven
•
De NVAO behandelt jaarlijks in de 'aprilronde' alle verzoeken tot wijzigingen van
visitatiegroepen en/of visitatierooster. Wijzigingen kunnen tot 15 april worden
ingediend. Op onze website staan een procedure hoe een en ander aan te pakken en
een tweetal voorbeeldbrieven die gebruikt kunnen worden.
http://www.deassociatedegree.nl/visitatiegroepen/
•
Vraag van Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten
In juli is bij hen een TNO uitgevoerd voor een nieuwe Associate degree opleiding Electronic
Music. Deze opleiding is onder voorwaarden geaccrediteerd. De voorwaarden zijn:
•
Per vak in de leerdoelen de niveauaanduiding expliciteren.
•
De leerdoelen per vak beter aan te laten sluiten op de beoogde eindcompetentie(s).
•
Een toetsprogramma maken waaruit blijkt in welk vak welke competentie op welk
niveau wordt getoetst.
Zij zoeken een onderwijskundige die ervaring heeft met de ontwikkeling van Ad's, die op
korte termijn deze opdracht voor hen zou kunnen uitvoeren.
Iedereen wordt gevraagd intern te na te gaan wie dat zou kunnen doen.
Geef de naam door aan Jaap.
•
Opvolger Dirk Cornelissen
Er is een opvolgster en die begint per 1 oktober.
4) Voorstel “Procedure vaststellen Landelijke Opleidingsprofielen”
•
De procedure is kort door Jaap toegelicht.
•
Via de procedure heeft Platform een plaatst in het besluitvormingsproces van de VH.
•
Het platform heeft zeggenschap en zicht op het tot stand komen van profielen.
•
Mede in verband hiermee heeft de VH het Platform verzocht meer de regie te nemen in
zake de landelijke overleggen.
•
Via de voorgestelde procedure worden in de besluitvorming ook de SAC’s betrokken.
•
Inhoudelijk worden enkele wijzigingen voorgesteld:
o Verwante tussen haakjes zetten. Er zijn immers Ad’s die geen verwante bachelor
kennen.
o Vervang leeruitkomsten overal door leerresultaten. Ook de NVAO spreekt van
leerresultaten.
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•

De procedure wordt vastgesteld (mits deze wijzigingen worden doorgevoerd)
Uitwerking
o Voorgesteld wordt om een poule van deskundigen te formeren waaruit afhankelijk
van het aangeboden profiel een team wordt samengesteld dat dat profiel
beoordeeld.
o Iedereen informeert intern naar geschikte personen en meldt die aan bij Jaap

5) Werkgroep Communicatie
•
Tweede bijeenkomst is op 26 september geweest. Verslag wordt nagestuurd.
•
Op de eerste bijeenkomst waren aanzienlijk meer mensen aanwezig dan op de tweede. In
het plan van aanpak voor het Platform is communicatie (intern en extern) als een
belangrijke opdracht geformuleerd. Dus een zaak van ons allen en die moet niet
verwateren.
6) 2de Landelijke Ad-Conferentie 5 november 2020
•
Locatie voor de tweede conferentie is HU Amersfoort. En dan is de vraag wie is gastheer
voor de derde conferentie?
•
Thema is nu ‘relatie Ad en werkveld’. Dit is nog niet de definitieve titel. Die wordt
pakkender.
•
Er is contact met Economische zaken en gevraagd naar geldmiddelen om de conferentie
mee te financieren.
•
De regie met betrekking tot leven lang leren ligt bij Sociale Zaken. Ook hiermee wordt
contact gelegd.
•
Voor de conferentie is ook input nodig van hogescholen zelf. Namelijk goede en mooie
voorbeelden van Ad’ers binnen het werkveld.
•
Oproep voor de Ad Toptalentprijs
o Vorig jaar was dit een succes. Zie filmpjes op onze website.
o Dus iedereen zoeken naar nominaties.
o De criteria staan op de website: http://www.deassociatedegree.nl/adtoptalentprijs-2
o Benadrukt wordt dat de inzenders ervoor moeten zorgen bij de nominatie een
goede aanbevelingsbrief zit.
7) Mini conferentie 28 oktober 2019
•
Georganiseerd in samenwerking met de Associate degree Academie in Roosendaal
•
Programma en toelichting op: http://www.deassociatedegree.nl/miniconferentie-28oktober
8) Strategische agenda VH 2019-2023
•
Ad wordt amper genoemd. Focus lijkt te liggen op onderzoek en master.
•
Toch worden veel zaken genoemd waaraan het Ad-onderwijs een belangrijke bijdrage
levert.
•
Jaap en Mathieu doen een voorzet voor een reactie.
9) Samenstelling dagelijks bestuur Overlegplatform
•
Het bestuur van het Platform behoeft een bredere samenstelling. Veel acties uit plan van
aanpak zijn opgestart en behoeven continuering.
•
Taak van secretaris is meer dan allen notuleren. Ook deelname aan diverse werkgroepen,
bezoeken aan SAC’s, werkveld enz.
•
Zoek binnen de eigen organisatie naar geschikte personen. Afgesproken om uiterlijk 18
oktober met voorstellen te komen.
10) Rondvraag
•
Nina Spithost: Mededeling dat Hans Daale een Ad-reis organiseert naar Canada met name
bestemd voor directeuren en bestuurders.
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David de Vries: Gevraagd wordt in een van de bijeenkomsten van het Platform een
agendapunt op te nemen Ontwikkelingen. Zodat met elkaar gedeeld wordt waar de
verschillende hogescholen me bezig zijn betreffende het Ad-onderwijs.

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
28 okt 2019
12 dec 2019
2020
19 mrt 2020
18 jun 2020
17 sept 2020
5 nov 2020
10 dec 2020

Diverse afspraken
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
Mini conferentie
Overleg Ad platform
Overleg Ad platform
Overleg Ad platform
Overleg Ad platform
Conferentie
Overleg Ad platform

2de landelijke Ad-conferentie HU-locatie Amersfoort
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