Verslag overleg 20 september 2018
1.

Opening en vaststellen agenda

2.

Verslag vorige bijeenkomst (met enkele tikfoutjes aangenomen)

3.

Mededelingen
a.
b.
c.

d.
4.

Data bijeenkomsten 2019 (akkoord)
Check Lijst deelnemers Landelijk Ad Platform (wordt voor volgende meeting
geagendeerd en ter vergadering uitgereikt voor correctie)
Stand van zaken conferentie
•
200 aanmeldingen waarvan 1/3 mbo
•
Korte toelichting op conceptprogramma. Tijdens de lunch de mogelijkheid om
mee te praten over de invulling van de samenwerking hbo met mbo en met
bedrijfsleven. Uitgangspunt hierbij is de Ad is hbo-niveau.
Ter informatie: Definitieve versie Convenant mbo-hbo (verder geen toelichting)

CDHO met als gasten: Veerle Sanderink en Emma Denters
Presentatie is bijgevoegd.

5.
a.

a.

a.

Voortgang werkgroepen (bijlage: overzicht werkgroepen)
Niveau 5
•
Marije Markus geeft korte presentatie over de totstandkoming Niveau 5
•
David de Vries:
a. geeft aan dat het document gezien moet worden als een handreiking
b. vraagt om mee te denken over de vraag hoe nu verder: versie op website,
presentatie op conferentie; opbouwen kennisnetwerk; expertisecentrum.
c. Document wordt door Dirk ingebracht in de VH als handreiking. De VH kan
besluiten om document als zodanig te gaan gerbuiken.
Landelijke opleidingsoverleggen:
•
Adriaan Oosterloo:
o Op basis van een eerste inventarisatie zijn de Ad’s ondergebracht in een
cluster. Vraag kan men zich hierin vinden?
o Sommige clusters bevatten wel veel Ad-opleidingen. Vraag is of dat
onwerkbaar is. Per cluster een LOO?
o Ad’s van cluster Kunsten zijn erg verschillend.
o Overleg Ad en bachelor heeft mogelijk meerwaarde (bijvoorbeeld
doorstroom). Ad’s nu nog voortgekomen vanuit een inbedding in de
bachelor. Echter zijn nu zelfstandige opleidingen. Dus ook Ad’s zonder
verwante bachelor.
o Doel van het LOO moet duidelijk zijn en meerwaarde hebben.
Bemensing overige werkgroepen
•
Een overzicht met de inhoud en de bemensing van de werkgroepen is bijgevoegd
bij de stukken. Iedereen wordt opgeroepen om zich aan te melden bij Esther voor
nog op te starten werkgroepen dan wel aanvullende onderwerpen in te brengen.

6. Doorstroom Ad-bachelor
•
Voorgesteld wordt om te inventariseren hoe een en ander geregeld is bij de
verschillende hogescholen;
•
Welke vragen en welke knelpunten doen zich voor;
•
Wat is een mooie procedure voor de doorstroom;
•
Inventariseren best practice
7. Rondvraag
geen
8. Afsluiting
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Bijlage: presentatie CDHO
Volgende vergaderdata:
13 december 2018
21 maart 2019
13 juni 2019
26 september 2019
12 december 2019
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