Forumavond
Hoger onderwijs voor een leven lang leren
Flexibel hoger onderwijs voor volwassenen

12 maart 2015, 19.00 – 21.30 uur

Maakt het hoger onderwijs er werk van?
Jongeren worden opgeleid voor banen
waarvan we niet weten of die straks nog
bestaan. Maar ook werkenden moeten
blijven leren, om veranderingen in hun
huidige baan te kunnen bijbenen of om
tijdig te kunnen overstappen naar ander
werk.

Het huidige model van hoger onderwijs voldoet
niet meer. Het aanbod van deeltijdopleidingen in
het hoger onderwijs is nog te veel een afgeleide
van het voltijdsonderwijs. Werkende
volwassenen moeten veelal aanschuiven bij
colleges die overdag plaatsvinden en die geen
rekening houden met de kennis en ervaring die zij
al hebben opgedaan en meebrengen.

Vragen forumavond
Hogescholen en universiteiten kunnen hun
aanbod beter laten aansluiten bij de vraag van
deeltijdstudenten. De overheid maakt daartoe
experimenten mogelijk met vraagfinanciering.
Instellingen kunnen onderwijs in modules
aanbieden en buiten de eigen vestigingsplaats
opleidingen verzorgen, zelfs op de werkplek van
de deeltijdstudent. Er is behoefte aan flexibele
onderwijstrajecten waarbij school en werkgever
maximale vrijheid hebben om het onderwijs aan
te passen aan de leerwensen van de
deeltijdstudent.

Flexibele onderwijstrajecten
Het is van groot belang om volwassenen te
stimuleren om te blijven leren, ook als ze al een
baan hebben. De maatregelen in de kabinetsbrief
Leven Lang Leren sluiten nauw aan bij het advies
van de commissie Rinnooy Kan om meer flexibele
onderwijstrajecten mogelijk te maken.

De vraag is echter of instellingen voor hoger onderwijs klaar zijn voor een leven lang leren.


Hoe kunnen we de beoogde flexibilisering van het hoger onderwijs gaan aanpakken?



Is het hoger onderwijs in staat om aansluiting te vinden bij ervaren volwassenen die aan hun
professionalisering willen werken?



Hoe ziet een partnerschap van volwassenen, instelling en werkgevers eruit in een hoger flexibel
onderwijs?

Deze vragen staan centraal tijdens de forumavond die op 12 maart 2015 zal plaatsvinden in het gebouw
van de Amsterdam Business School.

Programma
18.30 – 19.00 Inloop en koffie
19.00 – 19.05 Welkomstwoord
Prof. dr. Dymph van den Boom, rector magnificus UvA
19.05 – 19.15 Opening
Introductie op de forumavond: prof. dr. Geert ten Dam
19.15 – 19.45 Naar een volwassen partnerschap van werkenden en flexibel hoger onderwijs?
Inleiding prof. dr. Joseph Kessels
19.45 – 20.00 Reactie op inleiding prof. dr. Joseph Kessels
Ir. Gertrud van Erp, VNO/NCW
20.00 – 21.00 Forumdiscussie
Onder leiding van prof. dr. Geert ten Dam
21.00 – 21.30 Borrel en netwerken
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Doelgroep
De educatie van volwassenen en een leven lang leren zijn kernthema’s in de andragologie. Deze
forumavond belooft een boeiend discussieplatform te bieden voor:
Bestuurders, onderwijsdirecteuren in het hoger onderwijs, HR-directeuren, leidinggevenden van Corporate
Academies en adviseurs op het raakvlak van onderwijs en arbeidsmarkt.

Plaats, tijd en toegang
Zaal M 1.01, UvA gebouw Amsterdam Business School, Plantage Muidergracht 12, 1018 TV Amsterdam.
Inloop vanaf 18.30 uur. Aanvang 19.00 uur.
Toegang 10. euro.
Aanmelden bij: andragologie@uva.nl of via de websites
www.andragologie.eu of www.alumni.uva.nl/andragologie

Organisatie
Kring Andragologie
www.andragologie.eu
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