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Geachte voorzitter,  

 

Op 17 februari heeft de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bij uw Kamer een voorstel 

ingediend tot wijziging van de WHW, de WSF en de WEB (TK 30 971). Deze wetsvoorstellen hebben tot 

doel een aantal voor de hoger onderwijs urgente zaken wettelijk te regelen. Eén van de onderwerpen die in 

dit voorstel aan de orde komt is de wettelijke verankering van de Associate degree. Wij willen u graag op de 

hoogte stellen van ons standpunt in dezen.  

 

De hogescholen zijn voorstander van een grotere differentiatie van het onderwijsaanbod in het hbo. De 

introductie van de Associate Degree-programma’s kan hieraan een bijdrage leveren.  Een Ad-programma 

bestaat uit onderdelen van een bacheloropleiding en omvat minimaal 120 ECTS. Ad-programma’s dienen 

over een civiel effect te beschikken en  kunnen  bijdragen aan het verhogen van het aantal hoger opgeleiden 

in Nederland. Bovendien kan het voor studenten een eerste stap zijn naar de bachelorgraad die (direct 

aansluitend of) in een later stadium wordt vervolgd.  

 

In september 2006 zijn de eerste pilots met Ad-programma’s van start gegaan. Omdat er enkele studenten 

zijn die op basis van werkervaring een aantal vrijstellingen heeft verkregen voor het Ad-programma is de 

kans reëel dat aan het eind van dit studiejaar reeds de eerste Ad-getuigschriften kunnen worden uitgereikt. 

Dit kan alleen indien er een wettelijke basis is voor deze graad. Om die reden is het noodzakelijk dat een 

spoedige opname van de Ad in de Whw plaatsvindt. Bovendien is de wettelijke verankering voor 

hogescholen van groot belang met het oog op het hebben van een adequate juridische basis voor bekostiging 

van studenten die instromen in zulke, niet direct tot een bachelorgraad leidende, trajecten. Wij ondersteunen 

dan ook de opname van de Ad-graad in de Whw zoals voorgesteld door de minister van Onderwijs, Cultuur 

en Wetenschap.  

 

Het wetsvoorstel omvat regelingen met betrekking tot de beoordeling van Ad-programma’s na de pilotfase , 

die voortborduren op het arrangement dat gold voor de pilotfase. Deze zijn opgenomen in artikel 5a.13 Whw 

en artikel 6.2 Whw. Dit voorstel voorziet in een ‘Toets Nieuw Ad-programma’ door de NVAO op grond van 

een speciaal voor de Ad ontworpen toetsingskader. Daarnaast worden de programma’s afzonderlijk door de 

minister beoordeeld. Ten aanzien van deze beoordeling bevat het wetsvoorstel een ‘kan-bepaling’ die 

inhoudt dat de minister een adviescommissie kan benoemen. De vraag is echter of het zinvol is om deze 

procedures te handhaven na afloop van de pilotfase. Hogescholen hebben deze procedures als bureaucratisch 

ervaren en bovendien op onderdelen redundant ten opzichte van de reguliere beoordeling van 

bacheloropleidingen. Om nieuwe doelgroepen te bereiken en flexibel in te kunnen spelen op (veranderende) 
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vragen vanuit de arbeidsmarkt is het zeer ongewenst dat in het voorstel gekozen wordt voor de continuering 

van een beoordelingsprocedures die de instellingen veel tijd en geld kost.  

 

Dat betekent niet dat er geen toetsing van Ad-programma’s plaats zou vinden. Het wetsvoorstel voorziet er 

in dat Ad-programma’s altijd onderdeel uit maken van – daadwerkelijk – geaccrediteerde 

bacheloropleidingen. Concreet betekent dit dat de kwaliteitsbeoordeling van een Ad-programma aan de orde 

komt in het kader van de kwaliteitsbeoordeling van de bacheloropleiding waartoe het programma behoort. 

Dat bij die beoordeling specifiek de borging van zowel de arbeidsmarktrelevantie als het hoger 

onderwijsniveau aan de orde komt is voor ons vanzelfsprekend. Op deze wijze kan invulling gegeven 

worden aan een wijze van kwaliteitsborging die het vertrouwen in instellingen als uitgangspunt neemt, 

zonder af te doen aan aard en grondigheid van de kwaliteitsbeoordeling en bovendien de instellingen 

voldoende flexibiliteit biedt bij het ontwikkelen en ten uitvoer brengen van Ad-programma’s. 

 

Wij willen u dan ook verzoeken in te stemmen met de opname van de Ad-graad en het Ad-programma in de 

Whw, met dien verstande dat de bepalingen ten aanzien van de separate toetsingsprocedures vooraf  komen 

te vervallen.  

 

Namens het bestuur, 

 

 

 

 

Ad de Graaf, 

secretaris 

 

 

 

 


