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Geachte mevrouw Bussemaker, 

 

Op 20 mei jl. publiceerde de Vereniging Hogescholen haar strategische agenda voor de komende  

10 jaar: ‘#hbo2025: Wendbaar en weerbaar’. Onderdeel van deze strategische agenda is het streven 

naar een landelijk dekkend aanbod van Associate degree (Ad)-opleidingen, door samenwerking van 

hogescholen onderling en door samenwerking met het beroepenveld.  

 

In uw brief van 5 juni jl. heeft u daarnaast aangekondigd door middel van een aantal concrete 

maatregelen de positieve energie te willen stimuleren en ondersteunen, die er leeft bij diverse 

hogescholen om ècht werk te maken van de ontwikkeling van nieuwe Ad-trajecten.  

 

Het afgelopen jaar hebben zeven hogescholen intensief gesproken over de mogelijkheden om te komen 

tot een ‘landelijke uitrol’ van het succesvolle Rotterdam Academy-model voor de Ad, zoals ontwikkeld 

door de Hogeschool Rotterdam. De Hogeschool van Amsterdam, Stenden Hogeschool, Zuyd 

Hogeschool, de Christelijke Hogeschool Windesheim, Saxion Hogeschool, Avans Hogeschool en de 

Hogeschool Rotterdam hebben zich voor dat doel verenigd in de “AD7”. Gezamenlijk hebben zij hun 

plannen neergelegd in een Position paper, waarbij ze andere hogescholen nadrukkelijk hebben 

uitgenodigd zich bij deze uitgangspunten aan te sluiten.  

 

Het doet ons bijzonder veel genoegen dat nauwelijks een half jaar na de publicatie van onze 

strategische agenda, al direct een resultaat is bereikt ten aanzien van zowel ons streven naar een 

landelijk dekkend aanbod van Ad-opleidingen als uw intentie om dergelijke ontwikkelingen te 

ondersteunen. Dat ook u veel belang hecht aan deze ontwikkeling, blijkt wel uit het feit dat u zich 

bereid hebt verklaard om op 4 december a.s. persoonlijk het eerste exemplaar van dit Position paper in 

ontvangst te willen nemen.  

 

Dit is overigens pas een eerste resultaat. Andere hogescholen zijn bezig om op een eigen wijze, al dan 

niet in samenwerkingsverband, de positie van de Ad als zelfstandige opleiding binnen het hoger 

beroepsonderwijs verder te versterken.  

 

De zeven betrokken hogescholen geven in hun Position paper aan, in gesprek te willen gaan met uw 

ministerie, de NVAO en de Commissie doelmatigheid hoger onderwijs (CDHO) over de 

totstandkoming van afspraken en arrangementen die hun strategische doelstellingen faciliteren.  
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Voor de goede orde melden wij nog dat wij er op vertrouwen dat, mochten dergelijke arrangementen 

tot stand komen, deze op grond van het gelijkheidsbeginsel ook zullen gelden voor initiatieven van 

andere (samenwerkingsverbanden van) hogescholen.  

 

Ter informatie zenden wij hierbij een concept mee van het Position paper van de zeven hogescholen; 

inhoudelijk is dit concept overigens gelijk aan de eindtekst.  

 

Het bestuur, 

 

 

 

 

mr. Thom de Graaf,     drs. Ad de Graaf, 

voorzitter      secretaris  

 

 


