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Samen bereiken we meer
Na een aantal jaren van experimenteren, en de uiteindelijke verankering van de Associate degree
in de wet in 2018, is deze hbo-opleiding niet meer weg te denken uit het Nederlandse hoger
onderwijsbestel. Op dit moment kennen we 103 verschillende Ad-opleidingen verdeeld over het
land met daarin bijna 20.000 studenten. Alle sectoren zijn vertegenwoordigd in het Ad-aanbod,
maar het grootste aandeel komt terug in de sectoren Techniek en Economie. Ook binnen de
Sociale studies is het aanbod van Ad’s echter flink gegroeid in de afgelopen twee jaar. Binnen dit
aanbod kennen we brede maar ook specialistische opleidingen, ingegeven vanuit (regionale)
behoeften op de arbeidsmarkt.
De Ad, een tweejarige opleiding op niveau 5, helpt werkenden zich verder te ontwikkelen waardoor
ze aangesloten blijven op die arbeidsmarkt. Ongeveer de helft van het totale aantal Ad-studenten
volgt de opleiding in een deeltijd of duale variant. Ook is een Ad bij uitstek interessant voor MBO4studenten die praktijkgericht verder willen leren, maar niet nog vier jaar door willen studenten om
een bachelorgraad te halen. Alle reden voor mbo en hbo om samen te werken aan optimale
doorstroom tussen opleidingen, zodat elke student de kans krijgt het beste uit zichzelf te halen op
een manier die hem of haar past.
Het Ad onderwijs is onder de vlag van de Vereniging Hogescholen verenigd in het Platform Ad,
waar trekkers van het Ad-onderwijs bij de verschillende hogescholen kennis delen en samen
werken aan goed onderwijs. Dat begon ooit als ‘de Ad7’ van pioniers en is nu uitgegroeid tot een
netwerk waarin ruim 25 publiek bekostigde hogescholen en de MBO-raad vertegenwoordigd zijn.
Uit de groei die het Ad onderwijs de afgelopen twee jaar heeft doorgemaakt, kunnen we
concluderen dat we nog niet klaar zijn. Er zijn mooie samenwerkingen tussen mbo en hbo; ook
nieuwe initiatieven zoals het Grenslandcollege (samenwerking van het Graafschap College, HAN
en Saxion) en MHBO Amersfoort (samenwerking van de MBO Amersfoort en Hogeschool Utrecht)
laten zien dat er nog veel te halen valt uit samenwerken. Omdat we samen meer bereiken, roepen
de Vereniging Hogescholen en de MBO-raad op samenwerking te bevorderen en te stimuleren en
vragen hun instellingen elkaar op te zoeken daar waar nog geen gezamenlijke initiatieven zijn.

Wat we vinden…
De Vereniging Hogescholen en de MBO Raad zien:
•

dat beide sectoren verbonden zijn in de b van beroep in het onderwijs, de emancipatoire
functie van de doorstroom mbo-hbo (gelijke kansen) en de agenda op het gebied van
Leven Lang Ontwikkelen;

•

dat de Associate degree, als tweejarige hbo-opleiding, een belangrijke rol vervult in de
doorstroom van mbo naar hbo én als katalysator voor een Leven Lang Ontwikkelen;

•

Samenwerking van mbo en hbo rondom de Associate degree meerwaarde heeft, onder
meer voor een goed beeld van de vraag uit de arbeidsmarkt, vakinhoudelijke
doorontwikkeling, het creëren van doorlopende leerlijnen en innovatieve en efficiënte
leerroutes.

Wat we willen…
De Vereniging Hogescholen en de MBO Raad;
•

ambiëren tot een landelijk dekkend aanbod van de Associate degree te komen waarbij de
aansluiting op de arbeidsmarkt het uitgangspunt is

•

zien samenwerking van mbo en hbo rond de Ad als grote meerwaarde en zullen deze
aanjagen door stimuleren van het regionale gesprek tussen mbo en hbo-instellingen en
door het delen van goede voorbeelden.

•

Zullen gezamenlijk werken aan meer bekendheid van de Associate degree bij studenten,
onderwijsinstellingen en werkgevers.
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