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Bouwstenen van het accreditatiestelsel 

• Eigenaarschap van instellingen en opleidingen 

• Ruimte voor eigen profilering en differentiatie 

• Collegiale afstemming als basis voor legitimatie 

• Peerreview 

• Bottom up benadering 

• Open kaders 
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Ervaringen met de beoordeling van Ad-
programma’s in de pilotfase 2005 - 2012

• Aantonen arbeidsmarktrelevantie geleidelijk aan sterker

• Een andere doelgroep dan in de hbo-bachelor

• Functies en beroepen op niveau 5 ontstaan niet vanzelf

• Ook de Ad is beroepsgericht, geen bedrijfsopleiding

• Verantwoording niveau 5 (tov 6 en 4): een uitdaging 
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Ervaringen pilotfase II

• Inhoudelijke eigenstandigheid Ad-programma’s beperkt

• Doorstroom naar bachelor zonder veel extra studielast

• Weinig aanbod in samenwerking met Bve

• Brede of smalle Ad’s? Veelal op een beperkter deel 

van het domein in vergelijking met de bachelor 
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Ervaringen vanaf 2013 

• Na aanvankelijke groei stagneert de ontwikkeling; 

bekostigde en private aanbieders 

• De beschrijving Ad eindniveau – LPAd verdient 

vervolg 

• Het rapport Rinnooy Kan (2014) als nieuw vliegwiel 

• Het RAC Rotterdam en de AD7 
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De toets nieuw Ad-programma en de nieuwe 
kaders per 1 januari 2017 

• Voor de Ad geen apart kader meer; het nieuwe kader 

anticipeert op de Ad als opleiding

• Aanvragen met beoogde start 1 september 2017 

houden nog rekening met de bepalingen in de 

kaders van 9 september 2013. Maatwerk van panels

• Bij een beoogde start in september 2018 nieuwe 

kader van 1 januari 2017 benutten 

• Tot invoering wet geldt indiening als programma, 

maar na invoering wet volgt een besluit als opleiding 
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Wat gaat er veranderen? 

• De noodzaak van een bijbehorende bachelor valt weg, 

maar voor de inhoudelijke positioneringsvraag is de 

bachelor wel van belang 

• De doorstroomeis als verplichting valt weg. Goede  

voorlichting over doorstroom is aan te bevelen.

• De inhoudelijke profilering verdient aandacht 

• Toenemende discussie over brede Ad’s (in het 

perspectief functiegericht – beroepsgericht opleiden)
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Verandering II

• De naamgeving kan ‘los’ van de bachelor 

• Grotere vormvrijheid van informatiedossier en 

locatiebezoek

• De Ad is een zelfstandige opleiding, maar één 

visitatieproces voor Ad en bachelor blijft mogelijk. 

Wel twee aparte besluiten. 
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