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DAG VAN DE ASSOCIATE DEGREE 
 

Vrijdag 17 maart 2017 
10.00 – 16.00 uur 

Ad op eigen benen! 
…maar waarmee gaat hij straks verder op het ingeslagen pad van flexibilisering 

op basis van de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt? 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Conferentiecentrum De Eenhoorn, Amersfoort 
 

INLEIDING 
Hierbij de laatste algemene nieuwsbrief met betrekking tot de Dag van de Associate degree, op 17 
maart a.s. in De Eenhoorn te Amersfoort. U kunt zich nog aanmelden, maar we naderen al snel 
het maximale aantal deelnemers, om de discussies in kleine groepen mogelijk te laten zijn. 
Hier een aantal interessante, recente signalen als het gaat om de verdere invoering van de Ad in 
ons land: 
1. De instroom in het hbo groeit weer, na de forse terugslag in 2015-2016. Dat is voor een flink 

deel te danken aan de groei bij de Ad-opleidingen – en die groei lijkt door te gaan zetten in de 
komende jaren. 

2. De Ad kreeg veel aandacht tijdens een hoorzitting in de TK over de stand van zaken rond het 
‘levenlang leren’. Fokke Aukema (HAN) en Ancella Evers (Windesheim-Flevoland) deden een 
aantal aspecten van de Ad uit de doeken, op vragen van leden van de onderwijscommissie. 

3. Avans heeft grote plannen voor de Ad, door ook ‘RAC’s’ te openen in Den Bosch (dit jaar) en 
in Roosendaal (2018). Er is veel geld voor uitgetrokken door het CvB. Op deze Dag van de Ad 
zal de heer Paul Rüpp als voorzitter van het CvB aan het eind van het programma inzicht geven 
in zijn beweegreden en de kansen die Avans ziet met het opzetten van deze Academies binnen 
zijn hogeschool (en in Roosendaal samen met HZ UAS, in Zeeland). 

 
1 Instroom Associate degree opleidingen groeit met 23,4% 
(Bron: website VH) 
 
De aandacht voor Associate degree opleidingen en het toenemende aanbod daarvan leidt tot een 
stevige groei van de instroom van 23,4%. Dit is ruim 8% van de totale groei van het aantal hbo-
studenten. Thom de Graaf: “De zelfstandige status die door de minister wordt voorgesteld aan de 
2-jarige Associate degree opleiding te geven zal de belangstelling voor deze opleidingen alleen 
maar laten toenemen.” 
 
2     Hoorzitting TK – 23 januari 2017 
(Bron: ScienceGuide) 
 
In de sessie over het hoger onderwijs schoven Ancella Evers (coördinator Associate Degree Office-
management bij hogeschool Windesheim), Fokke Aukema (directeur deeltijd van de HAN) en Eric 
Verduyn  (directeur NCOI en NRTO) aan en dat leverde een geanimeerde discussie op. 
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Successen met de Associate Degree 
Evers ging in op het succes dat zij op Windesheim met de Associate Degrees behaalt. In deze 
vorm kunnen MBO’ers voor wie een HBO-bachelor te zwaar is of te lang duurt in een korter traject 
van twee jaar een ‘niveau 5’ certificering krijgen (ter vergelijk: een hbo-bachelor is niveau 6). 
Hier is vraag naar vanuit studenten én het werkveld en de eerste groep studenten die een Associate 
Degree heeft gevolgd laten uitstekende resultaten zien; veel beter dan van studenten van reguliere 
bacheloropleidingen. Deze opleidingen in Almere worden momenteel alleen nog niet in deeltijd-
variant aangeboden, waardoor het makkelijker te combineren is met een baan. Op korte termijn 
wordt hier waarschijnlijk wel mee gestart, waarmee het een waardevolle aanvulling op het LLL-
aanbod zou kunnen zijn. 
 
3   Avans en de Ad-plannen 
(Bron: Avans) 
 
Avans wil in september starten met 200 Ad-studenten in Den Bosch. “We hebben geen reden om 
aan die ambitie te twijfelen”, vertelt communicatieadviseur Marc Ruis. Tot nu toe lag zijn focus 
vooral op het bekendmaken van de Associate degree opleidingen. “De opleidingsvorm is nog 
onbekend bij havisten en mbo’ers.” 
 
Eerste open dag 
Voor een aantal opleidingen is de aanmelding geopend, anderen gaan binnenkort pas open. “We 
verwachten de komende maanden een forse groei in het aantal aanmeldingen. Zo’n piek zoals we 
die ook zien bij andere opleidingen. In het voorjaar zien we daar ook een stelt in de grafieken.” Ook 
verwacht de communicatieadviseur veel van de eerste Ad-open dag op 22 februari. “Dat is de 
eerste grote prikkel. Honderden potentiele studenten hebben aangegeven geïnteresseerd te zijn 
in een Ad. Die worden die dag uitgenodigd.” 
 
Grote investering 
Avans investeert veel in de Associate degree. Het uiteindelijke doel is om tussen de 1.500 en 2.000 
studenten te trekken naar zowel de toekomstige vestiging in Roosendaal als in Den Bosch. Samen 
met de Hogeschool Zeeland moet over een jaar een Roosendaalse Ad-vestiging openen. 
 
PROGRAMMA 
 
09.30 – 10.00 uur Ontvangst en registratie 
10.00 – 10.05 uur Opening en korte toelichting op het programma 
10.05 – 10.15 uur De Grote Ad Kwis: overhoring van hetgeen in 2016 speelde… 
10.15 – 11.15 uur Plenaire inleidingen 
   -  Ad: wetgeving en andere zaken…  
       Maarten Derksen (Ministerie van OCW - directie HO&S) 
   -  Ad en accreditatie – als opleiding – wat gebeurt er met de NVAO- 
       kaders 
       Henri Ponds, NVAO (n.t.b.)     
11.15 – 11.30 uur Pauze 
11.30 – 12.20 uur Vervolg plenaire inleidingen 

-  De Ad en de onderbouwing van de macrodoelmatigheid 
    Peter Ubachs / Dirk Post, CDHO  

    -  Ad en arbeidsmarktvoorspellingen: hoe gaat het nu, maar is er straks 
       een andere insteek nodig…?  
       Frank Cörvers, ROA 
   -  Ad en de verdere uitbouw van Regionale Associate Colleges 
      Roland van der Poel, Rotterdam Academy  
12.20 – 12.50 uur Panel met de inleiders 
12.50 – 13.40 uur Lunch 
13.40 – 13.45 uur Toelichting op ronde-tafelsessies * 
13.45 – 14.15 uur Ronde 1 
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14.15 – 14.20 uur Wisseling van tafels / koffie-thee-fris 
14.20 – 14.50 uur Ronde 2 
14.50 – 15.00 uur ‘Oogsten van de beste voorbeelden en voorstellen’ 
15.00 – 15.45 uur Keynote-speech + discussie 
   Regionale Associate Colleges als een welkome aanvulling op het regio- 
   nale hbo-aanbod: Hoe past deze ontwikkeling in het hogeschoolbeleid,  

geformuleerd door het CvB? 
Paul Rüpp, voorzitter CvB Avans Hogescholen     

15.45 – 15.55 uur Formuleren aandachtspunten rond de Ad als opleiding 
15.55 – 16.00 uur Slotsessie 
 
*     De volgende onderwerpen staan in ieder geval op de rol voor deze sessies:  

 Recht op het betalen van wettelijk collegegeld: 2 Ad’s in plaats van 1 Bachelor? 

 Arbeidsmarktvoorspellingen voor Bachelors die 2 jaar daarvoor de Ad hebben afgerond 

 Rol van Regionale Associate Colleges in de doorstroom mbo-hbo 

 Ad en andere mogelijkheden om leerwegen op basis van werkend-leren vast te stellen 

 Ad en het werkveld: deze combinatie kan leiden tot zinvolle samenwerkingsverbanden 

 Ad en alumnibeleid: kansen voor een levenlang leren 

 Ad en het inzetten van keuzedelen in het mbo 

 Ad in de private hbo-sector en eigenheden ervan. 
 
Er zal worden gewerkt aan de hand van stellingen, met de bedoeling om bij de verdere invoering 
van de Ad een aantal denkrichtingen te hebben.  
 

Aanmelding 
U kunt zich nog aanmelden, door een e-mail te sturen naar info@leido.nl onder vermelding van: 
naam - instelling / organisatie - functie.  
 
De kosten voor deelname aan de gehele dag bedragen 80 euro, exclusief btw.  
Een factuur zal begin maart worden toegestuurd.  
 
Afmelding zonder kosten is mogelijk tot en met 3 maart 2017, daarna is het volledige bedrag 
verschuldigd. 
 
Organisatorische zaken 
Datum:    17 maart 2017 
Tijd:    10.00 – 16.00 uur      
Plaats:    Congrescentrum De Eenhoorn, Amersfoort  
Bereikbaarheid:   Openbaar vervoer: tegenover Amersfoort CS 
    Auto: Parkeerplaats achter het gebouw (beperkt) 

mailto:info@leido.nl

