LEIDO Academy
THEMA-NETWERK LEVEN LANG LEREN

Statements Dag van de Associate degree
Invoering Ad
1. Het moet mogelijk zijn om twee Ad’s voor wettelijk collegegeld te volgen, in plaats van een
Bachelor (waarbij dan instellingscollegegeld kan worden gevraagd).
2. Hogescholen moeten bij de Ad-opleidingen in tegenstelling tot wat er gebeurt met de
Bacheloropleidingen, niet inzetten op verbreding van de programma’s.
Arbeidsmarkt
3. Omdat de Ad een zelfstandige opleiding wordt, moeten er arbeidsmarktprognoses komen
voor afgestudeerde Ad’ers die de keuze hebben uit ‘aan het werk gaan’ en ‘doorgaan voor de
bachelorgraad’.
4. Hogescholen moeten voor jonge studenten vooral inzetten op duale vormen voor Adopleidingen, in een vorm waarbij het werk centraal staat en de scholingscomponent van de
studie binnen een flexibele route kan worden gevolgd (met betaling per studiepunt).
5. Hoewel dit nu wettelijk niet is verplicht, dienen Ad-opleidingen op basis van criteria voor de
accreditatie te beschikken over werkveldcommissies met leden die een duidelijke achterban
hebben.
RAC’s
6. Hogescholen dienen voor Ad-opleidingen die voortbouwen op mbo-4-opleidingen te streven
naar Regionale Associate Colleges.
7. Regionale Associate Colleges dienen een eigen status binnen het hoger onderwijs te krijgen,
binnen een hogeschool, waarbij het volgen door de a.s. student van specifieke
(arbeidsmarktrelevante) keuzedelen binnen het mbo een voorwaarde is.
Ontwikkelingen
8. Hogescholen moeten hun uiterste best doen om Ad’ers een resterend programma aan te
bieden dat in twee jaar naar de Bachelorgraad leidt.
9. Er dient in samenspraak met de overheid een krachtig systeem voor ‘alumni-tracking’ worden
opgezet, binnen een beleid voor ‘levenlang leren’.
En ook nog…
10. Er dienen specifieke Ad-opleidingen voor havisten te komen, als een meer theoretische
variant van de verwante Ad-opleidingen voor mbo’ers.
11. De Ad-opleidingen voor werkenden dienen uit het systeem te worden gehaald en dienen op
basis van een volledig modulaire opzet te worden aangeboden.
12. Ik ben van mening dat in de komende tijd aandacht dient te worden besteed aan …………….

