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Vragen die ik ga proberen te beantwoorden 
 

• Wat is de associate degree-opleiding en voor wie is het?  

 

• Wat is van belangrijk bij de voorlichting? 

 

• Hoe zit het met de nadere vooropleidingseisen? 

 

• Hoe zit het met de naamgeving van de associate degree-
opleidingen? 

 

• Hoe zit het met doorstroom van associate degree-afgestudeerden 
naar de hbo-bachelor? 
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Wat en voor wie? 

 Een tweejarige opleiding in het hoger beroepsonderwijs die opleidt 
tot niveau 5 van het European Qualification Framework (EQF). 

 

 

 

 
 

 Voor mbo-4-gediplomeerden die wel willen doorleren maar voor wie de 
duur of het niveau van een hbo-bacheloropleiding een drempel is; 

 

 Voor havisten en vwo-ers die een tweejarige, meer praktisch ingestoken 
opleiding willen volgen; 

 

 Voor werkenden en werkzoekenden die willen bij-, op- of omscholen; 

 

 Hbo-bachelorstudenten die niet succesvol een bachelor afronden. 
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Samenstelling van de huidige instroom (t/m 2015) 
 

 30% stroomt direct door vanuit een vooropleiding (mbo4, havo, 
vwo); 

 15% stroomt indirect door vanuit een vooropleiding. Er zit één of 
twee jaar tussen het afronden van de vooropleiding en de start van 
de associate degree; 

 30% stroomt in vanuit een andere opleiding in het hoger onderwijs; 

 25% stroomt in vanuit een werksituatie. 

 

 

 

 40% van de associate degree-gediplomeerden stroomt door naar 
een hbo-bacheloropleiding. 

4 LICA 16 november 2017 

 



Voorlichting 
 

 De associate degree is nog redelijk onbekend; 

 

 Studiekeuze123, decanen, mentoren, LOB’ers, enz; 

 

 Contact met mbo-instellingen en vo-instellingen in de regio; 

 

 Verschil tussen associate degree en bachelor duidelijk maken; 

 

 Besef van het bestaan van de associate degree binnen de instelling. 
Oók bij zij die de SKC voor de bacheloropleidingen doen; 

 

 Ambassadeurs? 
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Nadere vooropleidingseisen associate degree-opleiding 
 

 Op dit moment gelden voor Ad-programma’s de nadere 
vooropleidingseisen van de bacheloropleiding waar de het Ad-
programma onderdeel van is; 

 

 Per 1 januari worden de nadere vooropleidingseisen voor associate 
degree-opleidingen opgenomen in de Regeling aanmelding en 
toelating hoger onderwijs (publicatie wijzigingsregeling op 22 
november); 

 

 Voor studiejaar 2018-2019 gelden dezelfde nadere 
vooropleidingseisen als voor studiejaar 2017-2018; 

 

 Aanpassingen in de nadere vooropleidingseisen voor associate 
degree-opleidingen gewenst?   
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In- en doorstroommogelijkheden uit het wetsvoorstel 
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What’s in the name 
 

 Op dit moment geen cohesie; 

 

 Nu hét moment voor een conversie. Beginnen met een schone lei; 

 

 Rol voor de Vereniging Hogescholen; 

 

 NVAO speelt een rol bij naamswijziging. 
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Doorstroom I 
 

 Taak voor instellingen om de verdere opscholing van 
afgestudeerden aan associate degree-opleidingen te bevorderen.  

 

 

De instelling die de associate degree-opleiding verzorgt: 

 

 Ondersteunt de student in zijn oriëntatie op hbo-
bacheloropleidingen; 

 

 Beschrijft in de onderwijs en -examenregeling welke mogelijkheden 
er voor doorstroom naar de hbo-bachelor zijn voor de aan deze 
associate degree-opleiding afgestudeerden.  
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Doorstroom II 
 

De instellingen die hbo-bacheloropleidingen verzorgen 
waarnaar de associate degree-student overweegt door te 
stromen:  

 

 Draagt er zorg voor dat de student kennis kan nemen van de inhoud 
en duur van het resterende deel van hbo-bacheloropleidingen.  

 

 Draagt er zorg voor dat de associate degree-afgestudeerde die voor 
de hbo-bacheloropleiding kiest, het resterende deel van de opleiding 
op een zo efficiënt mogelijke wijze kan afronden, bij voorkeur in een 
verkorte periode.  
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Nadere/aanvullende (vooropleidings)eisen bachelor 
 

 Uitgangspunt is dat voor de bacheloropleiding dezelfde eisen blijven 
bestaan en dat een student die via een associate degree-opleiding 
doorstroomt, aan deze eisen moet voldoen; 

 

 Hierbij wordt de associate degree-opleiding buiten beschouwing 
gelaten; 

 

 Dus ook de mbo-hbo-eisen blijven van toepassing op mbo-
gediplomeerden die via een associate degree-opleiding doorstromen 
naar een bacheloropleiding; 

 

 Dus ook de bijzondere nadere vooropleidingseisen voor de pabo zijn 
van toepassing op studenten die doorstromen van een associate 
degree-opleiding. 
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