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Aankondiging van de eerste 
 

Associate degree Award 
 

1250 euro voor de meest effectieve, praktijkgerichte 
afstudeeropdracht 2017 

 

 
De Associate degree zal, als alles op schema blijft liggen, in 2018 als zelfstandige opleiding in het 
hoger onderwijs z’n weg blijven vervolgen. Er zijn experts die zeggen dat de Ad daarbij de puber-
fase ingaat, snel op weg zijnde naar volwassenheid, na de geboorte in 2000 te midden van de 
aandacht voor de invoering van het bachelor-master-systeem. Mooi, dus er kunnen volgende stap-
pen worden gezet, met Regionale Associate Colleges en samenwerking tussen hogescholen, de 
inbedding in de beroepskolom, de mogelijkheden om meer aandacht te geven aan ‘work-based 
learning’ en de kansen die er zijn voor werkenden om de Ad in te zetten voor het ‘levenlang leren’. 
 
Nu is het ook zo dat elke Ad-opleiding een afstudeerfase kent, waarin het slotakkoord van het 
programma weerklinkt. De wijze waarop wordt per opleiding bepaald. Het kan een project zijn, een 
vorm waarbij gebruik wordt gemaakt van een assessment, maar veelal is het toch een praktisch 
onderzoek waaraan de student werkt. Het gaat om een probleem dat past bij het eindniveau van 
de Ad, ook sterk gericht op het werkveld waarop de eindcompetenties zijn gebaseerd. Op die wijze 
zal de Ad’er moeten aantonen dat hij of zij in staat is de kennis en vaardigheden in de afstudeerfase 
te ‘bundelen’. 
 
Onze ervaring is dat er vanaf 2006, het startjaar van de Ad via pilots, bij diverse Ad’s bijzonder 
interessante afstudeeropdrachten zijn uitgevoerd. Deze zijn uiteraard binnen de eigen geledingen 
gepresenteerd, maar het ‘grote publiek’ heeft er geen kennis van kunnen nemen. Daar willen we 
dus iets aan gaan doen met het instellen van een ‘Associate degree Award’, de AdA. Hieronder 
geven we puntsgewijs de belangrijkste elementen van het traject dat eindigt in de toekenning van 
de AdA en de overhandiging van een bijbehorende check van 1250 euro. Vervolgens vermelden 
de organisatorische zaken voor degenen die bij de afstudeerprojecten voor Ad’ers betrokken zijn 
en straks studenten willen voordragen. In een volgende nieuwsbrief zal verder op diverse zaken 
worden ingegaan – dus, deze aankondiging is slechts een eerste smaakmaker… 
 
Het is goed om nu al te zeggen dat we van dit alles een interactief proces willen maken, en derhalve 
niet alleen kan worden volstaan met volledig afgeronde rapporten bij ons in te dienen na de zomer-
vakantie in 2017, als alles al achter de rug is. We willen samen met de afstudeerbegeleiders ook 
inzicht krijgen in de weg die naar de afstudeerpresentatie wordt afgelopen, met medeneming van 
die presentatie zelf. 
 

De afstudeeropdracht… 

 Het gaat om afstudeeropdrachten waarvan wordt verwacht dat ze aan het eind van het huidige 
studiejaar worden afgerond, voor de zomervakantie. In principe wordt het traject ervoor in het 
tweede semester van dit studiejaar doorlopen. Tevens dient de Ad-student zodanig op schema 
te liggen dat de Ad aan het eind van dit studiejaar wordt afgerond 

 De opdracht dient een duidelijke onderzoeksopdracht te omvatten, gericht op het werkveld 
waarvoor de Ad opleidt. Dat wil zeggen dat er sprake is van een probleemstelling waarbij 
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gezocht naar een concrete oplossing voor een bedrijf (branche, keten, organisatie, groep) en 
dat deze op korte termijn toepasbaar wordt geacht. 

 Het betreft een opdracht waaraan individueel dan wel als duo wordt gewerkt (en waarbij in het 
geval van een duo de geldprijs dient te worden gedeeld). 

 Aan het eind van de periode voor de afstudeeropdracht is er een presentatie, waarbij de uit-
komsten van het onderzoek aan de betrokkenen (opdrachtgever en opleiding) zichtbaar wor-
den gemaakt. 

 
Planning, op weg naar de Award 

 In deze nieuwsbrief worden voor de eerste keer de contouren van de AdA geschetst, dus 
daarmee kan binnen elke opleiding worden nagegaan of het interessant is om aan te haken en 
intern alvast te bezien wie in dat geval als contactpersoon voor een Ad kan optreden. 

 Begin januari verschijnt de volgende nieuwsbrief met meer achtergrondgegevens en praktische 
informatie. 

 Ad-opleidingen kunnen vervolgens kenbaar maken of ze graag met een of meer studenten 
willen meedoen. Op basis van de informatie die wordt verstrekt, zal in overleg een selectie 
worden gemaakt – met maximaal twee studenten per opleiding en maximaal zes studenten per 
hogeschool. Tevens zal landelijk gezien worden uitgegaan van maximaal twintig studenten, 
om het de eerste keer overzichtelijk te houden. 

 De betrokken opleidingen ontvangen een draaiboek met alle benodigde afspraken die nodig 
zijn om de weg die moet worden afgelopen naar de eerste AdA, goed uit te zetten. 

 Er wordt een informatiesessie gepland in februari (optie: donderdag 16 februari, in de ochtend) 
voor de contactpersonen van de hogescholen die met hun Ad meedoen. 

 Er is vanuit Leido een expertgroep die dit alles begeleidt. Een van de leden ervan wordt aan 
een hogeschool gekoppeld, om zaken uit te wisselen en contact te houden over de gang van 
zaken, en de voortgang van de afstudeeropdrachten. 

 Het betreffende lid zal van de studenten die alles probleemloos doorlopen, in goed overleg met 
de contactpersoon van de Ad-opleiding de afstudeerpresentatie bijwonen, mede als onderdeel 
van het beoordelingsproces. Er wordt daarbij uitgegaan van presentaties in de periode: tweede 
helft van mei, juni en de eerste week van juli. 

 De Leido-expertgroep kiest op basis van het doorlopen proces, het rapport en de presentatie 
in de tweede week van juli uit alle Ad’ers zes finalisten en twee of drie reserves. Deze studenten 
en hun begeleiders zullen daarvan direct op de hoogte worden gesteld. 

 Na de zomervakantie wordt bezien of de finalisten ook zijn geslaagd voor hun examen. Zo niet, 
dan zullen de reserves worden benaderd. 

 Op vrijdag 22 september is de finale in Amersfoort waarbij de betrokken Ad-studenten nog-
maals hun presentatie houden, aangevuld met een korte presentatie door de opdrachtgever, 
onder andere over de bruikbaarheid van de uitkomsten. Leido zorgt voor een onafhankelijke 
jury, samengesteld uit experts van hogescholen, werkveld en andere organisaties die kunnen 
worden ingeschakeld (mede gelet op de inhoud van de projecten die zijn uitgevoerd). Daar-
naast zullen vertegenwoordigers van de overheid, studentenorganisaties en de sociale part-
ners worden gevraagd om deze gebeurtenis bij te wonen. 

 De formele prijsuitreiking is op 7 oktober, tijdens de Dag van de Beroepskolom in Amersfoort. 
De prijswinnaar(s) krijg(t)(en) de kans om voor een breed publiek een inleiding over de afstu-
deeropdracht te houden. 

 

Hoe verder te regelen… 

 Op basis van deze nieuwsbrief kan elke bij de Ad en de afstudeerfase betrokken persoon 
nagaan of meedoen aan deze route naar de AdA interessant is voor de opleiding en voor 
bepaalde studenten die dit jaar gaan afstuderen. 

 Mochten er nu al vragen zijn, dan kunnen ze naar info@leido.nl worden gestuurd. 

 Er is geen enkele verplichting om mee te doen, ook straks niet als de volgende nieuwsbrief 
verschijnt met meer gegevens, en vanuit een Ad-opleiding belangstelling wordt getoond. 

 Op basis van die volgende nieuwsbrief kan een eerste besluit worden genomen, leidend tot 
een interne actie om studenten ‘te selecteren’ op basis van de criteria die voor de AdA gelden. 
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