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12 Redenen voor een student om de Ad te gaan doen 

 
De Associate degree (Ad) is een relatief nieuwe graad in het hbo – niet bij elke opleiding en niet 
bij alle hogescholen, maar het aanbod groeit wel. Het gaat om een studie bij een hogeschool 
waarbij je twee jaar na de start het Ad-diploma kunt behalen. De Ad neemt hiermee in Nederland 
de plaats in tussen mbo-4/havo en de vierjarige hbo-Bachelor. Het aardige van de Ad is dus dat 
je daarna aan de slag kunt op de arbeidsmarkt, op dat niveau, maar dat het tevens een tussen-
stop is om rustig met een hbo-diploma op zak stil te staan bij een vervolgstudie. 
Dat klinkt op zich leuk, maar wat zijn dan de echte voordelen van deze leerweg waarbij de 
Bachelor-opleiding in twee stappen kan worden doorlopen? Hier een lijstje met zaken die met de 
Ad te maken hebben – en dat wellicht een handreiking is bij het maken van een keuze voor een 
Ad dan wel een Bachelor.  
 
Waarom is een Ad een interessante keuze...  

1. Het is een opleiding die gewoon een erkend hbo-diploma oplevert en maar twee jaar duurt - dus het is 
een aantrekkelijke optie als je wel een hbo-studie wilt gaan doen maar denkt dat een studie van vier 
jaar nu even niet voor de hand ligt… 

2. Zowel voor de Ad als de Bachelor krijg je studiefinanciering (want je studeert gewoon in het hbo). Als de 
Ad is behaald, hoeft je de eerste twee jaren met ‘stufi’ niet meer terug te betalen. Dat is toch wat anders 
dan als je de Bachelor doet en na twee of meer jaren uitvalt: kwestie van alles terugbetalen… 

3. Je kunt na de Ad binnen dezelfde opleiding bij je eigen hogeschool direct doorstuderen en zonder ver-
lies aan tijd (in vrijwel alle gevallen, soms moet je wat inhalen) in vier jaar een Bachelor-graad binnen-
halen… 

4. Als je gaat werken met de Ad, kun je later vaak op basis van werkervaring en allerlei scholingstrajecten 
die daarbij passen, in kortere tijd een Bachelor-graad behalen – in een vorm van werken en leren. 
Daarvoor kun je in voorkomend geval de nog resterende studiefinanciering inzetten. Maar... als de baas 
voor die afronding van de studie betaalt, heb je in totaal zelf maar gedurende twee jaren geld uitgege-
ven als student. Dat zullen anderen in jouw omgeving ook wel plezierig vinden… 

5. Als het niet lukt met de Bachelor na de Ad, kun je daarop terugvallen. En als je daarin wel slaagt, heb je 
twee diploma’s... 

6. Als je voor een Bachelor-studie kiest en je vindt deze na een paar jaar niet zo leuk of zinvol meer, is het 
vaak lastig om nog te switchen. Velen kiezen er dan maar voor om de vier jaar vol te maken – met alle 
consequenties van dien. Bij de Ad kun je al na twee jaar iets anders kiezen... bijvoorbeeld een andere 
Ad of een inhoudelijk verwante Bachelor, zonder dit heel veel ernstige gevolgen hoeft te hebben… 

7. Studeren kost veel geld – en misschien wordt dat in de toekomst alleen maar meer. Met een Ad hoef je 
maar twee jaren in een studie te investeren om een hbo-diploma te krijgen… 

8. Zijn er wel banen voor Ad’ers, is een goede vraag. Het ziet er steeds meer naar uit dat je met een Ad-
diploma straks kunt kiezen uit banen waar men eerder Bachelors voor diende te nemen (omdat er geen 
diploma tussen mbo/havo en hbo-Bachelor was). Daarbij ga je dus op het eigen niveau aan de slag en 
kun je vervolgens gericht  en gemotiveerd doorgroeien naar hogere functies... 

9. Veel studenten en werkgevers willen graag werken en leren combineren. Over een Ad in die vorm zijn 
gemakkelijker afspraken te maken met een werkgever – want die is relatief kort... 

10. De Ad is vaak meer dan de Bachelor gericht op de praktijk van het werkveld, kort en krachtig. Daarmee 
ben je aantrekkelijk voor werkgevers als ze je willen werven.. 

11. De Ad is voor mbo’ers interessant omdat veel programma’s zijn afgestemd op mbo-4-opleidingen… 
12. De routes die leiden naar een hoger onderwijs-diploma: 

 vwo naar een Bachelor van een universiteit 

 havo naar een Bachelor van een hogeschool 

 vmbo via het  mbo naar een Associate degree van een hogeschool 
duren allemaal – normaal gesproken – even lang: 9 jaar… 


