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Gevolgen van amendement over meer dan de helft van een Ad bij het mbo: 
jubelende berichtgeving in de pers en bij gemeentes… 

 

Daarom nog even voor ‘de buitenwacht’ een paar kanttekeningen… 
 

 

Fantastisch dat vlak voor het reces van de EK en TK de wet voor de invoering van de Ad als 
opleiding in de TK is aangenomen. Er mag wel van worden uitgegaan dat de EK alles nu zo snel 
mogelijk zal goedkeuren en vervolgens kan het ‘invoerings-circus’ op gang komen (want er is nog 
heel veel te regelen, als gevolg van dit alles). 
Echter, het besluit laat ook weer eens zien dat ‘de buitenwacht’ soms heel anders met besluiten 
omspringt, zeker als de overheid zelf toch ook niet volledig helder en scherp is in de bewoordingen 
bij het vastleggen van zo’n besluit. Het amendement over ‘meer studiepunten op een mbo-locatie’ 
is een goed voorbeeld ervan. In Pamflad 12 is dit toegelicht, maar we voegen hier kort nog een 
aantal zaken aan toe, om alles goed te laten landen, bij alle betrokkenen. In het volgende nummer 
van LeiDocument werken we die zaken voor de direct betrokkenen bij het gebruik ervan verder uit1. 
 

Juichende berichten… 
Hier twee voorbeelden als het gaat om gemeentes die al jarenlang de wens koesteren om een 
hogeschool binnen de grenzen te hebben dan wel dat er hbo-opleidingen worden verzorgd. 
 

Ten eerste: Oss 
 

11 juli: Oss mikt op hbo-opleiding bouwmanagement 
 
OSS - Een leer-expertisecentrum voor integraal bouwmanagement op hbo-niveau moet volgend jaar in Oss 
zijn deuren openen. Daar mikt het Osse college van B en W op. Wethouder Kees van Geffen vraagt de 
gemeenteraad donderdag toestemming om 4 ton bij te dragen aan het project dat in totaal 5 miljoen gaat 
kosten. De aanvraag voor het project moet dit jaar worden goedgekeurd, anders vist Oss achter het net, geeft 
Van Geffen aan. "Vandaar dat we nu snel moeten doorpakken. Een hbo-opleiding in Oss is een lang 
gekoesterde wens van dit college en de raad."  
Studenten van de nieuwe school kunnen een zogenaamde associate degree halen, dat is de eerste stap naar 
een volwaardig hbo-diploma. De oprichting wordt mogelijk gemaakt door een samenwerking van overheid, 
onderwijs (Avans en ROC) en het bedrijfsleven.  
 

13 juli: Osse hbo dichterbij na unanieme zegen gemeenteraad 
 

OSS - De eerste Osse hbo-opleiding is een flinke stap dichterbij. Donderdagavond stemde de voltallige 
gemeenteraad namelijk in met een bijdrage van 4 ton voor de komst van het leer-expertisecentrum voor 
integraal bouwmanagement. De aanvraag kan daarom nog voor de zomervakantie de deur uit. 
 
 

Ten tweede: Barneveld 

                                                 
1 Vanaf dit studiejaar is op verzoek van allerlei lezers voor het PamflAd een opzet gekozen die meer recht 
doet aan de tijdsbesteding d.w.z. het kennisnemen van een bepaalde ontwikkeling of zaak, en vervolgens 
ervoor gaan zorgen dat mensen dieper in de materie gaan duiken om na te gaan wat er aan de hand is. Naast 
elk nummer van PamflAd dat maximaal 3 pagina’s omvat, verschijnt er vrij snel erna een LeiDocument waarin 
het onderwerp verder wordt uitgewerkt. We hopen daarmee tegemoet te kunnen komen aan de wens om het 
plannen van de leestijd te kunnen optimaliseren.  
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8 juli: Groenhorst krijgt hbo-opleiding 
 

BARNEVELD/DEN HAAG - Groenhorst Barneveld kan tweejarige hbo-opleidingen gaan aanbieden. De Twee-
de Kamer besloot deze week om meer ruimte te bieden aan mbo-instellingen voor praktische Associate 
degree-opleidingen, bedoeld voor mbo-gediplomeerden die wel een hbo-studie willen volgen maar daarvoor 
geen vier jaar meer willen studeren. Schooldirecteur Gertwim de Haas is blij met de ontwikkelingen: ,,Dit geeft 
ons weer meer mogelijkheden." 
De 'groene' school heeft een programma in de maak voor de opleiding veterinair praktijkmanager, waarmee 
een gediplomeerde een Associate degree (Ad) krijgt. Dat diploma ligt wel een treedje lager dan een écht hbo-
diploma, een bachelor. De Tweede Kamer besloot dinsdag dat mbo-instellingen dergelijke opleidingen voor 
het grootste deel mogen aanbieden. 
 

SPLITSEN - ,De formele weg moet nu nog bewandeld worden, maar zoals het er nu naar uitziet gaan we het 
hbo-programma echt aanbieden in Barneveld", juicht De Haas. ,,Het plan ligt al klaar. Ook onder de oude 
condities hadden we de Ad-opleiding voor veterinair praktijkmanager doorgezet, maar dan moesten we de 
schooljaren splitsen: het eerste schooljaar in Barneveld, het tweede aan de partner-hogeschool in Dronten. 
Dat is nu niet meer nodig. Wij hebben hier alle faciliteiten al. Leerlingen die hier hun mbo-diploma halen, 
kunnen hier langer doorstuderen." 
In zekere zin was het VVD-Kamerlid Pieter Duisenberg die dit voor het Groenhorst mogelijk heeft gemaakt. In 
het Kamerdebat over dit onderwerp, vorige week, noemde hij specifiek de school in Barneveld als voorbeeld. 
,,Minister Bussemaker wilde in eerste instantie dat vijftig procent van de opleiding binnen een hbo-instelling 
zou worden gegeven", aldus het Kamerlid. ,,Dit om duidelijk te benadrukken dat het hier om een hbo-opleiding 
gaat." 
 

GROTERE REISAFSTAND - Muilenberg vond dit niet nodig. Hij gaf in het debat aan dat dit juist voor het 
Groenhorst een probleem zou opleveren, omdat er geen geschikte hbo-instelling in de nabije omgeving is. 
,,Zo'n Ad is vooral ook interessant om in deeltijd te doen en in de avonduren te studeren. Sommigen kunnen 
dan besluiten om de opleiding toch niet te volgen, vanwege de grotere reisafstand. Bovendien denkt het 
Groenhorst dan wellicht ook: laten we het toch maar niet doen. Ik vond die vijftig procent een te scherpe 
bepaling in de nieuwe wet." 
Duisenbergs voorstel voor meer ruimte voor Ad-opleidingen op mbo-instellingen, werd unaniem aangenomen 
door de Tweede Kamer. ,,Het blijft een hbo-opleiding", zegt hij. ,,Een hbo-instelling is altijd eindverantwoor-
delijk, in het geval van Groenhorst dus de hogeschool in Dronten. En de examens worden daar dan ook 
afgenomen. Maar verder krijgt men in Barneveld alle ruimte." 
 

 
Het bericht over Barneveld moet men echt tot het eind doorlezen om te constateren dat de con-
structie zo is als De Haas het uitermate juist weergeeft. Het is de hogeschool die volledig verant-
woordelijk is voor de Ad-opleiding, met alles erop en eraan. Maar de mbo-locatie is beschikbaar 
om de lessen, projecten, practica en andere onderwijseenheden, los van de afstudeerfase en het 
examen, door de hogeschool te laten verzorgen. Dat daarvoor door de hogeschool een beroep 
wordt gedaan op de mogelijkheden die de mbo-instelling biedt qua personeel, ruimtes, materiaal, 
inschakeling werkveld, is nu juist wat de constructie zo interessant maakt. Dus het gaat om ‘alle 
ruimte’, zoals De Haas aangeeft. 
 

Overigens terecht dat vooral ook de doelgroep ‘deeltijders’ wordt genoemd. Juist die groep heeft 
veel minder behoefte aan in een hogeschool zelf rond te lopen en les te krijgen. Het gaat dan vooral 
om efficiency en gemak, gelet op reizen en andere organisatorische zaken. 
 

Verzorgen, aanbieden en uitvoeren 
In dit kader is het dus goed, gelet op de wijze waarop de media en de gemeentes deze optie 
vertalen naar de mogelijkheden, om nog eens te wijzen op de formulering die nu en straks wordt 
gebruikt. De aanpak betekent dat de hogeschool erop wordt aangesproken dat alles, maar dan ook 
echt alles, onder haar verantwoordelijk wordt verzorgd, aangeboden en uitgevoerd. Daarbij is het 
veel handiger om slechts een van deze begrippen te gebruiken: verzorgd.  
 

De mbo-instelling doet dus in strikt formele zin geen van deze zaken, en is alleen een partner van 
de hogeschool. Dat is wel degelijk de formele situatie… Bovendien zou in het geval van het verzor-
gen van de Ad – in welke vorm dan ook – inhouden dat er binnen het Nederlandse onderwijssys-
teem een derde aanbieder komt van hbo-opleidingen, naast de hogeschool en universiteit. Deze 
aanbieder moet dan onder het ho-regime gaan functioneren en dat ligt zeker niet voor de hand. 


