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Welkom bij BuitenblAd
Deze keer gaan we het hebben over:
‘Doorstroom… en denken in klassen. Is dat wel zo’n goed idee?’
(Intro-deuntje)
Welkom bij BuitenblAd. We starten deze keer met een sessie als het gaat om het uitleggen aan de
kijkers wat de Associate degree nu eigenlijk is. Eigenlijk zouden we dan kunnen beginnen met het
verschil te benadrukken van de Ad met de Bachelor, maar dan is het erg lastig om van de Bachelor
naar de Ad toe te werken, als ‘iets anders dan wat we nu hebben’. Want dan kom je al snel terecht
in een vergelijking waarmee je het tegenovergestelde bereikt. Het gaat om een zelfstandige opleiding in het hbo en dan moet je ‘m ook als zelfstandige route in de schijnwerpers zetten. Samen
met onze gast gaan we een poging hiertoe doen.
Beste Peter, wat is dus de beste omschrijving van de Ad-opleiding?
Simpelweg kun je bij veel hogescholen en voor steeds meer richtingen bij de start kiezen uit de
tweejarige Ad-opleiding en de vierjarige Bacheloropleiding. Bij beide krijg je een hbo-diploma en
als bonus de graad die bij de opleiding hoort, Ad dan wel Bachelor. Omdat je in beide gevallen in
het hbo studeert, zijn alle regelingen toepasbaar op de Ad en de Bachelor.
Mooi. Helder. Dus als je denkt dat twee jaar studeren beter bij je past, en dat je daarmee ook aan
het werk kunt, dan is de Ad-opleiding een mooie optie. Maar nu heb ik ook gehoord dat veel mensen
denken dat je het beste een universitaire graad kunt halen, gezien de status die je daarmee verwerft. Daarnaast is een hogeschool een prima optie, maar dan schijnt de vierjarige opleiding ook
toch wel een must te zijn. Beeldvorming? Argumenten voor en tegen – geen idee.
Nu heb ik ergens een plaatje gezien waarop iets staat over een, wat men noemt, verwante doorstroom. Dat heeft dan te maken met het doorgaan na de Ad te hebben behaald, om de graad
Bachelor te verwerven. Dus dat je dan instroomt bij die opleiding die zich op hetzelfde deel van de
arbeidsmarkt richt als de Ad. Hier dat plaatje, simpel gehouden:
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Als ik als leek hiernaar kijk, zie ik dat er nog 120 studiepunten moeten worden gedaan, dus dan
kom je ook op 240. En dat je als Ad-gediplomeerde in het derde leerjaar moet gaan plaatsnemen.
Mooi toch, of niet? Peter, jouw reactie graag.
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Leuk plaatje, maar de verkeerde spijker op z’n kop. Of andersom. Of nog anders, het suggereert
iets wat we nu juist niet willen en ook niet moeten willen als de Ad zelfstandig is. Zo lijkt de Ad de
eerste twee jaren van de Bachelor te zijn. Ook suggereert het of de ontvangende opleiding de
Ad’ers moet laten aanschuiven bij de studenten die in hun derde bachelorjaar zitten. Misschien met
wat aanpassingen, maar ze worden dan ‘derdejaars’ in die opleiding. Fout. Echt.
Juist. Maar hoe dan wel? Is er een betere voorstelling van zaken te geven? We hebben je dat
plaatje eerder doen toekomen, dus je hebt er een bewerking op kunnen loslaten. Ja toch?
Absoluut. Zeker. Als we de Ad en de Bachelor allebei hun eigen plek geven, met een status als
hbo-opleiding, is het zo dat de Ad-bezitter aanklopt bij de bacheloropleiding en vraagt om een
maatwerkprogramma dat aanvullend is op de Ad. De belangrijkste reden is dat er functies zullen
gaan komen die juist in het verlengde van de Ad liggen en niet direct geschikt zijn voor degenen
die de Bachelor hebben verworven in een ongedeeld programma. Dat is nu het leuke van de Ad
en van de wijze waarop het werkveld gaat ‘spelen’ met het nieuwe aanbod.
Overigens, maar dat zult u wel hebben vernomen, werken we steeds meer met leeruitkomsten. Het
stringent hanteren van leerjaren is aan het verdwijnen. Mijn plaatje:
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Aanvullend programma,
voortbouwend op de Ad

Mooi. Leuk. Maar wat maakt het dan zo bijzonder?
Het betekent dat het gaat om een aanvullend programma. Dat kent dus een eigen insteek, met de
Ad als gegeven en de functies in het verlengde daarvan op bachelorniveau als doel. Het is een
afstudeerrichting binnen de Bachelor, alleen toegankelijk voor die Ad’ers! Overigens kan het ook
best stukken bevatten die bachelorstudenten in het begin van hun hoofdfase doen. Dus echt maatwerk, zeg maar.
Dus dan kan het plaatje ook best nog anders. Duidelijker?
Ik dacht wel dat je daarmee zou komen. Dus met enig knip- en plakwerk heb ik het volgende
schema gemaakt:
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Helder. Tenminste, ik begrijp het.
En nu de rest van Nederland nog…
(Outro-deuntje)
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