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Keuzedelen voor de Ad
Voor deeltijders als voorbereiding
- Duaal in de vullen
- Certificaat ervoor

Waarom
Sinds een paar jaren kent het mbo ‘keuzedelen’. Daarbij zitten ook programma’s die ervoor bedoeld
zijn mbo’ers goed voor te bereiden op het hbo (de KVH’s). Ze worden behoorlijk vaak gekozen.
Mbo-instellingen werken eendrachtig samen met hogescholen om er een succes van te maken. Er
zijn nog geen of weinig gegevens beschikbaar over de slaagkansen en de rendementen als er een
vergelijking wordt gemaakt tussen doorstromers met en zonder een KVH, maar de rondzingende
verhalen wijzen op een duidelijke verbetering.
Deze KVH’s zijn in de ontwikkelfase opgezet voor het gehele hbo, maar daarbij werd toch vooral
gekeken naar de route vanuit het mbo naar de bacheloropleiding. Logisch, want daarmee zijn
onderhand jarenlang ervaringen opgedaan. Men keek ook eerst even de kat uit de boom wat betreft
de Ad, gelet op de wet- en regelgeving.
Nu de Ad een eigenstandige opleiding is, met eigen regels voor de toelatingseisen en andere zaken
die de zelfstandigheid benadrukken, is de tijd rijp voor een aanvullende benadering. Uiteraard is
een KVH geschikt voor de algemene en totale doorstroom, maar de Ad kent een duidelijk praktische
benadering en die kan in een eigen variant van de KVH best nog meer benadrukt worden.
Of dit betekent dat er twee soorten KVH’s moeten komen, voor de Ad en de Bachelor, is nog maar
de vraag. Misschien dat de laatste fase van het KVH-programma die splitsing vorm kan krijgen,
mede gelet op een studiekeuzecheck. Het is in ieder geval een punt om mee te nemen.
Doorlopende routes MBO-Ad
Het gaat ernaar uitzien dat de Ad een geschikte vervolgroute is voor mbo’ers, zeker als ze na de
Ad denken door te gaan met een inhoudelijk verwante bacheloropleiding. De voordelen van die
leerweg zijn zonder meer aanwezig.
Als substantieel veel mbo’ers een Ad gaan doen, is het wellicht een goede gedachte in deze doorlopende route een KVH als het ware ‘standaard’ op te nemen. Dat is voor degenen die met mbo-4
dan toch naar de arbeidsmarkt willen, geen probleem – gelet op het karakter van die KVH en de
praktijkgerichtheid van de Ad-opleiding. Als ze een duale Ad beogen te gaan doen, en is er een
werkplek beschikbaar, is het eigenlijk een mooie mix voor de totale voorbereiding (werk en studie).
Het betekent als zodanig dat voor mbo-studenten die al in een vroeg stadium weten dat de Ad een
logisch vervolg is, de KVH-Ad in de doorlopende route wordt ingebouwd. Het hoeft niet te betekenen dat de Ad korter wordt. Alles is erop gericht dat de kans op studiesucces substantieel wordt
vergroot. De Ad kan daardoor meer ‘ontspannen’ worden doorlopen, en dat is voor veel mbo’ers
wel zo prettig.
Als dit idee wordt onderschreven door de mbo- en hbo-instellingen in een regio, kunnen ze
een programma ontwerpen en dit als KVH-Ad voorleggen ter goedkeuring bij de SBB in
Zoetermeer.
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Andere toepassingen
Een KVH-Ad is dus in te bouwen in een mbo-4/Ad-traject, niet om andere mbo’ers te blokkeren,
want die moeten uiteraard gewoon kunnen starten met het tweejarige traject. Maar er zijn ook
andere toepassingen voor de KVH-Ad. We geven er hier een paar, ter overdenking.
Pre-College, voor havisten
Het gaat met een KVH-Ad om een op zichzelf staand programma. Het kan als zodanig ook worden
aangeboden aan havisten in de regio (van de aanwezige vo-scholen) die praktisch zijn ingesteld
en opteren voor een Ad-opleiding. Zeker als het om een RAC voor de Ad’s gaat, is er een duidelijke
status aan te hangen.
Havisten kunnen in samenspraak met het RAC de KVH-Ad een in de setting van een zgn. PreCollege volgen.
Er zal moeten worden bezien of er nog andere doelen dan alleen een voorbereiding aan te koppelen zijn. Er kan worden gedacht aan vrijstellingen, maar het lijkt meer voor de hand liggen om een
aantal beroepsgerichte zaken in de KVH-Ad nadrukkelijk te belichten, teneinde havisten voor te
bereiden op de praktische invalshoek van de Ad-opleiding.
Als het haalbaar is, zouden de havisten kunnen meedraaien met de mbo-groep, op de mbo-locatie.
Zo niet, zal er moeten worden bezien of er andere bronnen zijn voor de bekostiging, voor een eigen
havo-groep voor deze Pre-College.
Duale KVH-Ad
Als de mbo-student kiest voor een combinatie van werken en studeren, is een duale Ad een optie.
In dat geval is het interessant om de KVH-Ad te combineren met de Beroepspraktijkvorming (bpv)
van de mbo-4-opleiding. Daarbij kan een werkgever worden gezocht die de betrokkene zowel de
bpv als de duale Ad te laten doen.
Daarnaast moet ook worden onderzocht of deze opzet ook te gebruiken is de bbl-route in het mbo.
De student koppelt dan voor de gehele route werken en studeren aan elkaar.
Voorbereiding voor werknemers
Iemand die na het mbo, havo of vwo – of een soortgelijke opleiding – aan het werk is gegaan, kan
op een bepaald moment in aanmerking komen voor het gaan volgen van een Ad-opleiding. Maar
omdat het studeren alweer een tijdje achter de rug ligt, kan het verstandig zijn om een goede,
inhoudelijke voorbereiding te treffen.
De KVH-Ad kan in dit geval worden ingezet, in samenspraak tussen de werkgever, werknemer en
hogeschool. Daarvoor is een tijdpad uit te zetten waarbij de KVH-Ad wordt gevolgd in het semester
voorafgaande aan de concrete start met de Ad-opleiding.
Het ligt voor de hand om deze KVH-Ad wat anders in te vullen dan het programma voor de mbo’ers
die direct doorgaan met het hbo.
De KVH-Ad is hiermee een zelfstandig programma, privaat aan te bieden. Degene die alles met
succes doorloopt, ontvangt een certificaat.
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