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18 argumenten om een Ad te gaan volgen 
(en om te communiceren naar a.s. studenten) 

 
 

 

Aanleiding 
De aandacht voor de Ad-opleiding is groeiende. Nog geen 100% dekking als het gaat om de 
bekendheid bij de doelgroepen. Maar alle Ad’ers hebben het erover in hun omgeving, en fungeren 
zo als ambassadeurs. 
De hogescholen kunnen natuurlijk overal voor eigen parochie spreken, maar laten de decanen en 
de studiebegeleiders in de vooropleidingen dat maar gewoon (gaan) doen. Zij zijn de influencers 
voor a.s. studenten en hun ouders, en anderen in hun omgeving ‘die ertoe doen’.  
Op websites van de hogescholen worden zonder meer belangrijke redenen aangedragen om een 
Ad te gaan doen. Maar we durven het toch aan om in dit nummer ook een lijstje met steekhoudende 
argumenten te geven, op een bepaalde wijze onderbouwd. Het is geen volledige opsomming, want 
elke opleiding is anders, dus ook de specifieke uitstraling. Maar mogelijk toch bruikbaar… 
 

Argumenten 
Hierbij de aan te dragen argumenten, in een willekeurige volgorde. Neem mee wat interessant is 
en vul deze aan met eigen krachtige plus-punten. 
 

1. Het Ad-getuigschrift is erkend door de overheid en levert een (internationaal) erkende graad 
op na twee jaren studie. 
Ons hoger onderwijs kent drie erkende niveaus: Ad (alleen in het hbo), Bachelor (hbo en wo) 
en Master (vooral wo, maar ook wel voor bepaalde opleidingen in het hbo). De Ad, B en M zijn 
tevens erkende graden op het internationale vlak. 

2. Na het behalen van de Ad-graad is het veelal mogelijk om nog eens twee jaar door te studeren 
voor de bachelorgraad, met een inhoudelijk verwante opleiding.  
Daarmee kost het evenveel tijd als bij de ongedeelde vierjarige studie voor de bachelorgraad, 
maar dan heb je als student wel twee erkende diploma’s en graden op zak. Beide routes zijn 
te doen tegen wettelijk collegegeld. Het is ook van belang om te weten dat in alle gevallen de 
rechten op bijvoorbeeld ‘lenen’ dezelfde zijn. Dus als je in de Ad vertraging oploopt en dan naar 
de bacheloropleiding gaat, is het niet zo dat er extra rechten ontstaan. 

3. Iemand die twee jaar van de Bachelor heeft gedaan en dan stopt met de studie, krijgt alleen 
een hogeschoolverklaring mee, terwijl de Ad’er een wettelijk diploma en erkende graad in de 
wacht sleept. 
Er vallen nog steeds (te) veel studenten uit bij de bacheloropleiding, zeker als ze (te) lang 
wachten met het nemen van een beslissing om te stoppen of iets anders te gaan doen. Er zijn 
dan veel kosten gemaakt zonder een diploma te verwerven. De studielening moet worden 
terugbetaald zonder dat een bewijsbare opbrengst (‘return on investment’) tegenover staat. 

4. Als na de Ad wordt doorgestudeerd voor de bachelorgraad, bij een verwante opleiding, is in 
het algemeen de eerste twee jaar volledig afgerond. 
Iemand die de vierjarige bacheloropleiding volgt en de propedeuse heeft behaald (dus het bin-
dend studieadvies heeft omzeild), zit vervolgens in de driejarige hoofdfase. Uit de statistieken 
blijkt dat ouderejaars ook nog vaak onderdelen van het tweede leerjaar moeten (over)doen, 
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hetgeen de kans op vertraging vergroot. Ad’er stromen in het algemeen in bij een verwante 
bacheloropleiding en hebben al 120 punten op zak. Deze ‘voorsprong’ werkt uitermate moti-
verend: nog maar echt twee jaar te gaan… 

5. Je hoeft maar twee jaar te lenen voor een hbo-diploma 
Studeren is duur, lenen betekent het opbouwen van een schuld en als je uitvalt staat er geen 
tastbaar bewijs tegenover. Met een Ad kan met twee jaar studie en bijbehorend financieel 
gedrag een hbo-diploma worden behaald.  

6. Uitval sneller in beeld 
Hiermee bedoelen we dat de kans om drie of meer jaren te blijven ‘hangen’ in de opleiding een 
heel stuk kleiner is dan bij de bacheloropleiding. Als het eerste jaar is afgerond resp. de norm 
voor het bindend studieadvies is behaald, is er nog maar 1 jaar te gaan. Lukt het dus niet in 2 
jaar, kan een derde inschrijvingsjaar zich goed lenen om alleen nog maar de ontbrekende 
onderdelen te doen (in combinatie met bijvoorbeeld werk of andere zaken – zie bij 7). 

7. Nog niet de Ad, wel alvast aan de Bachelor beginnen 
Het is afhankelijk van de situatie binnen de hogeschool, maar er zullen ongetwijfeld ook moge-
lijkheden zijn voor degenen die een jaar langer over de Ad doen en niet veel meer te doen 
hebben, om desgewenst alvast met het resterende bachelorprogramma te beginnen. Op die 
wijze kan wellicht toch het gehele traject in vier jaren worden gedaan. 

8. Met de Ad aan het werk gaan en later de Bachelor behalen met steun van de werkgever 
Als je met een Ad-diploma aan het werk gaat, kan later in combinatie met de baan een bache-
lorgraad worden behaald – en daarbij gelden vaak mogelijkheden om de studie deels of hele-
maal door de werkgever te laten bekostigen. 

9. Het aanbod is meer en meer in de buurt te vinden (Regionale Associate Colleges) 
Door de groeiende aandacht voor de Ad en het feit dat mbo-instellingen goed verdeeld over 
het land zijn, zullen er steeds meer eigen Ad-vestigingen gaan komen, zoals de RAC’s. Deze 
vestigingen kunnen in de buurt van de mbo-locaties zijn, of zelfs daar te vinden zijn. 

10. De Ad-opleidingen kennen een praktische insteek 
Omdat de Ad mede in de onderwijsmarkt is gezet als een opleiding tussen mbo-4 (sterk 
beroepsgericht) en hbo-bachelor (een combinatie van beroepsgerichte zaken, onderzoek en 
daaraan gerelateerde aspecten) kan een Ad de brug daartussen slaan met een duidelijk prak-
tische insteek. De Ad is zodoende een prima voortzetting van mbo-4 en een uitdaging voor 
havisten (en vwo’ers) die ‘iets willen doen’ in het kader van een theoretische benadering. 

11. De Ad-opleiding kent een groep studenten die gemotiveerd eenzelfde doel nastreven 
Het is duidelijk geworden dat degenen die de Ad gaan doen, eenzelfde doel hebben nl. in twee 
jaar een praktisch opleiding op hbo-5 niveau gaan behalen. Dat zorgt voor een groepen met 
studenten die elkaar begrijpen. 

12. Je kunt na de Ad nog weer een andere bachelor-richting kiezen 
In het verleden waren er studenten die aan een bacheloropleiding begonnen, maar in de hoofd-
fase merkten dat een andere richting toch beter zou zijn. Zij maakten eerst die studie af (want 
dat zou zonde zijn) om daarna een tweede studie te gaan doen. Dat kan nu ook nog wel, maar 
wel tegen een veel hoger collegegeld. Met een Ad heb je een diploma en kun je vervolgens 
doorstromen naar andere bacheloropleidingen, soms met extra tijd, maar dat is toch handiger. 

13. Je behoudt het recht om met wettelijk collegegeld de bachelorgraad te behalen 
Als je na de Ad direct of na een aantal jaren een resterend bachelorprogramma gaat doen, 
betaal je (tenzij je al een keer een bachelor in het verleden hebt behaald) gewoon het wettelijk 
collegegeld. Dat geldt ook als je na de Ad weer 3 of 4 jaar voor de Bachelor naar de hogeschool 
moet. 

14. Je kunt in het mbo de keuzedelen voorbereiding hbo doen 
In het mbo kun je keuzedelen in de mbo-4-opleiding inbouwen. Daarvoor zijn er ook de zgn. 
Keuzedelen Voorbereiding HBO. Deze zijn uitermate geschikt voor degenen die naar de Ad 
willen gaan, gelet op de zaken die daarin zijn opgenomen. 

15. Je hebt twee jaren langer om geld te verdienen, life-time gezien 
Met allerlei maatregelen die de overheid neemt kan het handig zijn om snel met een hbo-
diploma aan het werk te gaan. Denk aan het opbouwen van pensioenrechten die mede op 
basis van het aantal werkzame jaren worden bepaald. En ten opzichte van de Bachelor kun je 
twee jaren eerder aan de slag (en dan ben je ook nog eens een concurrent…). 
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16. De stage vindt plaats in het laatste jaar, dus je kunt daarna bij een bedrijf blijven werken 
In de Bachelor zit bij veel opleidingen de stage in het derde leerjaar. Een werkgever wil vaak 
studenten meteen behouden, maar dan moet er eerst nog een laatste, vierde jaar worden 
gevolgd. Als bij de Ad de stage in het tweede en dus ook laatste jaar is opgenomen, kan het 
bedrijf je als student meteen een aanbod doen. 

17. Je kunt mbo-4 doen, en dan kan de baas jou de Ad laten doen, en dat kost maar twee jaren 
naast het werk 
Er zijn Ad-opleidingen die voor ouderen naast het werk kunnen worden gaan (deeltijd) en voor 
jongeren in combinatie met werk (duaal). Duale vormen trekken een behoorlijke wissel op het 
bedrijf en de student, als werknemer. Bacheloropleidingen in een duale vorm zijn er daarom 
om die reden niet zoveel, voor de totale duur van vier jaren. Met een tweejarige Ad is de kans 
om een Ad duaal te doen nadrukkelijk groter. 

18. Je bent een goede concurrent van de Bachelor die ook vaak op 5 moet beginnen 
De arbeidsmarkt zal er steeds meer aan gaan wennen: Er komen hbo-studenten met een Ad 
solliciteren en ook in aanmerking voor allerlei hbo-vacatures. In het verleden waren er natuurlijk 
al gewoon heel veel functies en dus vacatures op dat niveau, maar bij gebrek aan een andere 
mogelijkheid werden daarvoor Bachelors aangenomen. Die waren eigenlijk een concurrent van 
de mbo’ers die wilden en konden doorgroeien. Met de Ad die prima past als vervolg op mbo-
4, is dat probleem nu dus voor het werkveld opgelost. Dat geldt ook voor de Bachelors die niet 
meer op een lager niveau moeten starten… 

 
 


