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PRIJSVRAAG: NAAM VOOR EEN REGIONAAL ASSOCIATE COLLEGE

Alweer het laatste nummer van dit (studie)jaar. Vakantie, opladen, nieuwe gedachten ontwikkelen en straks weer fris aan de slag. Er is nog steeds voldoende aan de hand om
aandacht aan te besteden. Veel ontwikkelingen die al in gang zijn gezet of binnenkort een
slinger gaan krijgen. Creatieve voorstellen komen voorbij, worden bekeken, afgewezen of
verder in de steigers gezet. Never a dull moment.
Net als vorig jaar hebben we een opdracht in de richting van onze lezers, mee te nemen
voor de komende vrije periode. Eigenlijk een ‘prijsvraag’. Een serieuze, zonder meer, want
het gaat om een belangrijk aspect van ons onderwijssysteem.
Wat is voor het Nederlandse systeem voor het hoger (beroeps)onderwijs de beste naam
voor de entiteit betreffende de bundeling van de Ad-opleidingen binnen een hogeschool,
gepositioneerd onder een eigen managementteam, met een eigen aanpak en beleid, en
in voorkomend geval ondergebracht in een eigen gebouw en vestigingsplaats?
Tot nu toe is de naam Regionaal Associate College gebruikt, RAC dus. Nu was de eerste
RAC de Rotterdam Academy, afgekort RAc – toevallig eigenlijk. Vervolgens zijn andere
hogescholen met de bundeling van Ad’s aan de slag gegaan. Daarbij zijn voor de vestigingen in Den Bosch en Roosendaal verschillende namen gekozen: Avans Academie
Associate degrees resp. Associate degrees Academie. In Amsterdam heeft men plannen
voor een Community College, net als Amersfoort (via de HU).
Dus ja, wat is nu eigenlijk een geschikte soortnaam, naast ‘hogeschool’ en ‘universiteit’?
Moet het een Nederlandse naam zijn of toch maar meteen gebruikmaken van een Engels
begrip? Deze vraag leggen we dus aan u voor. Uw antwoord dan wel suggestie hopen we
voor het eind van deze maand binnen te krijgen, via info@leido.nl. Na de vakantie maken
we de uitslag bekend, en wordt die uitgekozen naam vanaf dat moment gebruikt in alle
communicatie-uitingen. Uiteraard blijven hogescholen hun eigen namen hanteren, maar
we hebben het hier over een herkenbare ‘soortnaam’, ook in de internationale context.
Stiekem een aantal suggesties, maar elk voorstel is welkom:
• Regionaal Associate College
• Ad Academie
• Ad College
• Instituut voor Ad-opleidingen
• Community College
• Level 5 College
We wensen iedereen een goede afronding van het (studie)jaar toe, met een aantal prettige, ontspannen en toch ook wel wat dynamische vakantieweken.
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