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P A M F L A d 
 

26 februari 2020                                nummer 121 
  

 Uitgave van de Leido Academy, het thema-netwerk voor LevenLang Leren  
 

 

www.associatedegree.nu 
 

Dit is een oproep voor het ontwerpen, vormgeven en bouwen van een 
website voor, door en van toekomstige, huidige en voormalige Ad’ers  

 

 

Een paar geleden is een vergelijkbare oproep gedaan, aan hogescholen die de Ad-opleidingen 
hoog in het vaandel hebben staan, en bovendien studenten in huis hebben met de juiste competen-
ties om ons te helpen. Dat kunnen studenten communicatie, ICT, media of andere onderwijs-
gebieden zijn. We laten dat graag over aan de coördinatoren van de betreffende Ad-opleidingen. 
De vorige oproep leverde een aantal bruikbare reacties op, maar vervolgens bleek ‘de markt’ er 
nog niet echt rijp voor te zijn. Gelet op alle ontwikkelingen, de grote aandacht, de groeispurt bij de 
instroom en de stijging van het aantal mensen dat met een Ad-diploma de arbeidsmarkt betreedt… 
denken we dat er nu zonder meer mogelijkheden zijn om het initiatief tot wasdom te laten komen. 
 

Website rond de Ad, in algemene zin 
Waar gaat het om? Er bestaan al vele websites waar informatie over de Ad’s te vinden is, gericht 
op allerlei doelgroepen. Uiteraard studiekeuze123, maar ook commerciële aanbieders van infor-
matie, naast ‘deassociatedegree.nl’ voor de managers en andere betrokkenen bij de vormgeving 
van Ad-opleidingen. Maar juist omdat Ad’s een prima voortzetting vormen voor mbo-4-opleidingen 
en tevens na de Ad ook nog direct of op termijn een Bachelor in het verschiet ligt, lijkt een website 
voor aanstaande, huidige en voormalige Ad-studenten geen kwaad te kunnen. Het is een beetje 
Amerikaans, zo’n website, maar er is daarmee een plek in de digitale ruimte beschikbaar om voort-
durend te zien wat er met ‘jouw’ Ad-opleiding aan de hand is en welke dynamiek valt te constateren. 
Een soort ontmoetingsplek dus. 
 

Oproep 
Het betreft een oproep aan onze lezers die het vermoeden hebben dat het mogelijk is om op basis 
van een project (misschien al snel te starten) of via een stage of afstudeeropdracht (kan ook direct 
na de zomervakantie) een paar studenten aan het werk te zetten met het bouwen van een website. 
Vervolgens gaan we met elkaar bezien hoe het onderhoud dient te worden geregeld, ook weer met 
studenten, maar dat is de volgende stap. We hebben binnen Leido een groepje dat een en ander 
zal begeleiden en zorgt voor het regelen van de zakelijke aspecten. 
 

Onderdelen van de website 
De website krijgt als domeinnaam www.associatedegree.nu en zal als ‘community’ kunnen gaan 
fungeren voor Ad’ers. Daarbij kan worden gedacht aan de volgende zaken die op de website een 
plek kunnen krijgen: 

• Informatie over de Ad als type opleiding binnen het hbo: status, regelingen, en andere zakelijke 
aspecten – met verwijzingen naar andere vindplaatsen. 

• Informatie over de Ad als opleiding, maar dan gezien vanuit de a.s. student – om de kans te 
bieden een afweging te maken tussen allerlei voortzettingen na het mbo, havo en vwo. 

• Informatie over mogelijkheden voor werkenden om een Ad te doen. 

• Informatie over wettelijke zaken die te maken hebben met de Ad, denkend aan het studievoor-
schot, lenen, aanvullende financiering, ondersteuning e.d. 

• Vindplaatsen m.b.t. de Ad’s die worden aangeboden en nadere informatie (o.a. hogescholen). 

http://www.associatedegree.nu/
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• Overzicht van de doorstroommogelijkheden voor Ad’ers die willen doorstuderen voor de bache-
lorgraad, bij alle hogescholen (dus los van de mogelijkheden binnen de eigen instelling). 

• Idem, maar dan voor werkenden en alle anderen die de Ad hebben behaald en daarna niet 
meteen zijn doorgegaan voor een bachelorgraad. 

 

• Vacatures voor Ad-afgestudeerden (mogelijkheid voor bedrijven en organisaties om deze op 
de website te plaatsen). 

 

• Mogelijkheden om (openbare) rapporten als resultaat van afstudeeropdrachten of andere pro-
jecten op de website te plaatsen, met een korte samenvatting en een link naar verdere gege-
vens. 

 

• Overzicht van afstudeeropdrachten die worden aangeboden door bedrijven en organisaties, 
gericht op twee mogelijkheden: 
1. Opdrachten die door een student (of een klein groepje studenten van eenzelfde opleiding) 

kan worden uitgevoerd 
2. Opdrachten waarvoor een groepje studenten nodig is, afkomstig van verschillende oplei-

dingen en hogescholen (dus een meer landelijke invulling). 
 

• Testimonials van studenten en afgestudeerden. 
 

• Mogelijkheden voor afgestudeerde Ad’ers om certificaten te behalen, aangeboden door private 
instellingen. 

 

• Lijst van relevante gebeurtenissen, bijeenkomsten, workshops en andere activiteiten die inte-
ressant kunnen zijn voor Ad-studenten en alumni. 

 

• Zoeken naar mogelijkheden voor een landelijk alumni-netwerk. 
 

Een behoorlijke waslijst, zonder meer. Maar het zijn gedachten die zoal opborrelen. Mogelijk dat 
de Ad’ers zelf een aantal ervan totaal niet interessant vinden, en vervolgens andere mogelijkheden 
zien. Dat is het leuke van zo’n proces dat ten grondslag ligt aan de wording van een dergelijke 
website. 
 

Aanmelden 
Als u als lezer ervoor kan gaan zorgen dat er een groepje studenten hiermee aan de slag kan gaan, 
dan horen we dat graag. Stuur een mailtje naar info@leido.nl en vervolgens nemen we contact op 
over hoe dit verder uit te werken. 
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