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DOORSTROOM VAN AD NAAR BACHELOR 
 

 

 

Met het Ad-diploma doorgaan voor de Bachelorgraad – ook zoeken naar constructies voor 
degenen die door de crisis het Ad-diploma net niet weten te verwerven 
 

 
 

In deze ‘nieuwe werkelijkheid’ is het nog meer dan in de afgelopen paar weken alle hens aan dek 
voor onderwijsinstellingen. Hogescholen zoeken naar creatieve en toch ook te beheersen mogelijk-
heden om opleidingen gaande te houden en tegelijkertijd studenten geen onnodige schade te 
berokkenen. Het gaat om de interne studievoortgang en het zorgen voor mogelijkheden om de 
studie af te ronden, zaken die zelf nog wel te regelen zijn.  
Maar daar bovenop krijgen hogescholen nu te maken met het opvangen van degenen die het havo- 
of vwo-diploma behalen zonder het hebben afgelegd van het landelijk examen. Hoe de verklaring 
die in plaats daarvan wordt afgegeven, eruit gaat zien, zal ook wel snel duidelijk worden – mede 
gelet op de formele inschrijving en aanmelding. Verdere maatregelen moeten nu nog worden 
afgewacht, dus speculeren heeft geen enkele zin.  
We houden de vinger aan de pols, mede als het gaat om de inzetbaarheid hierbij van Ad-oplei-
dingen, zeker als het mbo’ers betreft, die ook flink in de knel kunnen raken met het behalen van 
het diploma. Het is ook even bezien hoe met de instroom uit het mbo om te gaan, hoewel er in de 
brief van 19 maart wel een duidelijke opening is geboden1. 
 

In dit nummer derhalve slechts aandacht voor een onderwerp dat nog niet echt is belicht nl. de 
doorstroom vanuit de Ad naar een bachelorprogramma. 
 

In een volgende nieuwsbrief kijken we uiteraard naar de andere situaties, het gebruik van het (bin-
dend) studieadvies en mogelijkheden voor de bekostiging van hetgeen nu allemaal aan het veran-
deren is. Tevens zal een blik worden geworpen op de gevolgen voor de arbeidsmarktpositie van 
degenen die nu aan het afstuderen zijn, een thema dat gepland staat voor de komende 2Daagse 
van de Beroepskolom – samen met de verwachting dat veel jongeren zullen gaan kiezen voor 
‘doorstuderen’ in een situatie waarin veel bedrijven en organisaties hun energie en geld hard nodig 
hebben om de nabije toekomst veilig te stellen. 
 

Ad naar Bachelor: ook kijken naar de doorstroom! 
In de brief aan de TK van 19 maart wordt dus ingegaan op de doorstroom vanuit het mbo naar het 
hbo. Tevens is er aandacht voor eerstejaars die een bindend studieadvies zouden moeten krijgen, 
maar door de crisis in de problemen zijn gekomen - en waarbij de hogescholen hebben besloten 
om het advies een jaar op te schorten. Ook kijkt men naar degenen die kunnen blijven afstuderen 
bij een bacheloropleiding, voor het eind van dit studiejaar. 
 

Maar er is echter nog een groep die ‘dubbel’ in de gaten moet worden gehouden en ook hulp nodig 
heeft, in voorkomend geval. Dat zijn Ad’ers die dit studiejaar hun diploma kunnen behalen en ver-
volgens aan het resterende bachelorprogramma willen beginnen. Krijgen ze extra kansen om de 
Ad-studie af te ronden? Mogen ze al aan de Bachelor beginnen, als dat nét niet gaat lukken? 
 

 
1   Deze brief is te vinden op onze website, bij http://www.leidoacademy.nl/nieuwsbrieven-stukken/ 
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Het ligt voor de hand dat de managers van de betrokken Ad- en bacheloropleidingen een soortge-
lijke regeling maken als nu voor mbo'ers is voorgesteld, nog geen diploma hebbend. Als een Ad’er 
slechts een paar eenheden moet afronden, laten we uitgaan van maximaal 12 studiepunten, kun-
nen er wellicht in de zomervakantie extra kansen worden geboden om (her)tentamens te doen, en 
vervolgens zou er ruimte kunnen zijn in het eerste semester om zaken in te halen. 
 

Gelukkig gaat het hier om een doorstroom waarbij het hebben van een Ad-diploma in formele zin 
niet is vereist. Maar het is wel verstandig om ook de Ad-studie te laten afronden, en niet te denken: 
als deze student op een gegeven moment de Bachelor heeft gehaald, waarom dan nog energie 
steken in de Ad… Er zullen ook studenten zijn die afhaken bij de Bachelor en moeten terugvallen 
op het Ad-diploma. 
 

Deze constructie heeft geen last van aanvullende regelingen voor de inschrijving en de bekostiging. 
Ook de studenten kunnen doorgaan op eenzelfde voet als bij de Ad al het geval was. Kortom, dat 
moet wel goed komen.  
 

Laten we overigens maar niet hebben over Ad’ers die naar een wo-bacheloropleiding willen door-
stromen. Die hebben nog steeds het recht daarop, aangezien de Variawet met een aantal aan-
passingen nog niet is ingevoerd. Maar misschien zijn ze ook wel te helpen, om op tijd het diploma 
in bezit te krijgen. Maatwerk dus. 


