P A M F L A d

201A

14 januari 2022
Uitgave van de Leido Academy, het thema-netwerk voor LevenLang Leren

Onderwijsstelsel in ‘overdracht-dossier’
We kregen reacties op de uitsmijter van PamflAd-201, over het ontbreken van de Ad in het overzicht van het Nederlandse onderwijsstelsel. Het gaat om dit plaatje:

Men wees ons erop dat in de vakjes de totale lengte van de sub-sector staat. Zo wordt bij het mbo
vermeld dat er vier niveaus zijn maar voor alle kwalificaties als geheel geldt dat het hoogste niveau
wordt bereikt na vier jaren. Dat klopt, hoewel niveau 4 voor veruit de meeste mbo-opleidingen een
programma van drie jaren kent, maar dan zouden er voor die duidelijkheid ook aantallen of percentages studenten moeten worden vermeld, een soort onderverdeling.
Echter, als je kijkt naar het wetenschappelijk onderwijs, dan staat er ‘4-6 jaar’. Onze reagerenden
zeggen dat de 4 kan staan voor het samenstel van Bachelor en Master, na elkaar te volgen. Dat is
overeenkomstig hetgeen voor het mbo is gesteld. Echter, waar staat dan die 6 voor? Een Master
is in formele zin een opleiding van 1 tot 2 jaren. Daarmee kan de maximale lengte in het wetenschappelijk onderwijs 5 jaren bedragen en zou er moeten staan: 4-5. Of gewoon 5, zoals bij het
mbo, met als onderliggende, elkaar opvolgende niveaus de Bachelor en de Master.
Vervolgens komen we uit bij het hbo. Daar is sprake van een bijzondere situatie nl. het hebben van
twee parallelle leerwegen vanaf de start. De Bachelor kent een ongedeelde vierjarige opleiding, de
Ad vraagt twee jaren maar er mag daarna worden doorgegaan met een programma dat leidt tot de
Bachelor. Dat kan bij de inhoudelijke verwantschap ook vier jaren studie opleveren, maar als dat
niet het geval is, kun je ook als student op 5 of zelfs meer jaren uitkomen. Consequent handelen
zou betekenen dat je in het vakje voor het hbo zet, zonder de Ad te vermelden: ‘4-5 of meer’. En
dan hebben we het niet eens over de formeel aangeboden hbo-masters…
Dat vermelden van ‘4-5 of meer’ is natuurlijk helemaal niet handig, zonder een goede verklaring
erbij. Maar om toch echt recht te doen aan de Ad (net als voor de B en M in het wo), vermeld dan
simpelweg: ‘2-4’. Na twee jaren heeft iemand een volwaardig hbo-diploma!

