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Themareeks 21-22: 
Trajecten in het hoger onderwijs 

 

 
 

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

BIJEENKOMST 2 
16 FEBRUARI 2022 
10.00 – 11.30 uur 

 

TRAJECT: Associate degree - Bachelor 
 

 

Inleiding 
In het kader van deze ThemaReeks wordt de tweede bijeenkomst op 16 februari a.s. gewijd aan 
het traject binnen het hbo dat als onderdelen de Ad en de Bachelor kent. Het zal een online-ses-
sie zijn, gelet op alle onzekerheden rond de verspreiding van het virus en de mogelijkheden om 
zonder al te veel aanvullende maatregelen fysiek bij elkaar te kunnen zitten. 
 

In de algemene nieuwsbrief die over de ThemaReeks is verspreid, is een en ander te vinden over 
het doel van de bijeenkomsten en het gebruik van de uitkomsten ervan. Zie voor de stukken (ook 
voor de notitie die is gestuurd naar de deelnemers aan de eerste bijeenkomst over mbo4-Ad) bij: 
http://www.leidoacademy.nl/activiteiten/ (linker kolom). 
 

Rond 9 februari ontvangen degenen die zich hebben aangemeld, een korte notitie ter voorberei-
ding op de bijeenkomst – een uitwerking van hetgeen hier verderop in het kort wordt behandeld. 
 

Voor de goede orde is het handig om te vermelden dat u zich voor elke bijeenkomst apart kunt 
aanmelden. En dat voor 13 en 14 oktober 2022 een tweedaagse staat gepland alwaar alle tra-
jecten aan de orde komen en ‘aan elkaar worden gesmeed’. 
 

Aanmelden 
Deze bijeenkomst is gratis bij te wonen, via Zoom.  
U kunt zich aanmelden door een mailtje te sturen naar info@leido.nl met vermelding van uw 
naam en organisatie. 
Uw vragen kunt daarbij ook opnemen, bijvoorbeeld met suggesties betreffende het traject. 
 

Het traject verder beschouwende: een eerste aanzet 
 

Traject 2 Ad → Bachelor 
 

Er zijn twee routes die naar een Bachelorgraad leiden, met een ongedeeld vierjarig nominaal pro-
gramma en via de Ad, eerst twee jaren nominaal en dan een vervolgtraject. De lengte daarvan is 
afhankelijk van de gekozen Bacheloropleiding. Het traject zal worden bekeken op de haalbaar-
heid van een totale lengte van vier jaren bij een directe doorstroom van de Ad naar de Bachelor.  
 

Hierbij zal tevens de arbeidsmarkt een rol spelen, voor de functies op de niveaus 5 en 6. Ook het 
combineren van verschillende onderwijsvarianten kan een rol spelen. 
 

Onder de huidige condities wordt verwacht dat een inhoudelijke route Ad-Bachelor vier jaren 
vergt maar een traject dat langer duurt, vraagt om aanpassingen in de regelingen. Deze zullen 
dan onder de loep worden genomen, samen met concrete en bruikbare voorstellen. 
 
 
 
 

http://www.leidoacademy.nl/activiteiten/
mailto:info@leido.nl
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We geven hier – in een min of meer willekeurige volgorde - een aantal zaken die bij dit traject een 
rol spelen, met steeds een korte toelichting, een aanzet voor het gaan nadenken over wat er gaat 
gebeuren als de route naar de Bachelor via de Ad een cruciaal onderdeel van ons Nederlandse 
onderwijsstelsel gaat worden. 
 

MBO gaat begeleiding afstemmen op de Ad 
Het lijkt erop dat door alle actuele ontwikkelingen, in het onderwijs zelf maar ook op de arbeids-
markt, mbo’ers in hoog tempo zullen gaan kiezen voor een vervolg in het hbo met een Ad. Daar-
bij hebben ze ook in het achterhoofd dat ze door kunnen gaan voor een Bachelor, op basis van 
een ‘vernieuwde’ keuze aan het eind van de Ad. Dat wil zeggen dat het aantal studenten dat zich 
met een Ad aanmeldt voor een resterend bachelorprogramma, sterk gaat groeien. 
 

2+2-model: deeltijd maar straks ook voor de andere varianten 
Hogescholen hebben kennelijk een zekere voorkeur voor een aanpak om deeltijdse Ad’s in te 
bedden in een structuur waarbij iedereen die opteert voor een Bachelor, eerst de Ad doet. Vervol-
gens is er een tweejarig vervolg. Hierdoor zijn er dus eigenlijk geen Bachelorstudenten meer in 
het eerste en tweede leerjaar aan te treffen, een constructie die in wettelijke zin tot problemen 
kan leiden als het gaat om de accreditatie. 
De vraag is of dit model met een 2+2-route ook ingang gaat krijgen bij hogescholen als ze daar-
voor de mogelijkheden kunnen en mogen gebruiken voor voltijdse en duale opleidingen. 
 

Eigen programma binnen de Bachelor voor Ad’ers 
Ad’ers die direct door willen gaan voor de Bachelor dienen zich in te schrijven bij de eigen of een 
andere hogeschool, om als bachelorstudent te worden gezien. Er wordt vaak gesteld dat deze 
studenten vrijstellingen voor een groot aantal B-eenheden krijgen en vervolgens moeten gaan 
doen wat er overblijft aan eenheden. 
Dat kan leiden tot een tweejarig programma, maar pas als een brugdeel is gevolgd of als er een 
specifiek arrangement is afgesproken tussen de managers van de Ad- en de B-opleidingen. 
Als er voldoende Ad’ers instromen kunnen zij als groep een eigen afstudeerrichting binnen de 
Bachelor gaan volgen, is het idee. De vraag is of dit ook een standaardaanpak gaat worden. 
 

Een eigen accreditatie voor het resterend programma voor de Ad’ers, op niveau 6 
Het kan straks zo gaan zijn dat er voldoende Ad’ers zijn die de Bachelorgraad willen behalen, 
maar zonder dat ze naar een andere hogeschool of een andere plaats moeten gaan om daar ver-
der te studeren. Een gedachte is de wettelijke mogelijkheid te scheppen om onder hetzelfde 
regime als waaronder de Ad wordt aangeboden, een resterend zelfstandig programma van twee 
jaren vorm te geven, met een eigen accreditatie. 
 

PAC’s en doorstroom naar Bachelors ‘elders’ - zelfstandigheid 
Er komen steeds meer hbo-vestigingen waar alleen Ad’s worden aangeboden: Professional 
Associate Colleges (PAC’s), door ons genoemd. Daar worden dus geen bacheloropleidingen ver-
zorgd. Degenen die voor een Bachelor opteren dienen te ‘verhuizen’ naar een andere vestigings-
plaats van de eigen dan wel een andere hogeschool. Dat kan een belemmering zijn. 
Een bijkomende vraag is of we in Nederland kunnen overgaan tot het verzelfstandigen van de 
PAC’s, als een soort Community Colleges, dus met een eigen status. Ze zouden dan ook op die 
plaats de resterende bachelorprogramma’s voor hun rekening kunnen nemen. 
 

Varianten bij routes voor Ad’ers die direct doorgaan voor de Bachelor 
Er zijn mogelijkheden om na een Ad door te gaan met een Bachelor, maar dan in een andere 
variant. Eerst voltijd en dan deeltijd. Of voltijd en dan duaal.  
Maar ook doorgaan binnen dezelfde variant kan inhouden dat er een effectieve ‘brug’ dient te 
worden geslagen om het gehele traject vier jaar te laten zijn. 
De vraag is dan wie hiervoor verantwoordelijk is, op langere termijn. De verplichtingen over en 
weer zijn niet altijd helder. De rechten van de studenten dienen ook te worden gerespecteerd. 
 

Functies op 5 en 6: verschillend voor beide routes naar de Bachelor 
Het is goed om te kijken naar hoe de arbeidsmarkt eruit ziet voor degenen die verschillende rou-
tes volgen om de bachelorgraad te behalen, zeker als Ad’ers eerst gaan werken en dan opteren 
voor de Bachelor. 
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Degenen die de ongedeelde route volgen zullen in aanmerking komen voor bepaalde functies en 
beroepen op niveau 6. Maar omdat Ad-opleidingen hun eigen relevantie voor de arbeidsmarkt 
hebben, met bijpassende werkzaamheden, zullen degenen die met een Ad gaan werken en met 
inzet van allerlei aanvullende scholing ook op niveau 6 terechtkomen, andersoortige posities 
gaan innemen binnen bedrijven en organisaties. Mochten deze personen opteren voor een 
Bachelor, in de verwachting dat ze veel vrijstellingen krijgen, zal het resterende bachelorpro-
gramma toch een eigen insteek dienen te kennen – een soort vorm van maatwerk, zou je kunnen 
zeggen. 
 

Wat betekent het als Ad’ers aan het werk gaan en later willen terugkeren 
Er zijn al behoorlijk wat Ad’ers op de arbeidsmarkt. Het is uit de statistieken nog niet duidelijk ge-
worden of en zo ja, wanneer ze weer terugkeren voor het behalen van de Bachelor.  
Tevens is niet duidelijk of ze kiezen voor een bekostigde hogeschool of – betaald door de werk-
gever – liever een private aanbieder willen hebben, met een flexibele structuur als het gaat om 
het doen van de eenheden. 
Het terugkeren in grote groepen naar bekostigde hogescholen kan van invloed zijn op de aantal-
len studenten en dus de bekostiging. 
 

Wet- en regelgeving voor Ad-Bachelor: wat nu en wat moet het worden 
Het lijkt erop dat de wettelijke regelingen voor de route Ad-Bachelor zeer minimaal zijn. Daarbij 
valt ook te constateren dat in het hbo nog geen duidelijkheid bestaat over wat er dan met elkaar 
moet worden afgesproken en wat dit regionaal en landelijk betekent. 
Het is wel helder dat er een landelijk kader moet kunnen worden ontwikkeld, ook als het gaat om 
het levenlang ontwikkelen. 
 

Welke rechten heeft iemand die de Ad-Bachelor nadrukkelijk kiest 
Als er veel reclame wordt gemaakt voor de route Ad-B en op basis daarvan a.s. studenten daar-
voor kiezen, is de vraag welke rechten zij mogen ontlenen aan de communicatie in jaar X over de 
doorstroomopties in jaar X+2. Moeten de hogescholen hiermee rekening houden, is de vraag. 
 

Moeten regels bekostiging, studiefinanciering e.d. worden aangepast voor Ad-Bachelor 
Ad’ers kunnen kiezen voor een vervolg in een niet-verwante bacheloropleiding. Dat wil zeggen 
dat in het Nederlandse onderwijsstelsel een route die 5 of meer jaren kan duren, in formele zin is 
opgenomen. Men is namelijk niet verplicht om na de Ad alleen maar door te gaan met een inhou-
delijk verwante studie. 
Wat betekent dit voor zaken als bekostiging, studiefinanciering, diplomatermijn en andere meer 
formele arrangementen, is een terechte vraag. 
 

Wat te denken van de route Ad-Ad-Bachelor 
In ons land mag iedereen 1 Ad, 1 B en 1 M doen, bekostigd. Maar met de invoering van de Ad 
zou iemand ook kunnen opteren voor een verbreding op niveau 5, en liever twee Ad’s doen dan 
na de Ad op te gaan voor de Bachelor. Wat betekent dit voor het gehele stelsel en hoe dan om te 
gaan met het resterende bachelorprogramma? 


