
TER ONDERTEKENING

Aan: MOCW

Aanbieding monitor 'Implementatie Wet invoering

Associate-degree-opleiding: Een stevige positie in het

hoger onderwijs’.

Aanleiding

Op 1 januari 2018 is de associate degree (Ad) een zelfstandige onderwijssoort

geworden middels de Wet invoering Associate-degree-opleidingen. Om de

ontwikkelingen van Ad-opleidingen na de invoering van de wetswijziging te

kunnen volgen, heeft het ministerie van OCW aan SEO Economisch Onderzoek

gevraagd een monitoronderzoek uit te voeren tot medio 2022. Dit onderzoek is nu

afgerond.

Geadviseerd besluit

Ik verzoek u de brief aan de Kamer te ondertekenen, als u akkoord bent met de

beleidsreactie.

Kernpunten

Algemene uitkomsten zijn positief:

·        het aantal opleidingen is flink gegroeid, alsmede het aantal studenten;

·        studenten geven hun opleiding gemiddeld een 7;

·        flinke groei in het aantal bekostigde opleidingen in de sector Techniek;

·        de lengte van twee jaar maakt de Ad aantrekkelijk, ook voor werkenden.

Met een aantal aandachtspunten:

·        bekendheid van de Ad bij werkgevers;

·        langdurige samenwerking met het mbo;

·        het grote percentage economische opleidingen (~35% bij publieke

aanbieders, ~75% bij private), meer diversiteit in aanbod is wenselijk.

Het Ad-veld is nog erg aan het groeien en in beweging, verwachting is o.a. dat de

problemen rond de bekendheid en het aanbod zichzelf op de lange termijn (deels)

oplossen. Wel gaan we met de sector in gesprek over hoe we dit proces kunnen

versnellen en wat de rol van OCW hierin kan zijn. In recente contacten is

bijvoorbeeld al gesuggereerd om in de communicatie van OCW de Ad’s explicieter

te benoemen, bijv. in de brieven/folders voor eindexamenkandidaten.

Toelichting

In de brief wordt aangegeven dat we in gesprek gaan met de MBO raad, de VH en

Platform Ad. Zij zijn hierover al benaderd.

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden
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