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Doorstroom Associate degree – bachelor
Centrale vraag waar antwoord op gegeven moet worden is: ‘Hoe organiseer je de doorstroom van de
Ad naar de bachelor?’
Op dit moment stroomt tussen de 25 en 35% van de Ad studenten direct door naar een
bacheloropleiding. Het is nog onbekend hoeveel studenten na bijvoorbeeld 5 of 7 jaar willen
doorstromen naar een bacheloropleiding als dat in hun carrièreperspectief nuttig is.
Het is de wens dat er voor doorstromende studenten een overzichtelijk traject is, waar
‘mastertoestanden’ met doorstroomprogramma’s, aanvullende instroomeisen en pré-masters moet
worden voorkomen.

Instroomrecht
Op dit moment geeft een Ad diploma geen direct recht om in te stromen in een bacheloropleiding.
Dit huidige instroomrecht is gebaseerd op artikel 7.24 lid 2 WHW waarin staat dat instroom mogelijk
is als de student beschikt over een vwo-diploma, een havodiploma of een mbo-4 diploma. Ook
studenten met een gelijkwaardig buitenlands diploma kunnen instromen. Als achterdeurtje geldt ook
nog de 21+ toets (artikel 7.29 WHW).
Een Ad diploma geeft dus op dit moment geen recht tot instroom in de bachelor. Daarnaast is een
Ad-gediplomeerde ook niet op basis van zijn Ad-diploma toelaatbaar. Een instelling kan iemand
alleen inschrijven op basis van de eerder genoemde middelbare school of mbo diploma’s.

Variawet
Het ministerie van onderwijs heeft op dit moment een wetswijziging in voorbereiding die het
mogelijk gaat maken dat een bezitter van een Ad-diploma toelaatbaar is tot de bachelor (zowel de
academische bachelor als de professionele bachelor). Nadere voorstellen hiertoe worden tegen de
zomer van 2019 verwacht.

Verkorte bachelor
De huidige wet maakt het al mogelijk dat studenten die doorstromen aanspraak kunnen maken op
een ‘verkort’ bachelorprogramma. De voorwaarden om dit verkorte bachelorprogramma te volgen
moeten opgenomen worden in het OER van de bachelor. Uiteindelijk neemt de examencommissie
een besluit over het aansluitende bachelorprogramma.
Het risico bestaat dat hogescholen verschillend met de verkorte doorstroom Ad --> bachelor omgaan.
Voor studenten en Ad-alumni kan daardoor een ondoorzichtige structuur ontstaan.
Vraag: is het wenselijk dat er (op landelijk niveau) voor Ad-opleidingen ‘aansluitende’ bachelors
worden benoemd (beroepskolom)? Daarbij zou het uitgangspunt zijn dat bij aansluitende Ad en
bachelor de doorstroom naar deze bachelor vorm wordt gegeven door het bachelorprogramma uit
maximaal 150 EC te laten bestaan.

Rol LAdO
De landelijke Ad overleggen spelen een belangrijke rol in het benoemen van welke bachelors in
aanmerking komen voor aansluitende doorstroom. Bij het formuleren van
toelaatbaarheidsvoorwaarden is een nauwe samenwerking en afstemming met de SAC’s
noodzakelijk.
Voorbeelden van mogelijke doorstroom in ‘aanverwante’ bachelors.
Ad opleiding
Ad PEP
Ad Softwaredevelopment
Ad Commerciële Economie
aanvullen

Verwante bachelor
Social Work
hbo ICT
Commerciële Economie

Evt. uitstroomprofiel
Jeugd (en Gezin)
Software engineering

