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Mensen & Loopbaan
Thema: Goed opgeleid in food

Vanuit de arbeidsmarkt is er vraag naar 
praktijkgerichte goed opgeleide mensen 
op mbo-plus niveau doordat mbo-banen 
in toenemende mate complexere kennis 
en vaardigheden vereisen. De Ad- 
opleidingen voorzien in deze behoefte en 
leiden tot differentiatie van het hbo-
onderwijs. Tevens zorgt de toename van 
het onderwijsaanbod ervoor dat studen-
ten een opleidingsvorm kunnen kiezen 
die het meest aansluit bij hun wensen. 
Dit voorkomt onder andere uitval binnen 
de reguliere hbo-bacheloropleidingen. 

Ook voor werkenden
Ook voor werkenden met een mbo- 
achtergrond zijn deze opleidingen inte-

ressant. Zeker als men al langer werkt en 
ondertussen functioneert boven het 
niveau van de oorspronkelijke opleiding. 
Aan de hand van een ervaringscertificaat 
(Erkenning van Verworven Competenties, 
EVC) zijn vrijstellingen mogelijk en is de 
tweejarige opleiding te verkorten. Zo kan 
men op een vlotte wijze de via het werk 
verkregen competenties officieel omzet-
ten in een diploma op hbo-niveau.
Voor werkgevers zijn er overheidssubsi-
dies beschikbaar als een werknemer een 
duale Ad-studie volgt (combinatie van 
werken en leren). 

Associate degree 
De Ad-programma’s maken deel uit van 
reguliere hbo-bacheloropleidingen en 
kennen daardoor dezelfde toelatings-
voorwaarden. Het leidt op tot een wette-
lijk erkend diploma en de graad ‘Associ-

ate degree’ (Ad). In het bezit van deze 
graad is verdere doorstroom naar de 
reguliere hbo-bacheloropleiding moge-
lijk. Ze zijn zowel voltijds als in deeltijd of 
duale vorm te volgen.
De Ad-programma’s zijn nog niet in alle 
hbo-richtingen te volgen, maar er komen 
steeds meer van deze praktijkgerichte 
scholingstrajecten bij. Momenteel zijn er 
zeven studierichtingen: economie, tech-
niek, gedrag en maatschappij, landbouw 
en natuurlijke omgeving, taal en cultuur, 
gezondheidszorg en onderwijs. 

Nog niet voor voeding
Er is nog geen Ad-opleiding specifiek 
gericht op de voedingsmiddelensector 
beschikbaar. Wel zijn er opleidingen 
mogelijk op aanverwante gebieden zoals 
chemische technologie, werktuigbouw-
kunde, milieukunde en bedrijfskunde & 
agribusiness. Tabel 1 geeft een kort over-
zicht van een aantal Ad-programma’s  
en de hogescholen die deze opleidingen 
bieden. Kijk voor een volledig overzicht 
op de website van de IB-groep  
(www.ib-groep.nl).

Haast onopgemerkt bestaat 

sinds 2006 een nieuwe hbo-

variant in Nederland. Het gaat 

om de Associate degree (Ad)-

opleidingen: tweejarige 

studies tussen mbo- en hbo-

niveau in. Na monitoring en 

evaluatie van een pilotperiode 

zijn deze Ad-programma’s 

onlangs definitief ingevoerd. 
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Tabel 1. Overzicht van enkele aanbieders van Associate degree-programma’s.

Hogeschool Ad-programma Bachelor

Van Hall Larenstein Duurzame watertechnologie Milieukunde

Van Hall Larenstein Integrale handhaving omgevings-

recht

Milieukunde

Saxion Hogescholen Integrale handhaving omgevings-

recht

Milieukunde

Van Hall Larenstein Ondernemerschap Bedrijfskunde & Agribusiness

Avans Hogeschool Chemische technologie Chemische technologie

Hogeschool Utrecht Chemische technologie Chemische technologie

Hogeschool Windesheim Electrotechniek Elektrotechniek

Hogeschool Windesheim Werktuigbouwkunde Werktuigbouwkunde

Saxion Hogescholen Werktuigbouwkunde Werktuigbouwkunde

• www.kenniscentrumevc.nl. 
Voor meer referenties zie:  
www.vmt.nl. 
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