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Bestuurders verdeeld over initiatief groene AD-opleidingen

Een lange

discussie

over kort hbo
Gaan de hao-instellingen en de aoc’s zich gezamenlijk inspannen om de
groene associate-degreeopleidingen beter te positioneren en te
verbinden met het mbo-groen? Die vraag bleef nog onbeantwoord op
een bijeenkomst begin april waar vertegenwoordigers van groene hboinstellingen en aoc’s hierover met elkaar in gesprek gingen.

Het aandeel studenten in een groene AD is minder dan 4 procent van het totaal van AD’ers
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Landelijk zitten AD-opleidingen in de lift, maar de
groene variant van deze korte hbo-opleidingen blijft
bescheiden van omvang. ‘Jammer, want daardoor
missen we kansen’, vindt de landelijke stuurgroep,
bestaande uit vertegenwoordigers van alle haoinstellingen. Met de AOC Raad organiseerde de
stuurgroep een bijeenkomst voor hao- en aocbestuurders en beleidsmakers om met elkaar van
gedachten te wisselen over mogelijke samenwerking.

Niveau 5
De associate degree is een tweejarige opleiding in
het hbo die leidt naar een wettelijke erkend diploma
op niveau 5. Door haar positionering tussen mbo
niveau 4 en de bachelor in het hbo wordt de AD ook
wel Kort HBO genoemd. De AD werd ingesteld op
verzoek van het bedrijfsleven dat hiermee voor mbo
niveau-4 leerlingen en medewerkers met een aantal
jaren werkervaring goede mogelijkheden zag om
hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Ze
wordt zowel voltijds als in deeltijd aangeboden en is
beroepsgericht en praktisch met verdieping van
theoretische kennis. Afgestudeerden zijn klaar voor
de arbeidsmarkt, maar kunnen ook doorstromen in
een bachelorprogramma.

Klein aandeel
De AD ging in 2006 in alle sectoren van het hbo
van start met een aantal pilots. Sindsdien zijn er
bijna 4300 studenten afgestudeerd. Het aantal
AD-opleidingen en studenten is sinds 2006 gestaag
gegroeid. Anno 2014 zijn er 173 AD-studies die
worden gevolgd door zo’n 5500 studenten. Het
aandeel groene AD-opleidingen en studenten
steekt mager af bij die getallen. Groene AD-opleidingen worden alleen boven de rivieren aangeboden. Het betreft in totaal twaalf opleidingen die
worden verzorgd door CAH Vilentum in Dronten,
Stoas Vilentum in Wageningen en Hogeschool Van
Hall Larenstein in Velp en Leeuwarden. Dit
studiejaar volgen 190 studenten een groene AD,
minder dan 4 procent van het totaal aantal
AD-studenten. Na de groei van de ‘groene’
deelname is dit studiejaar weer sprake van terugval.

Pro en contra
Op de bijeenkomst over de groene AD-opleidingen
wilden de landelijke stuurgroep en de AOC Raad
peilen of de hao en aoc-bestuurders mogelijkheden
zien om het groene AD-aanbod in samenwerking
met aoc’s beter te positioneren. Meer groene AD’s,
een betere spreiding over het land en samenwerking
met aoc’s kan de doorstroming in de groene
onderwijskolom verbeteren, vinden de voorstanders. De huidige 31 procent doorstroom mbo groen
naar hbo groen is erg laag in vergelijking met
andere sectoren in het beroepsonderwijs. Ook biedt
gezamenlijk opleiden in AD’s kansen voor aoc’s om
beter op de arbeidsmarkt aan te sluiten. Niet alle
bestuurders voelden zich overtuigd met die
argumenten. Vanuit de aoc-hoek was er een
kritische noot over de onduidelijkheid van het
product AD. ‘Het hbo is al heel vaag voor mbo’ers.
Knip dan in ieder geval de bacheloropleiding in
tweeën zoals dat in Velp gebeurt’. Ook klonken
twijfels over de haalbaarheid. ‘Houden de hbo’s de
AD over twee jaar wel overeind en haalt een aoc dat
instapt de investering er wel binnen drie jaar uit?’.

Ga voor een overzicht
van de groene
AD-opleidingen naar
www.groenonderwijs.nl
> Feiten en Cijfers >
Opleidingen

Hindernis
Of het voorstel van de stuurgroep in meer en
beter gespreide groene AD-opleidingen zal
resulteren, werd uit de discussie niet duidelijk.
Niet alleen door de kritische noten van de zijde
van aoc’s, maar ook omdat de groene hogescholen die nu nog geen AD’s aanbieden niet over de
brug kwamen. Hogeschool Inholland gaf aan
geen AD’s te starten en Hogeschool HAS denkt
nog na. Zeker is wel dat in de regelgeving van de
overheid in ieder geval een belangrijke hindernis
genomen moet worden om beweging te krijgen in
deze ‘groene’ discussie. AD-opleidingen kunnen
alleen worden verzorgd op de locatie van de
hbo-instelling die de opleiding aanbiedt en dus
niet op een aoc-locatie. Door die locatie-onvrijheid kan het bedrijfsleven niet bediend worden.
Alle aanwezigen waren het over eens dat een
lobby om hier verandering in te krijgen dringend
gewenst is. ■

ONTWIKKELING STUDENTENAANTALLEN GROENE AD’S
2009/2010
61

2010/2011
166

2011/2012
210

2012/2013
243

2013/2014
190
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