
Bijlage 1 
Beoordelingskader vierde ronde pilots Associate-degreeprogramma’s 
(deelronde 4A) 
 
 
 
Artikel 1  Begripsomschrijving 
 
In dit beoordelingskader wordt verstaan onder: 

- een pilotproject: een pilot met één Associate-degreeprogramma (Ad) van één hogeschool; 
- een Ad-programma: één Ad-programma als bedoeld in artikel 7.8a, eerste lid van de Wet op 

het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW), binnen één bacheloropleiding 
van één hogeschool, ongeacht het aantal vestigingsplaatsen van het Ad-programma; 

- vierde ronde pilots: de uitbreiding van het huidige aantal Ad-programma’s, zoals 
aangekondigd in de beleidsreactie op de Tussenevaluatie van de pilots met Ad-programma’s 
in het hbo (OCW-brief van 16 oktober 2009, kenmerk HO&S/BL/154602); 

- deelronde 4A: de algemene deelronde pilots met maximaal 40 Ad-programma’s die bij 
hogescholen worden ingericht met beoogde start in het studiejaar 2010/2011 of ten laatste bij 
de aanvang van het studiejaar 2011/2012; 

- deelronde 4B: de deelronde pilots met maximaal 20 Ad-programma’s die deels op locatie van 
en in samenwerking met een BVE-instelling worden ingericht met beoogde start bij de 
aanvang van het studiejaar 2011/2012 of zoveel eerder als mogelijk is; 

- hogeschool: een hogeschool als bedoeld in artikel 1.8 of in artikel 1.11 van de WHW. 
 
Artikel 2 Uiterste indieningdatum  
 
De uiterste indieningdatum voor aanvragen voor een pilotproject in het kader van deelronde 4A is 
maandag 3 mei 2010. Uiterlijk op 31 juli 2010 besluit de staatssecretaris van OCW, respectievelijk de 
minister van LNV over deze aanvragen. 
Over de indieningsdatum en het moment van besluitvorming wat betreft aanvragen voor een 
pilotproject in het kader van deelronde 4B zullen in mei 2010 nadere mededelingen worden gedaan.  
 
Artikel 3 Voorwaarden, criteria en uitgangspunten voor toekenning van een pilotproject 
 
Bij de beoordeling van een aanvraag voor een pilotproject in het kader van deelronde 4A worden de 
volgende voorwaarden gehanteerd:  
 

A. De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) heeft positief geadviseerd over het 
Ad-programma.  
Het Protocol toetsing Associate-degreeprogramma door de NVAO Ronde 4A (voor 
hogescholen) van 15 december 2009 vormt de basis voor de beoordeling door de NVAO. 

 
B. Indien het Ad-programma gericht is op het beroep van Onderwijsondersteuner van het hogere 

niveau en derhalve deel uitmaakt van een hbo-bacheloropleiding leidend tot een 
onderwijsbevoegdheid, dan is deze bevoegdheid uitsluitend gericht op het voortgezet 
onderwijs of het beroepsonderwijs. 

 
C. Indien de bekostigde hogeschool het Ad-programma (tevens) in een andere gemeente wil 

vestigen dan waar de betreffende bacheloropleiding wordt verzorgd, heeft de staatssecretaris 
van OCW, respectievelijk de minister van LNV ingestemd met het voornemen daartoe van het 
instellingsbestuur, zoals is bepaald in de artikelen 5.1 en 5.2 van de Beleidsregel 
doelmatigheid hoger onderwijs van 17 juni 2009. De indiening van het voornemen bij de 
staatssecretaris van OCW, respectievelijk de minister van LNV (per adres Commissie 
Doelmatigheid Hoger Onderwijs (CDHO), Postbus 85498, 2508 CD  Den Haag) vindt 
gelijktijdig plaats met de indiening van de aanvraag voor deelname aan een pilotproject met 
betreffend Ad-programma. De beoordeling van het voornemen tot vestiging in een andere 
gemeente geschiedt parallel met de besluitvorming over de aanvraag voor het Ad-programma.    

 
D. Tevens worden bij de beoordeling van de aanvraag voor een pilotproject betrokken de 

voornemens van bekostigde hogescholen om een met de aanvraag vergelijkbaar en reeds in 
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het Centraal register opleidingen hoger onderwijs (Croho) geregistreerd Ad-programma te 
vestigen in één of meer andere gemeenten, indien betreffende voornemens gelijktijdig 
voorliggen met de aanvraag voor betreffend pilotproject. Deze samenhangende beoordeling is 
noodzakelijk om een zo beheerst mogelijke ‘uitrol’ van Ad-programma’s te bevorderen, waarbij 
niet concurrentie tussen de hogescholen maar het voorzien in de maatschappelijke behoefte 
aan een Ad-programma uitgangspunt is.  
Invalshoeken bij deze samenhangende beoordeling van aanvragen voor nieuwe pilotprojecten 
en voornemens voor een nieuwe vestigingsplaats voor bestaande Ad-programma’s zijn:  
* een robuuste en evenwichtige Ad-infrastructuur met een passende geografische spreiding 
die tevens voorziet in voldoende toegankelijkheid (bereikbaarheid) voor de deelnemers; 
* een zo goed mogelijke benutting van de bestaande Ad-infrastructuur; 
* een doelmatige taakverdeling tussen de hogescholen voor betreffend Ad-disciplines; 
* het stimuleren van doorlopende leerlijnen (in regio’s) tussen het mbo-4 en het hbo.  

 
E. De hogeschool die een aanvraag indient voor een pilotproject in het kader van deelronde 4A 

kan voor het betreffende Ad-programma geen aanvraag indienen voor een pilotproject in het 
kader van deelronde 4B. 

 
Naast de hiervoor genoemde voorwaarden, worden de volgende criteria gehanteerd bij de keuze 
welke aanvragen kunnen worden toegekend: 
 

F. Het betreffende Ad-programma biedt kans op instroom van doelgroepen die traditioneel 
minder snel voor het hoger onderwijs kiezen.  

 
G. Indien tot de doelgroep(en) van het betreffende Ad-programma mbo’ers behoren die direct 

vanuit het mbo doorstromen, is er sprake van een betekenisvolle betrokkenheid van één of 
meerdere BVE-instelling(en) bij de invulling van het Ad-programma en is er ook sprake van 
samenwerking met één of meerdere BVE-instelling(en) bij de uitvoering van het Ad-
programma.  Indien tot de doelgroep(en) van het betreffende Ad-programma geen mbo’ers 
behoren die direct vanuit het mbo doorstromen, is samenwerking met een BVE-instelling bij 
de invulling en/of uitvoering van het Ad-programma niet per se nodig.  

 
Naast de genoemde voorwaarden en criteria, gelden bij het beoordelen van de aanvragen de 
volgende uitgangspunten: 

 
H. Aanvragen voor Ad-programma’s die:  

- onderdeel zijn van hbo-bacheloropleidingen die worden gerekend tot maatschappelijke 
knelpuntsectoren, dat wil zeggen bacheloropleidingen met een bèta- of technisch profiel 
(en dus de Croho-onderdelen Techniek, Landbouw en natuurlijke omgeving of Natuur 
komen)1 alsmede bacheloropleidingen behorend tot het Croho-onderdeel 
Gezondheidszorg en die 

- positief scoren op de voorwaarden en criteria A, B, C, D, E, F en G 
zullen alle gehonoreerd worden indien en voorzover dat mogelijk is gegeven uitgangspunt J 
en de uitgangspunten van spreiding over de onderwijssectoren en onderwijsinstellingen (H en 
I). Reden voor deze keuze is de behoefte aan meer instroom in de bèta- en technische en 
gezondheidszorgopleidingen in het hoger onderwijs. 

 
I. Uitgangspunt is een redelijke spreiding van de Ad-programma’s over de onderwijssectoren 

(onderdelen in het Croho).  
 Daarbij wordt rekening gehouden met de diversiteit in opleidingen in de sector, de omvang 

van de sector en het aantal ingediende aanvragen per sector.  
 

J. Uitgangspunt is een redelijke spreiding van de Ad-programma’s over de hogescholen, mede 
       gelet op de spreiding van de bestaande Ad-programma’s.  

Op die manier kan ervaring worden opgedaan met Ad-programma’s in verschillende contexten 
(bijvoorbeeld verschillende regio’s, verschillende typen hogescholen, zijnde bekostigde en 

                                                      
1 Ad-programma’s die deel uitmaken van hbo-bacheloropleidingen uit de sectoren Techniek, 
Landbouw en natuurlijke omgeving of Natuur zonder bèta-technisch profiel, vallen dus niet onder dit 
regime. 
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aangewezen hogescholen). 
 

K. De vierde ronde pilots- dat wil zeggen de deelrondes 4A en 4B tezamen - bestaat uit 
maximaal 60 pilots onder te verdelen in maximaal 40 pilots in deelronde 4A en maximaal 20 
pilots in deelronde 4B.  

 
L. Indien meerdere aanvragen voorliggen voor qua inhoud vergelijkbare Ad-programma’s, zal bij 

de beoordeling doorslaggevend gewicht worden toegekend aan de mate waarin wordt voldaan 
aan de criteria bedoeld in dit artikel.  

  
Artikel 4 Gevraagde informatie 
 
In het document Procedure en gevraagde informatie vierde ronde pilots Associate 
degreeprogramma’s, deelronde 4A is aangegeven welke informatie, gegevens en stukken de 
hogeschool dient aan te leveren om een beoordeling op de hiervoor geschetste voorwaarden, criteria 
en uitgangspunten mogelijk te maken. 
 
De Commissie Associate degree, ingesteld bij besluit van de minister van OCW van 17 november 
2009, kenmerk HO&S/BL/165742, zal de ingediende pilotaanvragen beoordelen en de 
staatssecretaris van OCW, respectievellijk de minister van LNV daarover adviseren. De commissie 
kan de hogeschool om aanvullende informatie verzoeken of zonodig een hoorzitting houden. De 
commissie bepaalt vooraf welke personen en/of organisaties zij wenst te spreken. Zij zal dit doen in 
overleg met de betrokken hogeschool. 
 
 
Samenloop Ad-pilot en experiment open bestel 
 
Indien een aanvraag betrekking heeft op een bacheloropleiding waarvoor de hogeschool ook 
deelneemt aan het experiment open bestel in het hoger onderwijs, dan is het niet meer uitgesloten dat 
er binnen diezelfde opleiding ook een Ad-programma kan worden gerealiseerd.   
Toelichting: in de brieven van de voormalige staatssecretaris van OCW de heer Rutte van 31-12-2005 
(PLW/2005/104399) en 1-06-2006 (PLW/2006/46867) was bepaald dat er om onderzoekstechnische 
redenen geen samenloop mogelijk was. Vanwege de verstreken periode van de experimenten, is 
deze uitsluitingsclausule niet meer opportuun.   
    
 
Informatie over deelronde 4B 
 
Ten behoeve van de beoordeling van aanvragen voor een pilotproject in het kader van deelronde 4B 
zullen uiterlijk in mei 2010 nadere specifieke voorwaarden worden geformuleerd. Deze voorwaarden 
zien op de toetsing door de NVAO, de aard en de condities van de samenwerking tussen hogeschool 
en BVE-instelling en op de meerwaarde die de samenwerking kan hebben voor het bevorderen van 
doorlopende leerlijnen. Daartoe zal worden voorzien in een Algemene Maatregel van Bestuur op 
grond van artikel 1.7a (Ruimte voor innovatie) van de WHW, welk artikel in werking treedt direct na de 
publicatie van het Koninklijk Besluit.  
 
 
 
     -0-0-0-0-0- 
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