
Elkom bij de open dagen

Associate Degrees
Windesheim



Welkom!
Welkom namens de domeinen:
Techniek
Bewegen en Educatie
Gezondheid en Welzijn
Business Media en Recht 



at is een …?

Associate degree
(voltijd of deeltijd)



• Wat is een Associate degree (Ad) opleiding?

• Wat is de kern van de Ad professional?

• Wat kun je met een Ad diploma

- werken

-verder studeren

• Welke Ad’s zijn er?

• Waar kan ik meer informatie vinden?

Welke vragen gaan we beantwoorden? 



Een Ad-opleiding is een 2 jarige 
hbo

Niveau

5



• Een zelfstandige Hbo-opleiding  van 120 ec

• Het niveau is Hbo 5 (bacheloropleiding is Hbo 6, Mbo is niveau 4)

Wat is een Associate degree(Ad)?
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• Om gat tussen Mbo en Hbo bachelor te dichten

• Vanuit behoefte bedrijfsleven

• In 2006 zijn 11 hogescholen begonnen, na een 
pilotfase

• Ad’s blijven groeien en raken steeds meer bekend

Waarom zijn er Ad’s gestart?



• Mbo 4

• Havo

• Vwo 

• 21 plus toets

Wanneer kan ik 
starten?



‘Doe een Ad op z’n Windesheims’

1. Je wilt leren op jouw manier

2. Je wilt een stap verder

3. Je docenten zijn betrokken

4. Je houdt van denken én doen

5. Je wilt goede baankansen

6. Je wilt doorleren



Zijn compact, praktisch en actueel. 

• Je leert in 2 jaar wat er in de praktijk toe doet en 
wat je nu en straks in je werk nodig hebt. 

Zijn kleinschalig: docenten met praktijkervaring gaan 
er voor jouw toekomst. 

• Ze kennen je en staan naast je. En via hen werk 
je met professionals uit het werkveld. 

Ad’s op z’n Windesheims….



Een Associate degree afgestudeerde

staat met zijn voeten in de praktijk

bewaart met zijn hoofd het overzicht

verbindt mensen en middelen, en

koppelt daarmee denken aan doen.

Wat kenmerkt een Ad’er?



• Als je kennis wil opdoen  die je in de praktijk kan brengen 

• Als je graag in 2 jaar een diploma wil halen

• Als je een diploma wil waar je in de praktijk mee aan het 
werk kan, maar ook goede mogelijkheden geeft om door 
te studeren

• Als je graag in een meer kleinschalige omgeving studeert, 
waar docenten en medestudenten je kennen

Past een Ad opleiding bij mij?



• Praktijkvraagstukken staan in alle 
opleidingen centraal

• Bij sommige opleidingen combineer je 
werken en leren (deeltijd / duaal)

• Bij sommige opleidingen werk je aan
opdrachten vanuit de praktijk

• Bij sommige opleidingen loop je stage

Leren en de praktijk



Krijg ik wel een diploma?



• Je kan gaan werken, je 
perspectieven op de arbeidsmarkt 
vergroten

• Je kan ook doorstromen naar een 
bachelor opleiding, en vaak binnen 2 
jaar je  bachelor diploma halen

Wat kan ik met een Ad 
diploma?



• Met Ad ruim grotere kans dan met een mbo diploma 
(16%)

• Met Ad voltijd iets kleinere kans dan met Bachelor voltijd 
(2%)

• Met Ad deeltijd/duaal grotere kans dan met Bachelor 
voltijd (10%)

Bron: Roa rapport Ad-opleidingen: omvang en rendement

Kan ik wel een baan vinden?



Bachelor

• Na 1 jaar Propedeuse, 
na 4 jaar diploma

• Vaak iets meer 
theoretisch 
voorafgaand aan het 
stage jaar

• Op het bachelorniveau
iets meer overstijgend

Ad

• Na 2 jaar diploma

• Past theorie toe op 
praktisch vraagstuk in 
de praktijk

• Blijft bij de 
praktijkvraagstukken

Wat is het verschil?



Deeltijd:

• Werken en leren combineren

• Ca. 8 contacturen per week

• Praktijkvraagstukken uit 
eigen werk staan centraal

• Vaak iets zelfstandiger

• Geen recht op 
studiefinanciering

• Passende praktijkplek nodig

Voltijd:

• Voltijd studeren

• Meerdere contactdagen 
per week

• Praktijkvraagstukken via 
school

• Vaak iets meer begeleiding

• Studiefinanciering 
mogelijk (ook bij duaal)

Wat is het verschil?



• AD Industriële Automatisering en 
Robotica (deeltijd)

• Logistiek (deeltijd en duaal)

• Onderwijsondersteuner technisch 
beroepsonderwijs (deeltijd)

• Technische bedrijfskunde (deeltijd 
en febr. instroom)

Ad’s binnen techniek



• Ad E-Commerce (voltijd en deeltijd)

• Ad Management (voltijd en deeltijd)

• Ad Finance (voltijd vanaf september 
2023)

Ad’s binnen Business, 
Media en Recht



• Ad-Sport, profiel sportondernemer 
(voltijd)

• Ad-Sport, profiel clubkadercoach 
(voltijd)

• Educatief professional 
beroepsonderwijs (deeltijd)

Ad’s binnen bewegen 
en educatie



• Ad sociaal werk in de zorg (deeltijd)

• Ad sociaal werk in de zorg 
(duaal/voltijd)

• Ad sociaal Financiële 
Dienstverlening (deeltijd)

Ad’s binnen 
Gezondheid en welzijn



Wettelijk collegegeld 2022-2023 is het collegegeld € 2.209,-

• Wanneer je al een bachelor diploma hebt (na 1991) betaal je 
instellingscollegegeld, op dit moment € 6500,- per jaar. 
Mogelijkheid inschrijven per module= € 2850,-

• Overige studiekosten:

Naast het collegegeld zijn er variabele kosten aan jouw studie 
verbonden. Bijvoorbeeld kosten voor studiemateriaal en 
studieboeken (ongeveer € 300,-).

• 1e keer studeren Hbo= eerste jaar 50% collegegeld

Studiekosten voltijd/ duaal



Studiefinanciering

Voltijd Duaal Deeltijd

Recht op 
studiefinanciering; 
OV

Studielening 
mogelijk evenals 
een OV jaarkaart 
tot max 30 jaar. 

Geen recht op 
studiefinanciering 

Tussen 30-55 jaar 
een leven lang 
leren krediet 
mogelijk. 

Tussen 30-55 jaar 
een leven lang 
leren krediet 
mogelijk. 

Tussen 30-55 jaar 
een leven lang 
leren krediet 
mogelijk. 



www.studielink.nl

Zorg dat je de volgende gegevens bij de hand hebt voor je 
inschrijving bij Studielink: 

• Je eigen DigiD

• Nog geen DigiD? Vraag een DigiD-code aan. Houd er 
rekening mee dat de aanvraag 5 dagen kan duren! 

• Diploma('s) die je hebt behaald of gaat behalen 

• Betalingsgegevens

Aanmelden via Studielink

http://www.studielink.nl/
http://www.digid.nl/aanvragen


• Commerciële Economie (voltijd)

• Finance (voltijd)

• Management (voltijd)

• Ondernemen (voltijd)

• Pedagogisch Educatief Professional (deeltijd)

• Sport (voltijd)

p.s. ook Ad’s in Almere



Vragen?


