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VOORWOORD 
De Associate degree (Ad) heeft sinds 1 januari 2018 een zelfstandige basis in de Wet Hoger Onderwijs. 

Het betekent dat werkenden, geslaagde middelbare scholieren en mbo 4-afgestudeerden nu kunnen kiezen 

om te beginnen aan een praktijkgerichte 2-jarige of 4-jarige hbo-opleiding.

ONZE AMBITIE: AD-OPLEIDINGEN VERDER ONTWIKKELEN

De HvA heeft de ambitie om de komende jaren Associate degrees verder te ontwikkelen en het aanbod te 

verbreden in lijn met de bachelors, zowel voltijd als deeltijd. Het HvA Expertisecentrum Ad ontwikkelt de 

Ad-opleidingen voor en met de faculteiten binnen de HvA. Dat doen we samen met het mbo en het werkveld. 

We delen kennis over de ontwikkeling van Ad-onderwijs in het Overlegplatform Vereniging Hogescholen. 

Zo komen we samen met andere hogescholen verder in de versterking van het Ad-aanbod in Nederland.

HIGH IMPACT LEARNING

Centraal in het Ad-onderwijs staat het onderwijskundig model dat zich baseert op ‘High Impact Learning that 

Lasts’ van Prof. Dr. Filip Dochy. Ons didactisch onderwijsconcept richt zich voornamelijk op studenten met een mbo 

4-diploma. Deze groep studenten leiden we op naar nieuwe beroepen of versterken we in hun professie. Samen 

met vakkundige en inspirerende professionals uit de Amsterdamse metropool leren onze Ad-studenten in en van 

de beroepspraktijk. 

NIVEAU 5 WEER ACTUEEL

De laatste beschrijving van niveau 5 dateerde uit 2013. Omdat de ontwikkelingen sindsdien niet stil hebben 

gestaan, wilden we gezamenlijk met de leden van het Overlegplatform Vereniging Hogescholen de beschrijving 

van niveau 5 actualiseren. Deze handreiking voor ontwikkelaars en bedrijfsleven is opgeleverd door een werkgroep 

van het overlegplatform. Deze actuele niveau 5 beschrijving geeft onderwijsontwikkelaars en docenten een stevig 

houvast voor de verdere professionalisering van het Ad-onderwijs. Daarnaast biedt het een uniform kader binnen 

de Europese context en draagt zo bij aan de ontwikkeling van hoogwaardig niveau 5 onderwijs in Nederland. 

Voor het werkveld geeft de beschrijving een concreter beeld van wat zij van een Ad-afgestudeerde 

kan verwachten.

Onze dank aan een ieder die eraan heeft bijgedragen. Wij wensen u veel plezier en succes met deze handreiking.

David de Vries, Directeur HvA Expertisecentrum Ad

Voorzitter werkgroep niveau 5 Overlegplatform Associate degrees, Vereniging Hogescholen
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“ 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.”
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1. INLEIDING
De Associate degree (Ad) heeft in snel tempo een vaste plek veroverd in ons onderwijsbestel. Sinds de wetswijziging ‘invoering 

Associate degree opleiding’ die op 1 januari 2018 van kracht is geworden, is de Ad-opleiding een eigenstandige opleiding 

binnen het hoger beroepsonderwijs. Aankomende studenten, zowel werkenden als geslaagde middelbare scholieren en mbo 4- 

afgestudeerden, kunnen nu kiezen om te beginnen aan een 2-jarige of 4-jarige hbo-opleiding. 

In 2006 zijn de eerste pilots gestart en was de Ad nog verbonden als programma aan de bachelor. Deze pilots zijn succesvol 

gebleken. De Ad bleek drempelverlagend te werken voor afgestudeerde mbo 4-studenten om aan het hbo te studeren. Deeltijd Ad-

programma’s sloten goed aan voor de groep werkenden die zich wilden op- of omscholen. De conclusie is dan ook terecht dat de 

pilots zijn geslaagd. 

Dat heeft ertoe geleid dat de Ad een eigenstandige opleiding is binnen het hbo, net als 
de bachelor. 

Het doel van dit rapport is om landelijk een eenduidig beeld van het Ad-niveau 5 te beschrijven. Veelgebruikte niveaubeschrijvingen 

waar opleidingen naar refereren, als de Dublin descriptoren Short Cycle of de NLQF, blijven in de beschrijvingen abstract. Tevens is 

de, voor de Ad zo belangrijke, verbinding met de praktijk minder expliciet. Dit rapport beoogt met de beantwoording van deze vraag 

het Ad-niveau concreet, domeinoverstijgend en praktijkgericht te beschrijven.

Door in dit rapport een nadere de� niëring van niveau 5 uit te werken, krijgt de Ad een sterkere 
pro� lering en kan het gesprek over waar een Ad-functie nu precies voor staat, aangezwengeld 
worden. 

Een gemeenschappelijke de� niëring van het eindniveau borgt tevens de kwaliteit van de onderliggende curricula. Het geeft een 

kader voor het formuleren van het domein-speci� eke eindniveau in de eindfase en zet daarmee de norm voor de studenten, de 

docenten en het werkveld.

De beschrijving van niveau 5 zoals hier gepresenteerd, is gebaseerd op een analyse van het Europees kwali� catieraamwerk, het 

Nederlandse kwali� catieraamwerk en de Dublin descriptoren. Vervolgens is het gevalideerd in een landelijke werkgroep.

Het platform beoogt het komende jaar onder haar leden deze beschrijving uitvoerig te toetsen. Tevens wordt komend jaar ingezet 

op het valideren van deze beschrijving bij de verschillende werkveldpartners, studenten en overheidsinstanties. Na dit validatiejaar 

wordt de beschrijving de� nitief gemaakt. 

Het rapport is zo geschreven dat Ad-opleidingen de niveaubeschrijving kunnen gebruiken in de communicatie naar zittende en 

aankomende studenten, zowel werkenden als leerlingen, docenten, HRM-professionals uit het werkveld, bedrijfsbegeleiders, 

panelleden, onderwijskundigen, Examencommissies, curriculumcommissies, opleidingscommissies, managers, ouders, ambtenaren, 

politici en inspecteurs. De beschrijving kan in verschillende nieuwe vormen worden gepresenteerd met als doel het gesprek te 

openen over waar de Ad voor staat en wat van een afgestudeerde kan worden verwacht in de praktijk.

Deze niveaubeschrijving kan gebruikt worden bij de aanvraag van nieuwe associate degree-opleidingen, voor voorlichtingen van 

studenten, voor coaches en assessoren in de opleidingen, voor landelijke overleggen van verschillende opleidingen als basis waarna 

de eigen context kan worden toegevoegd, voor het maken van nieuwe en geüpdatete beschrijvingen in functiehuizen en bij 

accreditaties en aanvragen toets nieuwe opleiding. 

Waarschijnlijk zijn er nog veel meer toepassingen te bedenken, vandaar ook dat de lezer bij deze is uitgenodigd om dit document te 

printen, te verspreiden, te gebruiken, er kof� e over te morsen, er ezelsoren in te maken, te herlezen en te bediscussiëren totdat het 

niveau 5 gemeengoed is geworden voor iedereen. 
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2. DE AD’ER, EEN BEELDSCHETS
Voordat we de niveaubeschrijving van een associate degree-afgestudeerde beschrijven in leerresultaten, typeren we eerst de 

Ad-afgestudeerde door middel van een beeldschets1. Een beeld zegt vaak meer dan tot in detail uitgewerkte indicatoren. Een 

beeldschets geeft in een oogopslag de essentie weer, waarna een uitwerking in indicatoren helpt bij het speci� eker maken van dit 

beeld. De volgende schets geeft het beeld van de afgestudeerde Ad’er;

In deze typering van de Ad’er komt het spreekwoordelijke hoofd, hart en handen terug. Hierboven is dit vertaald naar voeten, hoofd 

en verbinding. Het is een veelgebruikte beeldspraak om te benadrukken dat integratie tussen doen, denken en verbinden meer 

oplevert dan alleen doen, alleen denken of alleen verbinden. Een Ad’er kent de regels en de procedures die gelden in zijn functie 

‘het doen’. 

Wanneer de omgeving verandert en de vraag of het probleem meer ambigu wordt, kan de Ad’er deze regels en procedures � exibel 

inzetten om aan deze verandering tegemoet te komen. Hij kan daarmee de niet-routinematige problemen aan.

NIVEAU 5 IS EEN NIVEAU WAARBIJ DE KRACHT LIGT IN DE VERBINDING
Functies op niveau 5 fungeren als de schakel tussen de niveaus 4 en 6. Een beschrijving van niveau 4 betreft een student die een 

mbo-4 opleiding heeft afgerond en is opgeleid voor een speci� ek beroep gericht op het operationele niveau. Aan de andere kant 

staat niveau 6, een afgestudeerde op bachelorniveau die meer op strategisch niveau denkt en handelt. Op strategisch niveau wordt 

de visie bepaald en de richting die de organisatie ingaat. 

Op operationeel niveau wordt naar deze visie gehandeld. De Ad’er op niveau 5 kan deze visie vertalen naar het handelen. De Ad’er 

is zelf ook bekend met de operationele taken en kan de verbinding leggen naar het strategisch niveau en koppelt hiermee denken 

aan doen. In bepaalde domeinen dekken de termen operationeel, tactisch en strategisch niet de lading van het beroep. Dan kunnen 

we beter spreken over het richten op visieniveau, inrichten op beleidsniveau en verrichten op uitvoerend niveau.

1 Deze beeldschets is overgenomen uit het document “niveaubeschrijving Associate degree” van het landelijke netwerk Ad uit 2013. 

“ 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.”
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COMMUNICEREN
Doelgericht communiceren over eigen rol, 

taken en opbrengsten in het eigen team en 

naar direct betrokkenen.

PROBLEEMOPLOSSEND VERMOGEN
Praktische vraagstukken analyseren en oplossingsrichtingen 

aangeven.Passende oplossingen realiseren.

LEREND VERMOGEN
Zich blijvend kunnen aanpassen aan de 

veranderende rol in de omgeving door 

leervragen te delen.

METHODISCH HANDELEN
Theorieën en methodes uit het vakgebied 

selecteren en toepassen op vraagstukken 

uit de actuele beroepscontext.

SAMENWERKEN
In een team samenwerken/een operationeel 

team kunnen aansturen en een gezamenlijk 

resultaat opleveren.

DE AD’ER

Figuur 1 Beschrijving Niveau 5 Associate degree

3.DE BESCHRIJVING VAN HET AD-NIVEAU
De beschrijving van niveau 5 is tot stand gekomen door een werkgroep die ingericht is vanuit het Overlegplatform Ad van de 

Vereniging Hogescholen. Deze landelijke werkgroep heeft de bestaande kaders geanalyseerd en ervaringen met reeds gebruikte 

omschrijvingen van het niveau 5 in de Ad-opleidingen geïntegreerd in de beschrijving van het Ad-niveau. 

De beschrijving omvat vijf leerresultaten; methodisch handelen, samenwerken, communiceren, probleemoplossend vermogen en 

lerend vermogen. Elk leerresultaat is uitgewerkt in een omschrijving die het niveau weergeeft van de afgestudeerde Ad-student.

Elke opleiding kan deze niveaubeschrijving concreet en meer speci� ek maken door de eigen context en body of knowledge and skills 

(BoKS) toe te voegen. Tevens is deze omschrijving te herleiden naar de Europese Dublin Descriptoren Short Cycle en de beschrijving 

van niveau 5 in het Europese Kwali� catie raamwerk, het EQF. De verdere verantwoording is toegevoegd in het laatste hoofdstuk van 

dit rapport.

In navolging van het EQF dat bewust in een waaier wordt gepresenteerd en niet in een lineaire lijn, hebben we ervoor gekozen 

om de vijf leerresultaten in samenhang te presenteren. De leerresultaten zijn integraal en niet los van elkaar te zien. Methodisch 

handelen gaat bijvoorbeeld hand in hand met probleemoplossend vermogen en lerend vermogen is ook geen activiteit dat los van 

alle andere staat.
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HET ONDERSCHEIDEND PRINCIPE
Wanneer we het Ad-niveau goed willen de� niëren, is een handig hulpmiddel het zoeken naar de onderscheidende principes die het 

verschil duiden tussen niveau 4, 5 en 6. Een onderscheidend principe is het criterium dat bij elk niveau terugkomt en ten opzichte 

van een vorig niveau verandert. Bij het uitwerken van beoordelingscriteria voor bijvoorbeeld een toets worden ook onderscheidende 

principes gebruikt. In het geval van het beoordelen van een plan van aanpak, krijgt de student een onvoldoende voor een plan van 

aanpak als het plan niet is onderbouwd. De student krijgt een voldoende als het plan met argumenten is onderbouwd en de student 

krijgt een goed als het met betrouwbare bronnen is onderbouwd. Het onderscheidende principe is in dit geval ‘onderbouwing’.

Veel genoemde onderscheidende principes zijn ‘zelfstandigheid’ en ‘complexiteit’. Het gaat hierbij om de mate waarin 

zelfstandigheid van de student wordt gevraagd en de mate van complexiteit van de omgeving en de opdracht. Ook reikwijdte, de 

mate van transfer van het geleerde, de mate van ambiguïteit van het vraagstuk en het bereik van de oplossing, zijn onderscheidende 

principes die gebruikt kunnen worden. 

Per leerresultaat is aangegeven welke onderscheidende principes onderliggend zijn aan het leerresultaat. Deze beschrijving kan 

gebruikt worden door opleidingen als het niveau verder wordt uitgewerkt naar indicatoren en beoordelingscriteria. 

Methodisch handelen – onderscheidend principe

Het aantal theorieën en methodes die de student aangeleerd heeft in zijn studie is een selectie uit de beschikbare kennisbasis van de 

speci� eke opleiding. Het is vanzelfsprekend dat de student de theorieën en methodes kent en kan demonstreren in de context van 

het beroep. Het niveau wordt bepaald door de mate van bekwaamheid en re� ectie op de keuzes en acties. Van studenten wordt 

verwacht dat ze keuzes kunnen onderbouwen. 
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Methodisch handelen

Het eerste leerresultaat is methodisch handelen. “Theorieën en methodes uit het vakgebied 

selecteren en toepassen op vraagstukken uit de actuele beroepscontext.” Studenten leren tijdens 

de opleiding verschillende theorieën en methoden. De verbinding naar de actuele beroepspraktijk is 

waar de Ad voor staat. Dat is de reden dat de aangeleerde theorieën en methodes niet op zichzelf 

staan, maar door de student moet kunnen worden toegepast op een vraagstuk. Het vraagstuk 

dat de Ad’er aanpakt is voor de beroepen op Ad-niveau een praktisch vraagstuk. De Ad’er kan de 

verbinding leggen tussen verschillende aangedragen theorieën en methodes om een vraagstuk dat 

geen standaardoplossing kent op te lossen. 

 
Samenwerken

Het tweede leerresultaat is samenwerken. “In een team samenwerken / een operationeel team 

kunnen aansturen en een gezamenlijk resultaat opleveren.” De manier waarop de Ad’er omgaat met 

de mensen in zijn dagelijkse werkomgeving is hier beschreven. Tijdens de opleiding leren studenten 

met verschillende rollen en mate van verantwoordelijkheid omgaan. Aangezien de Ad’er in het werk 

een verbinder is, is samenwerken met anderen een belangrijk aspect. Of de afgestudeerde veel of 

weinig te maken krijgt met het aansturen van een team is afhankelijk van het speci� eke beroep. Het 

doel van het samenwerken is om samen een resultaat neer te zetten dat de individuen afzonderlijk 

niet was gelukt. De samenwerking kent een meerwaarde in de opbrengst van de gebundelde 

ervaring en expertise. 

 
Communiceren 

Het derde leerresultaat is communiceren. “Doelgericht communiceren over eigen rol, taken en 

opbrengsten in het eigen team en naar directbetrokkenen.” Onder doelgericht wordt verstaan dat de 

Ad’er communicatie inzet om te verbinden tussen beleid en uitvoering. De Ad’er is zich bewust van 

de boodschap, de eigen rol en van de ontvanger. De Ad’er wordt verondersteld te kunnen re� ecteren 

op het effect van de communicatie op de eigen rol, die van het team en de directbetrokkenen. 

Vervolgens kan de Ad’er de conclusies van de re� ectie vertalen in vervolgacties met betrekking tot de 

rol, taak en opbrengsten waar de Ad’er samen naar toe werkt.

 
Probleemoplossend vermogen 

Het vierde leerresultaat is probleemoplossend vermogen. “Praktische vraagstukken analyseren en 

oplossingsrichtingen aangeven. Passende oplossingen realiseren.” Het vraagstuk en de oplossing 

staan hier centraal. De Ad’er analyseert het vraagstuk, is daarbij kritisch en stelt zijn oordeel uit tot 

alle benodigde informatie is verzameld. De Ad’er stelt de juiste vraag die nodig is om het probleem 

te analyseren, omdat de Ad’er het verbindende perspectief heeft. Vanuit deze vraag kan de Ad’er 

passende oplossingsrichtingen formuleren en onderbouwen. De uiteindelijke oplossing die past 

binnen de context, de strategie en de organisatie wordt door de Ad’er gerealiseerd.

Lerend vermogen

Het vijfde leerresultaat is het lerend vermogen. “Zich blijvend kunnen aanpassen aan veranderende 

rol in de omgeving door leervragen te delen.” Het leren stopt niet als het diploma is ontvangen. 

Leren en werken zijn verweven voor de Ad’er. Door te blijven re� ecteren op het eigen handelen en de 

rol in de beroepscontext, blijft de Ad’er wendbaar. Dit gebeurt als de Ad’er leervragen stelt en deze 

deelt met anderen in het werk, om samen deze leervragen op te lossen. De duurzame inzetbaarheid 

van de Ad’er wordt door het lerend vermogen vergroot. Het is een natuurlijk onderdeel van het 

repertoire van de Ad’er. 
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Lerend vermogen – onderscheidend principe

Het niveau binnen dit leerresultaat wordt bepaald door de mate van zelfstandigheid waarin de Ad’er zijn eigen leervraag kan 

formuleren. In het kader van levenlang leren is dit een kenmerk dat bepaalt in hoeverre de afgestudeerde kan doorgroeien en 

ontwikkelen in de eigen rol in het werk. Het gaat daarbij om de ontwikkeling binnen de werkrol, gelet op het adaptief vermogen 

en � exibiliteit om in te kunnen spelen op veranderingen. De Ad’er formuleert niet alleen de leervraag, maar kan deze ook uitzetten 

door deze te delen met anderen en er gevolg aan te geven. Dit is een stap die laat zien dat de Ad’er in actie komt om te leren. 

Het bewust zijn van het eigen handelen binnen de werkrol is hierin de eerste vereiste die tijdens de opleiding wordt aangeleerd. 

Elke opleiding kent haar eigen body of knowledge and skills (BoKS). De ene opleiding is meer kennisintensief dan de andere. Ook 

zijn er opleidingen die juist meer vaardighedenintensief zijn en waarbij interactie tussen mensen meer centraal staat. Opleidingen 

kunnen de leerresultaten die niveau 5 aangeven verrijken met de eigen BoKS. Hiermee wordt de omschrijving concreter en 

beroepsspeci� ek, waarmee de herkenbaarheid onder studenten, docenten en werkveldpartners wordt vergroot.

De verantwoording van de niveaubeschrijving uit dit rapport is in het volgende hoofdstuk beschreven. Er is een analyse gedaan naar 

de verschillende raamwerken op de onderscheidende principes in elke beschrijving. De onderscheidende principes zijn afgeleid uit de 

omschrijvingen en de veranderingen in taal tussen de niveaus.
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Samenwerken – onderscheidend principe

De grootte van het team, de mate van zelfstandigheid die de Ad’er heeft en de mate van verantwoordelijkheid die de Ad’er heeft 

in het team bepalen het niveau binnen het leerresultaat samenwerken. Daarnaast kan het niveau ook bepaald worden door het 

gezamenlijk resultaat dat verwacht wordt van het team. De afhankelijkheid van derden, de invloed van belanghebbenden en de 

tijdsdruk zijn hierin onderscheidende principes. 

Communiceren – onderscheidend principe

Het niveau van communiceren wordt bepaald door de reikwijdte, de complexiteit van de boodschap en de transfer van de 

communicatie. De Ad’er zal in de meeste gevallen vooral op tactisch niveau communiceren met een beperkte reikwijdte. De 

reikwijdte is niet beperkt tot het eigen team en de individuele taken, maar heeft een grotere reikwijdte naar de eerste kring van 

relevante actoren buiten het team. Welke actoren dit zijn is afhankelijk van het beroep.

Probleemoplossend vermogen – onderscheidend principe

Het niveau van probleemoplossend vermogen wordt bepaald door de complexiteit van het probleem en ambitie van de oplossing. 

Dit uit zich in de verantwoordelijkheid die de Ad’er draagt ten opzichte van het praktisch vraagstuk en de mate van zelfstandigheid 

die wordt verwacht. De ambiguïteit van het vraagstuk en het aantal belanghebbenden die een rol spelen, bepalen ook het 

niveau. Alsook de reikwijdte van de oplossingsrichting en de mate waarin de omgeving verandert door de implementatie van de 

aangedragen oplossing. 
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4. DE VERANTWOORDING
De Ad is een hbo-opleiding op het hbo-niveau en heeft andere eindkwali� caties dan de bachelor binnen hetzelfde hbo. Om de 

generieke eindkwali� caties van de Associate degree te beschrijven is in kaart gebracht welke niveaubeschrijvingen er binnen 

opleidingen, nationaal en internationaal gehanteerd worden.

Op Europees niveau zijn er acht niveaus bepaald waar elk onderwijssysteem mee ingedeeld kan worden. Zo staat het mbo-3 voor 

niveau 3, het mbo-4 voor niveau 4, de universitaire Masters voor niveau 7 en de universitaire en hbo-bachelors voor niveau 6. Het 

niveau 5 had tot 2006 in Nederland vooralsnog geen vaste plek in het hoger onderwijs. Daar is met de Ad verandering in gekomen, 

eerst met pilots en na gebleken succes als een eigenstandige hbo-opleiding met een studieduur van twee jaren.

Verschillende kaders zijn geïnventariseerd en met elkaar vergeleken; o.a. de Dublin Descriptoren voor de Short Cycle Higher 

Education2, het European Quali� cations Framework (EQF) en de Nederlandse uitwerking (NLQF)3. Verder zijn de uitwerkingen van het 

eindniveau mbo-4 geformuleerd in kwali� catiedossiers, het NVAO-accreditatiekader, het ZelCom-model van Saxion Hogeschool en 

andere niveaubeschrijvingen uit pro� elen en beroepskolombeschrijvingen, het Ad in perspectief van de Rotterdam Academy4 en het 

rapport Eindniveau Associate degree van het landelijk netwerk Ad5.

In de volgende paragrafen worden kort een aantal van deze kaders uiteengezet, waarna beargumenteerd wordt welke keuzes 

gemaakt zijn met betrekking tot het hanteren van de kaders voor het eindniveau zoals eerder beschreven.

DUBLIN DESCRIPTOREN SHORT CYCLE
Begin deze eeuw hebben 47 Europese landen voor het Hoger Onderwijs besloten tot invoering van het Europese 

Kwali� catieraamwerk Hoger Onderwijs. Dit vond plaats in het kader van het Bolognaproces. In dit raamwerk zijn de Dublin 

Descriptoren beschreven. Deze descriptoren worden gebruikt bij de bepaling van het eindniveau van de verschillende opleidingen in 

het Hoger Onderwijs. Voor de Associate degree worden de Dublin Descriptoren Short Cycle6 gebruikt. In de volgende tabel zijn ze 

weergegeven. In de bijlage is de vergelijking met de Dublin Descriptoren voor de bachelor en master vermeld.

Figuur 2 Dublin Descriptoren Short Cycle

2  https://www.nvao.net/system/� les/pdf/Dublin%20Descriptoren.pdf

3  Adviescommissie NLQF-EQF (2011). Introductie van het Nederlands Kwali� catiekader NLQF in nationale en Europees perspectief. 

4  Ad in perspectief, Rotterdam Academy, Hogeschool Rotterdam, 2013.

5  Eindniveau Associate degree, landelijk netwerk Ad, LEIDO, 2013. 

6  Rapport Kort en Goed?, verkenning en invoering korte programma’s in het hoger beroepsonderwijs, opgesteld door Cinop, in samenwerking met smets+ 

hover+ adviseurs in opdracht van het ministerie van OCW).

Kennis en inzicht 
Heeft aantoonbare kennis en inzicht van een vakgebied waarbij wordt voortgebouwd op algemeen voortgezet 
onderwijs, functioneert doorgaans op het niveau van gevorderde leerboeken, heeft een kennisondergrond voor een 
beroepenveld of een beroep, voor persoonlijke ontwikkeling en voor verdere studie om de eerste cyclus (bachelor) af 
te ronden.

Toepassen kennis en inzicht 
Is in staat om kennis en inzicht in beroepsmatige contexten toe te passen.

Oordeelsvorming 
Heeft de vaardigheid om gegevens te identi� ceren en te gebruiken, teneinde een respons te bepalen met betrekking tot 
duidelijk gede� nieerde, concrete en abstracte. problemen.

Communicatie 
Kan communiceren met gelijken, leidinggevenden en cliënten over begrip, vaardigheden en werkzaamheden.

Leervaardigheden 
Bezit de leervaardigheden om een vervolgopleiding die een zeker mate van autonomie vraagt, aan te gaan.
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HET NLQF, NIVEAU 5 

CONTEXT Een onbekende, wisselende leef- en werkomgeving, ook internationaal.

KENNIS

Bezit ruime, verdiepte of gespecialiseerde kennis van een beroep en kennisdomein.

Bezit gedetailleerde kennis van enkele beroep en kennisdomeinen. Begrip van een 

beperkte reeks van basi stheorieën, principes en concepten. Bezit beperkte kennis en 

begrip van enkele belangrijke actuele onderwerpen en specialismen gerelateerd aan 

het beroep en kennisdomein.

VAARDIGHEDEN

TOEPASSEN VAN KENNIS 

Reproduceert en analyseert de kennis en past deze toe, ook in andere contexten, 

om een antwoord te geven op problemen die gerelateerd zijn aan een beroep en 

kennisdomein. Gebruikt procedures � exibel en inventief. Signaleert beperkingen 

van bestaande kennis in de beroepspraktijk en in het kennisdomein en onderneemt 

actie. Analyseert complexe (beroeps)taken en voert deze uit.

PROBLEEMOPLOSSENDE VAARDIGHEDEN 

Onderkent en analyseert complexe problemen in de beroepspraktijk en in het 

kennisdomein en lost deze op creatieve wijze op door gegevens te identi� ceren 

en te gebruiken.

LEER- EN ONTWIKKELVAARDIGHEDEN 

Ontwikkelt zich door re� ectie en beoordeling van eigen (leer) resultaten.

INFORMATIEVAARDIGHEDEN 

Verkrijgt, verwerkt, combineert en analyseert brede, verdiepte en gedetailleerde 

informatie over beperkte reeks van basistheorieën, principes en concepten, van 

en gerelateerd aan een beroep en kennisdomein evenals beperkte informatie 

over enkele belangrijke actuele onderwerpen en specialismen, gerelateerd aan 

het beroep en kennisdomein en geeft deze informatie weer.

COMMUNICATIEVAARDIGHEDEN 

Communiceert doelgericht op basis van in de context en de beroepspraktijk 

geldende conventies met gelijken, leidinggevenden en cliënten.

VERANTWOORDE-

LIJK HEID EN 

ZELFSTANDIG HEID

Werkt samen met gelijken, leidinggevenden en cliënten. Draagt verantwoordelijk-

heid voor resultaten van eigen activiteiten, werk en studie. Draagt gedeelde verant-

woordelijkheid voor het resultaat en activiteiten en werk van anderen en voor het 

aansturen van processen.

Figuur 4 Het NLQF, niveau 5

Een student wordt opgeleid om in een organisatie te gaan werken, waarin hij professioneel werkt, volgens de standaarden die 

gelden in die context. Naast het beschikken over relevante en actuele kennis die een student kan toepassen bij het werken, is 

communicatie het middel om deze kennis te kunnen toepassen in een organisatie. Een student heeft met collega’s en klanten 

te maken, binnen en buiten de organisatie. De student heeft zich, met andere woorden, tot zijn omgeving te verhouden en 

communicatie is hiertoe het middel. Wat betreft het ‘lerend vermogen’ zijn in de Dublin Descriptoren voor de Short Cycle de 

leervaardigheden in een apart leerresultaat beschreven, terwijl ze bij het NLQF onder de vaardigheden zijn geschaard.
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EUROPEAN QUALIFICATIONS FRAMEWORK & NLQF
In Europa bestaan verschillende onderwijssystemen, wat een onderlinge vergelijking lastig maakt. Om een internationale vergelijking 

mogelijk te maken is in 2008 het European Quali� cations Framework (EQF) opgesteld, waarin leeruitkomsten worden beschreven 

naar niveaus. Het EQF beslaat het gehele onderwijssysteem en bestaat uit acht niveaus. 

Elk land heeft zijn eigen vertaling gemaakt van dit EQF; zo is er een Nederlandse vertaling: het NLQF. In het NLQF worden 

leeruitkomsten beschreven in termen van kennis, vaardigheden, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid, alle binnen een 

vastgestelde context7. In het NLQF is de Associate degree gepositioneerd op niveau 5. In onderstaande halve cirkel zijn de 

verschillende Nederlandse onderwijstypen geclusterd rondom het NLQF en het EQF.

Het NLQF maakt gebruik van de leerresultaten context, kennis, vaardigheden, verantwoordelijkheid en zelfstandigheid. Binnen het 

leerresultaat vaardigheden is een tweede onderverdeling gemaakt naar toepassen van kennis, probleemoplossende vaardigheden, 

leer- en ontwikkelingsvaardigheden, informatievaardigheden en communicatievaardigheden, zie � guur 4. 

Aangezien bij de Dublin Descriptoren en ook bij de EQF en de NLQF de opdracht breder lag dan het speci� ek de� niëren van niveau 

5, is de formulering van elk niveau abstracter en breder dan de beschrijving die het Overlegplatform Ad heeft geformuleerd. De 

gebruikte leerresultaten bij het EQF als kennis, vaardigheid en leervermogen kunnen hiermee het hele onderwijsbestel in Europa 

omvatten, van basisschool tot aan de promovendus. Wanneer we speci� ek inzoomen op niveau 5 en de Associate degree binnen het 

hbo, is een andere indeling en naamgeving gekozen gebaseerd op deze leerresultaten.

In zowel het EQF, het NLQF als de Dublin descriptoren worden “kennis en het kunnen toepassen van kennis in een relevante 

beroepssituatie” aangehaald. Een student komt een probleem, ofwel vraagstuk tegen in de beroepspraktijk en formuleert hierbij een 

vraag. Deze vraag wil de student oplossen; dit is het methodisch handelen. In de omschrijving van de Dublin Descriptoren heet dit 

‘oordeelsvorming’ en bij de EQF is dit ‘probleem oplossen’.

Figuur 3 Het NLQF t.o.v. de EQF en het onderwijssysteem

7 Cedefop (2018). Analysis and overview of NQF level descriptors in European countries. Luxembourg: Publications Of� ce. Cedefop research paper; No 66.

 http://data.europa.eu/doi/10.2801/566217
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HET ONDERSCHEIDENDE PRINCIPE TUSSEN DE RAAMWERKEN
In de Dublin Descriptoren en het NLQF is de toename van de mate van zelfstandigheid en complexiteit terug te vinden in de 

beschrijvingen. Binnen de hogeschool Saxion is een model9 ontwikkeld om de gradatie waarin de zelfstandigheid en complexiteit 

toenemen, weer te geven. Het niveau van de associate degree is een combinatie van de mate van zelfstandigheid die de student 

heeft in een opdracht in de praktijk en de mate van complexiteit die de praktijkopdracht heeft. De combinatie kan zich in 

verschillende vormen voordoen:

• De mate van complexiteit en zelfstandigheid zijn allebei gemiddeld.

• De mate van complexiteit is hoog en de student wordt stap voor stap begeleid, met een lage mate van zelfstandigheid.

• De student krijgt een grote verantwoordelijkheid en werkt zelfstandig in een relatief eenvoudige omgeving.

Naast zelfstandigheid en complexiteit, criteria die door veel instellingen worden gebruikt, zijn in het project Ruggengraat10 van de 

beroepskolom voor het groene onderwijs (Beroepskolom Groen) twee andere contextcriteria toegevoegd: ‘reikwijdte’ en ‘transfer’. 

In de NLQF en Dublin Descriptoren Short Cycle wordt aangegeven dat niveau 5 het niveau is waarop de student met actoren buiten 

de organisatie te maken heeft en waarmee hij doelmatig communiceert. Wat transfer en reikwijdte betreft betekent dit dat de 

student in zijn afstuderen een zekere reikwijdte hanteert en een vorm van transfer bereikt op tactisch niveau en binnen zijn eigen 

context. 

In het NLQF en bij de Dublin Descriptoren zijn bovenstaande onderscheidende principes verwerkt. Een aantal voorbeelden is hierna 

gegeven. In het NLQF is bijvoorbeeld ‘zelfstandigheid en verantwoordelijkheid’ gehanteerd als een eigen leerresultaat. Bij ‘toepassen 

van kennis’ is het onderscheidende principe transfer gebruikt als in ‘andere contexten toepassen’ en ‘gebruikt procedures � exibel en 

inventief’. Bij ‘communicatievaardigheden’ bij de Dublin Descriptoren als wel bij het NLQF is het principe van reikwijdte toegepast om 

het niveau te duiden. 

Dit is terug te zien in ‘communiceert met gelijken, leidinggevenden en cliënten’. Bij ‘oordeelsvorming’ is de mate van complexiteit 

van het probleem aangeduid als onderscheidend principe van het niveau in de volgende omschrijving; ‘duidelijk gede� nieerde, 

concrete en abstracte problemen’.

De conclusie is dat de Dublin Descriptoren en de descriptoren van het EQF en het NLQF geschreven zijn om meerdere niveaus te 

duiden in heel Europa. Dit betekent dat deze beschrijvingen een heel groot spectrum aan varianten moeten kunnen beschrijven. Het 

gevolg daarvan is dat de omschrijvingen abstract zijn en algemeen geformuleerd. Ook zijn de leerresultaten en het onderscheidend 

principe op verschillende manieren gebruikt en lopen deze door elkaar heen. De niveaubeschrijving van het landelijk netwerk Ad en 

de vergelijking Ad in perspectief geven al meer handvatten om niveau 5 te beschrijven.

In dit rapport is het niveau 5 concreet beschreven naar vijf leerresultaten en bijbehorende omschrijvingen. Hiermee is het veld dat 

beschreven is, beperkt tot het niveau 5 in het hoger onderwijs in Nederland. Dit maakt dat het concreter is geformuleerd, omdat de 

taal is toegespitst op het hoger beroepsonderwijs en speci� ek de Associate degree.

9 Hogeschool Saxion, afdeling Onderwijsontwikkeling & Kwaliteitszorg Dienst Onderwijs & Student (2011). Handleiding hbo-niveau, handleiding voor het 

onderzoeken, realiseren en verantwoorden van het hbo-niveau.

10 MBO 2010. Doorstromen en elkaar verstaan, een contrastieve analyse van de ‘competentietalen’ in het beroepsonderwijs.

21

8  Ter vergelijking wordt in het kwali� catiedossier van “adviseur duurzame leefomgeving” gesteld dat deze ‘de vertaalslag van de omgeving naar een project of 

activiteiten maakt en creatief is en onderscheidend vermogen laat zien. Hij kan goed plannen en organiseren, heeft probleemoplossend vermogen en handelt 

creatief en � exibel in het oplossen van problemen.’

DE VERGELIJKINGSTRAP: DE AD IN PERSPECTIEF
In 2013 is vanuit het landelijk netwerk Ad een niveaubeschrijving gemaakt waarin meerdere kaders met elkaar zijn vergeleken. 

Vanuit deze niveaubeschrijving is door de Rotterdam Academy van de Hogeschool Rotterdam voor de eigen studentpopulatie, 

medewerkers, werkveldpartners en mbo en hbo-partners een vergelijking tussen niveau 4 en 6 ontwikkeld. Deze vergelijking heet 

“het Ad in perspectief” en geeft weer hoe het Ad geplaatst kan worden ten opzichte van niveau 4 en niveau 6. Het maken van een 

vergelijking geeft inzicht in de niveaus en tegelijkertijd omvat het niet alle nuances8 van de onderliggende beroepsopleidingen.

Deze vergelijking is door meerdere hogescholen gebruikt in de voorlichting, de macrodoelmatigheidsaanvragen en toets nieuwe 

opleiding. Daarnaast staat het centraal in workshops voor docenten en studenten om niveau 5, het Associate degree, meer handen 

en voeten te geven. Tevens heeft het de laatste jaren bijgedragen aan de discussie, zowel intern als extern, over het niveau 5. Het 

geeft een overzicht omdat het tussen niveau 4 en niveau 6 is geplaatst. Hiermee wordt in één oogopslag helder waar het verschil in 

niveau door wordt bepaald. Het Ad in perspectief is in onderliggende � guur 5 weergegeven. 

BACHELOR
“Is een vakman in bredere context”

ASSOCIATE DEGREE
“Verbindt vakmanschap 

met operatie en strategie”
+

MBO-4
“Verstaat zijn vak” + +

 > De beginnend beroepsbeoefenaar  > De beginnend beroepsbeoefenaar  > De beginnend beroepsbeoefenaar

 > Die volgens standaardprocedures 

en methodes werkt en deze 

toepast in het dagelijks werk.

 > Die theorieën uit zijn vakgebied 

toepast op een praktisch vraagstuk.

 > Die methodisch werkt en theorieën 

kan vertalen naar toepassingen 

voor de praktijkvraagstukken.

 > Die vrijwel zelfstandig werkt aan 

standaardtaken en samenwerkt in 

zijn eigen team.

 > Die onder begeleiding werkt 

aan complexe taken en een 

operationeel team aanstuurt.

 > Die vrijwel zelfstandig aan 

complexere taken werkt en 

samenwerkt in een omgeving met 

meerdere actoren en belangen.

 > Die communiceert over zijn eigen 

taken in het team.

 > Die doelgericht communiceert over 

taken in het team t.o.v. de doelen 

van de organisatie.

 > Die met meerdere partijen 

communiceert en de verschillende 

belangen overziet.

 > Die problemen signaleert
 > Die de (onderzoeks)vraag 

formuleert
 > Die de vraag onderzoekt

 > Die de aangedragen oplossing 

toepast
 > Die de oplossing implementeert

 > Die de oplossingsstrategie 

formuleert

 > Die zijn eigen leervraag onder 

begeleiding kan formuleren

 > Die zijn eigen leervraag zelfstandig 

kan formuleren

 > Die zijn eigen leervraag kan 

regisseren

Figuur 5 Het Ad in perspectief

20



5. DE NOODZAAK VAN EEN NIVEAUBESCHRIJVING
De student krijgt bij het afstuderen een wettelijk getuigschrift met de graad ‘Associate degree’, afgekort tot Ad. Deze graad geeft 

een bepaald onderwijsniveau aan, zowel in een nationale als in een internationale context. Hiermee heeft de afgestudeerde een 

bewijs van het behaalde hbo denk- en werkniveau, dit maakt solliciteren een stuk makkelijker. Een duidelijke beschrijving van 

niveau 5 geeft het werkveld handvatten bij het formuleren van functiehuizen. De opleidingen hebben een beschrijving nodig om 

de kwaliteit goed te kunnen borgen. Instanties die deze kwaliteit meten, kunnen met de niveaubeschrijving de opleidingen beter 

inschalen. 

HET WERKVELD
Het werkveld geeft advies aan de opleidingen over het pro� el en de ‘inkleuring’ van dit niveau dat zich vertaalt in het curriculum. 

Daarmee wordt ook advies gegeven over het gewenste niveau dat deze Ad-student minimaal moet hebben om in het werkveld 

te kunnen functioneren. Het gaat o.a. om de mate van zelfstandigheid, kritisch kunnen denken, de mate van complexiteit die een 

afgestudeerde aan kan en de verantwoordelijkheid die de student neemt in het werk. Het is belangrijk dat het associate degree-

niveau opgenomen wordt in de functiehuizen van de verschillende branches. Op deze manier krijgt de associate degree steeds meer 

bekendheid en wordt het een niveau dat ook beloond wordt naar hbo-maatstaven.

NORMEN WAARAAN VOLDAAN WORDT
Er zijn ook normen vanuit de overheid gesteld aan het hbo-niveau. Een getuigschrift of diploma heeft een betekenis, het staat 

voor een niveau dat de afgestudeerde student heeft bereikt. Het is aan de hbo-instellingen zelf om dit niveau te waarborgen. Het 

niveau voor het hoger onderwijs is vastgelegd in de Dublin Descriptoren (DD) voor de Short Cycle Education, Higher Education, 

Bachelor, Master en Doctorate. Deze descriptoren worden door veel bacheloropleidingen gebruikt om het hbo-niveau te benoemen. 

Voor de Ad-opleidingen zijn de Dublin descriptoren Short Cycle beschreven. Deze descriptoren zijn abstract beschreven. Met de 

niveaubeschrijving beogen we een meer concrete beschrijving weer te geven. Deze beschrijving kan dan ook gebruikt worden voor 

aanvragen en accreditaties van associate degree-opleidingen.

BEOORDELEN IN DE OPLEIDING
Naast de vraag vanuit het werkveld en de overheid is het voor het docententeam van de Ad-opleiding noodzakelijk om de 

de� niëring van het niveau toe te passen. Met deze meetlat kan een docententeam de studenten beoordelen. Hoe duidelijker 

dit niveau omschreven is, hoe gemakkelijker het is om een oordeel te vellen over een prestatie die een student levert. Een 

gemeenschappelijke taal in een opleiding over het eindniveau helpt om eenduidigheid te krijgen bij de beoordeling. Eenduidigheid 

tussen de beoordelaars verhoogt de betrouwbaarheid van de beoordeling. De beschrijving van niveau 5 draagt bij aan de borging 

van de kwaliteit.

DE WAARDE VAN HET DIPLOMA
Een duidelijke niveauomschrijving draagt bij aan de waarde die het diploma heeft. Een student krijgt immers dat diploma pas als 

hij aan het niveau heeft voldaan. De Ad is een eigenstandige opleiding waarbij de student voor een beroep wordt opgeleid. Bij de 

aanvraag van de opleiding door de hogeschool is aangetoond dat er ook daadwerkelijk behoefte is in het werkveld aan afgestuurde 

Ad’ers in deze beroepsgroep.
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NIVEAU: COMPLEXITEIT HOOG 

EN ZELFSTANDIGHEID LAAG

NIVEAU: COMPLEXITEIT EN 

ZELFSTANDIGHEID GEMIDDELD

NIVEAU: COMPLEXITEIT LAAG 

EN ZELFSTANDIGHEID HOOG

COMPLEXITEIT: HOOG COMPLEXITEIT: GEMIDDELD COMPLEXITEIT: LAAG

• Er moet een diversiteit aan opdrachten 

worden uitgevoerd in wisselende situaties.

• Werkzaamheden zijn complex, onbekend 

en ongestructureerd.

• De problemen moeten geanalyseerd 

worden.

• De benodigde gegevens moeten worden 

verzameld.

• Er is geen standaardaanpak, er moeten 

nieuwe procedures worden ontwikkeld.

• Er zijn geavanceerde specialistische en 

vakoverstijgende kennis en vaardigheden 

nodig.

• Er moeten nieuwe technologieën worden 

toegepast.

• Er moet nieuwe kennis en vaardigheden 

worden ontwikkeld.

• De situaties zijn onbekend, dynamisch en 

niet-transparant.

• De organisatie is groot en er zijn veel 

regels waar rekening mee gehouden moet 

worden.

• Er is een grote tijdsdruk.

• De impact van de werkzaamheden is groot.

• Er moet met meerdere partijen en politieke 

gevoeligheden rekening worden gehouden.

• Er moeten meerdere opdrachten worden 

uitgevoerd in één bepaalde situatie of één 

opdracht in wisselende situaties.

• Werkzaamheden zijn divers, complex en 

gestructureerd.

• Het probleem is deels bekend, en moet 

deels nog geanalyseerd worden.

• De benodigde gegevens moeten worden 

verzameld.

• Er is sprake van standaardprocedures, die 

moeten worden aangepast in wisselende 

situaties.

• Er zijn specialistische kennis en 

vaardigheden nodig.

• De situatie is onbekend maar transparant.

• De organisatie is van gemiddelde grootte 

en er zijn regels waar rekening mee 

gehouden moet worden.

• Er is tijdsdruk. 

• De impact en/of de politieke lading van de 

werkzaamheden is redelijk groot.

• Er moet met meerdere partijen rekening 

worden gehouden.

• Er moet één opdracht worden uitgevoerd in 

één bepaalde situatie.

• Werkzaamheden zijn eenvoudig en 

gestructureerd.

• Het probleem is bekend.

• De benodigde gegevens zijn bekend.

• Er is sprake van standaardprocedures.

• Er zijn basiskennis en basisvaardigheden 

nodig.

• De organisatie is klein en er zijn weinig 

regels.

• Er is weinig tijdsdruk.

• De impact en politieke lading van de 

werkzaamheden zijn klein. 

• Er zijn weinig partijen bij betrokken.

BIJLAGE 1 
HET ZELCOM MODEL
Zelfstandigheid en Complexiteit: Zelcom model - beschrijvingen van indicatoren bij hoge, gemiddelde en lage complexiteit en 

zelfstandigheid.

De student of beroepsbeoefenaar:

• Krijgt instructie, begeleiding en/of toezicht;

• Handelt volgens opdracht/instructie, niet uit 

eigen initiatief;

• Krijgt begeleiding bij hanteren van eigen 

ontwikkelingsproces;

• Neemt niet zelfstandig besluiten;

• Schakelt hulp in bij onverwachte 

omstandigheden;

• Heeft een operationele rol;

• Heeft een assisterende, ondersteunende of 

uitvoerende functie;

• Is verantwoordelijk voor goede uitvoering 

van de eigen werkzaamheden.

De student of beroepsbeoefenaar: 

• Krijgt tussentijds begeleiding of begeleiding 

op afstand of op afroep;

• Handelt (ook) uit eigen initiatief;

• Hanteert grotendeels zelfstandig eigen 

ontwikkelingsproces;

• Maakt voor onderdel en van de opdracht 

zelfstandig keuzes en neemt zelfstandig 

besluiten;

• Speelt (binnen grenzen) in op onverwachte 

omstandigheden;

• Heeft een tactische rol;

• Heeft een uitvoerende, adviserende of 

organiserende functie;

• Is verantwoordelijk voor goede uitvoering 

van de eigen werkzaamheden;

• Stimuleert anderen;

• Begeleidt anderen.

De student of beroepsbeoefenaar: 

• Krijgt weinig sturing en begeleiding;

• Handelt uit eigen initiatief;

• Hanteert zelfstandig eigen 

ontwikkelingsproces;

• Re� ecteert zelfstandig op eigen 

werkzaamheden en rol;

• Maakt zelfstandig keuzes en neemt 

zelfstandig besluiten;

• Speelt in op onverwachte omstandigheden;

• Heeft veelal een strategische rol;

• Heeft een adviserende, organiserende, 

leidinggevende of beleidsbepalende 

functie;

• Is in grote mate verantwoordelijk voor 

eigen werk en voor de resultaten van 

teams/projecten;

• Stimuleert anderen;

• Leidt anderen op;

• Stuurt anderen aan.

ZELFSTANDIGHEID: LAAG ZELFSTANDIGHEID: GEMIDDELD ZELFSTANDIGHEID: HOOG
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APPENDIX II
DUBLIN DESCRIPTORS FOR SHORT CYCLE, BACHELOR AND MASTER PROGRAMMES11

DUBLIN DESCRIPTORSSHORT CYCLE1FIRST CYCLESECOND CYCLE

KNOWLEDGE AND UNDER-

STANDING

Associate degree

Have demonstrated knowledge and 

understanding in a � eld of study 

that builds upon general secondary 

education13 and is typically at 

a level supported by advanced 

textbooks; such knowledge provides 

an underpinning for a � eld of work 

or vocation, personal development, 

and further studies to complete the 

� rst cycle.

Bachelor 

Have demonstrated knowledge and 

understanding in a � eld of study that 

builds upon their general secondary 

education14, and is typically at 

a level that, while supported by 

advanced textbooks, includes some 

aspects that will be informed by 

knowledge of the forefront of their 

� eld of study.

Master 

Have demonstrated knowledge and 

understanding that is founded upon 

and extends and/or enhances that 

typically associated with the � rst 

cycle, and that provides a basis or 

opportunity for originality in deve-

loping and/or applying ideas, often 

within a research17 context.

APPLYING KNOWLEDGE 

AND UNDERSTANDING

Can apply their knowledge and 

understanding in occupational 

contexts.

Can apply their knowledge and 

understanding in a manner that 

indicates a professional15 approach 

to their work or vocation, and 

have competences16 typically 

demonstrated through devising and 

sustaining arguments and solving 

problems within their � eld of study.

Can apply their knowledge and 

understanding, and problem 

solving abilities in new or unfamiliar 

environments within broader (or 

multidisciplinary) contexts related to 

their � eld of study.

MAKING JUDGEMENTSHave the ability to identify and use 

data to formulate responses to 

well-de� ned concrete and abstract 

problems.

Have the ability to gather and 

interpret relevant data (usually 

within their � eld of study) to inform 

judgements that include re� ection 

on relevant social, scienti� c or ethical 

issues.

Have the ability to integrate 

knowledge and handle complexity, 

and formulate judgements with 

incomplete or limited information, 

but that include re� ecting on social 

and ethical responsibilities linked to 

the application of their knowledge 

and judgements.

COMMUNICATIONS SKILLSCan communicate about their 

understanding, skills and activities 

with peers, supervisors and clients.

Can communicate information, 

ideas, problems and solutions to 

both specialist and nonspecialist 

audiences.

Can communicate their conclusions, 

and the knowledge and rationale 

underpinning these, to specialist and 

non-specialist audiences clearly and 

unambiguously.

LEARNING SKILLSHave the learning skills to undertake 

further studies with some autonomy.

Have developed those learning 

skills that are necessary for them to 

continue to undertake further study 

with a high degree of autonomy.

Have the learning skills to allow them 

to continue to study in a manner 

that may be largely self-directed or 

autonomous.

11 Short but Sweet? report, exploration and implementation of short higher professional education programmes, drawn up by CINOP, in collaboration with 

smets+ hover+ adviseurs of the Dutch Ministry of Education, Culture and Science.

Dublin Descriptor for higher education short cycle (within the � rst cycle) quali� cation. Final version 18.10.04). The literal text is:

1. Have demonstrated knowledge and understanding in a � eld of study that builds upon general secondary education and is typically 

at a level supported by advanced textbooks; such knowledge provides an underpinning for a � eld of work or vocation, personal 

development, and further studies to complete the � rst cycle;

2. Can apply their knowledge and understanding in occupational contexts;

3. Have the ability to identify and use data to formulate responses to well-de� ned concrete and abstract problems;

4. Can communicate about their understanding, skills and activities, with peers, supervisors and clients;

5. Have the learning skills to undertake further studies with some autonomy.
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BIJLAGE 2 
DUBLIN DESCRIPTORS SHORT CYCLE, BACHELOR EN MASTER11

DUBLIN DESCRIPTORS SHORT CYCLE FIRST CYCLE SECOND CYCLE

KENNIS EN INZICHT

Associate degree

Heeft aantoonbare kennis en 

inzicht van een vakgebied waarbij 

wordt voortgebouwd op algemeen 

voortgezet onderwijs, functioneert 

doorgaans op het niveau van 

gevorderde leerboeken, heeft 

een kennisondergrond voor een 

beroepenveld of een beroep, voor 

persoonlijke ontwikkeling en voor 

verdere studie om de eerste cyclus 

(bachelor) af te ronden.

Bachelor

Heeft aantoonbare kennis en 

inzicht van een vakgebied, waarbij 

wordt voortgebouwd op het 

niveau bereikt in het voortgezet 

onderwijs en dit wordt overtroffen; 

functioneert doorgaans op een 

niveau waarop met ondersteuning 

van gespecialiseerde handboeken, 

enige aspecten voorkomen waarvoor 

kennis van de laatste ontwikkelingen 

in het vakgebied vereist is.

Master 

Heeft aantoonbare kennis en inzicht, 

gebaseerd op de kennis en het inzicht 

op het niveau van bachelor en die deze 

overtreffen en/of verdiepen, alsmede 

een basis of een kans bieden om een 

originele bijdrage te leveren aan het 

ontwikkelen en/of toepassen van 

ideeën, vaak in onderzoeksverband.

OORDEELSVORMING

Is in staat om kennis en inzicht in 

beroepsmatige contexten toe te 

passen.

Is in staat om relevante gegevens te 

verzamelen en interpreteren (meestal 

op het vakgebied) met het doel 

een oordeel te vormen dat mede 

gebaseerd is op het afwegen van 

relevante sociaalmaatschappelijke, 

wetenschappelijke of ethische 

aspecten. 

Is in staat om kennis en inzicht en 

probleemoplossende vermogens toe 

te passen in nieuwe of onbekende 

omstandigheden binnen een bredere 

(of multidisciplinaire) context die 

gerelateerd is aan het vakgebied; is in 

staat om kennis te integreren en met 

complexe materie om te gaan.

TOEPASSEN KENNIS EN 

INZICHT

Heeft de vaardigheid om gegevens 

te identi� ceren en te gebruiken, 

teneinde een respons te bepalen 

met betrekking tot duidelijk 

gede� nieerde, concrete en abstracte 

problemen.

Is in staat om zijn/haar kennis en 

inzicht op dusdanige wijze toe te 

passen, dat dit een professionele 

benadering van zijn/haar werk of 

beroep laat zien, en beschikt verder 

over competenties voor het opstellen 

en verdiepen van argumentaties en 

voor het oplossen van problemen op 

het vakgebied.

Is in staat om oordelen te formuleren 

op grond van onvolledige of beperkte 

informatie en daarbij rekening te 

houden met sociaalmaatschappelijke 

en ethische verantwoordelijkheden, die 

zijn verbonden aan het toepassen van 

de eigen kennis en oordelen.

COMMUNICATIE

Kan communiceren met gelijken, 

leidinggevenden en cliënten 

over begrip, vaardigheden en 

werkzaamheden.

Is in staat om informatie, ideeën 

en oplossingen over te brengen op 

publiek bestaande uit specialisten of 

niet-specialisten.

Is in staat om conclusies, alsmede de 

kennis, motieven en overwegingen die 

hieraan ten grondslag liggen, duidelijk 

en ondubbelzinnig over te brengen op 

een publiek van specialisten of niet-

specialisten.

LEERVAARDIGHEDEN

Bezit de leervaardigheden om een 

vervolgopleiding die een zeker mate 

van autonomie vraagt, aan te gaan.

Bezit de leervaardigheden 

die noodzakelijk zijn om een 

vervolgstudie die een hoog niveau 

van autonomie veronderstelt aan 

te gaan.

Bezit de leervaardigheden die hem of 

haar in staat stellen een vervolgstudie 

aan te gaan met een grotendeels 

zelfgestuurd of autonoom karakter.

11 Rapport Kort en Goed?, verkenning en invoering korte programma’s in het hoger beroepsonderwijs, opgesteld door Cinop, in samenwerking met smets+ 

hover+ adviseurs in opdracht van het ministerie van OCW).

Dublin Descriptor for higher education short cycle (within the � rst cycle) quali� cation. Final version 18.10.04). De letterlijke tekst luidt:

1. Have demonstrated knowledge and understanding in a � eld of study that builds upon general secondary education and is typically 

at a level supported by advanced textbooks; such knowledge provides an underpinning for a � eld of work or vocation, personal 

development, and further studies to complete the � rst cycle;

2. Can apply their knowledge and understanding in occupational contexts;

3. Have the ability to identify and use data to formulate responses to well-de� ned concrete and abstract problems;

4. Can communicate about their understanding, skills and activities, with peers, supervisors and clients;

5. Have the learning skills to undertake further studies with some autonomy.
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AP PENDIX

LEVEL: HIGH COMPLEXITY AND 

LOW AUTONOMY

LEVEL: AVERAGE COMPLEXITY 

AND AUTONOMY

LEVEL: LOW COMPLEXITY AND 

HIGH AUTONOMY

COMPLEXITY: HIGHCOMPLEXITY: AVERAGECOMPLEXITY: LOW

• A variety of assignments is to be carried out 

in varying situations.

• Activities are complex, unfamiliar and lack 

structure.

• The problems are to be analysed.

• The required data is to be collected.

• There is no standard approach; new 

procedures are to be developed.

• Sophisticated specialist knowledge and 

skills are required as well as knowledge and 

skills that transcend the profession.

• New technologies are to be applied.

• New knowledge and skills are to be 

developed.

• The situations are unfamiliar, dynamic and 

non- transparent.

• The organisation is large and there are 

many rules that must be taken into 

account.

• Time pressure is high.

• The activities have a large impact.

• Several parties and political sensitivities 

must be taken into account.

• Several assignments are to be carried out in 

one speci� c situation, or one assignment in 

varying situations.

• Activities are diverse, complex and 

structured.

• The problem is partially familiar, and is still 

to be analysed in part.

• The required data is to be collected.

• Standard procedures are in place, these 

procedures are adapted to varying 

situations.

• Specialist knowledge and skills are required.

• The situation is unfamiliar but transparent.

• The organisation is of an average size and 

there are rules that must be taken into 

account.

• Time pressure applies.

• The impact and/or the political content of 

the activities is reasonably high.

• Several parties must be taken into 

consideration.

• One assignment is to be carried out in a 

speci� c situation. 

• Activities are simple and structured.

• The problem is familiar.

• The required data is known.

• Standard procedures apply.

• Basic knowledge and basic skills are 

required.

• The organisation is small and few rules 

apply.

• Time pressure is low.

• The impact and political content of the 

activities are low.

• Few parties are involved.

AP PENDIX I 
THE ZELCOM MODEL

Students or professionals:

• Are instructed, coached and/or supervised;

• Act upon orders/instructions, not on their 

own initiative;

• Are coached in their own development 

process;

• Do not make decisions on their own;

• Call in help in unforeseen circumstances;

• Have an operational role;

• Have an assisting, supporting or operational 

role;

• Are responsible for carrying out their own 

activities correctly.

Students or professionals:

• Receive interim coaching or remote 

coaching or on call coaching;

• (Also) act on their own initiative;

• Employ their own development process 

largely independently;

• For parts of the assignment make their own 

choices and make decisions on their own;

• Anticipate (within limits) unforeseen 

circumstances;

• Have a tactical role;

• Have an operational, advising or organising 

role;

• Are responsible for performing their own 

duties properly;

• Stimulate others;

• Coach others.

Students or professionals:

• Receive little guidance and coaching;

• Act on their own initiative;

• Independently employ their own 

development process;

• Re� ect independently on their own 

activities and role;

• Make their own choices and make 

decisions on their own;

• Anticipate unforeseen circumstances;

• Usually have a strategic role;

• Have an advisory, organising, management 

or policymaking role;

• Are largely responsible for their own job 

and for the results of teams/projects;

• Stimulate others;

• Train others;

• Manage others.

AUTONOMY: LOW AUTONOMY: AVERAGEAUTONOMY: HIGH
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5. THE NEED FOR A DESCRIPTION
Upon graduation, students receive a legal certi� cate stating “Associate degree”, abbreviated to Ad. This degree signi� es a speci� c 

level of education, both in a national and in an international context. This is provides proof of having achieved a higher professional 

education thinking and working level, making it much easier for graduates to apply for a job. A clear description of level 5 gives the 

professional � eld handles when formulating job structure models. The programmes need a description so as to properly safeguard 

their quality. The level description enables bodies that measure this quality to rank the programmes more accurately.

THE PROFESSIONAL FIELD
The professional � eld advises the programmes on the pro� le and the “blueprint” of this level which in turn translates into the 

curriculum. By doing so, the professional � eld also advises on the required minimum level that Ad students must meet in order to 

function in the professional area. This relates to the degree of autonomy, ability to think critically, the degree of complexity that a 

graduate must be able to handle and the responsibility that a graduate bears in the job. It is important that the Associate degree 

level is included in the job structure model of the various branches. This way, the Associate degree will become more widely known 

and will become a level that is rewarded according to higher professional education standards.

STANDARDS THAT ARE MET
The government has also set standards that the higher professional education level is required to meet. A certi� cate or diploma 

attests to something; it stands for a level that a graduate has achieved. It is up to the universities of applied sciences to safeguard 

that level. The level for higher education is set down in the Dublin Descriptors (DD) for Short Cycle Education, Higher Education, 

Bachelor, Master, and Doctorate programmes. These descriptors are used by many bachelor programmes to specify the higher 

professional education level. The Dublin Descriptors for Short Cycle programmes have been drawn up for the Ad programmes. 

These descriptors have been described in abstract terms. With the level description contained in this report we aim to present a 

more concrete description. This description can be used for applications and accreditations of associate degree programmes.

GRADING STUDENTS
Besides the requirement as set by the professional � eld and the government, it is necessary for the team of lecturers in the Ad 

programme to work with level 5. A team of lecturers can use the description to assess their students at the appropriate level. The 

better this level is described, the easier it is to judge a student’s performance. Using a common language for level 5 helps to acquire 

clarity for the grading of students. Clarity among the assessors regarding the interpretation of level 5 descriptors increases the 

reliability of the assessment. The description of level 5 helps to safeguard the quality.

THE VALUE OF THE DIPLOMA
A clearly stated level description contributes to the value of a diploma. After all, students receive that diploma only when they have 

achieved the level. The Ad is a programme in its own right that educates students for a profession. In the application process for 

applying new Ad-programmes, the institutes underpin the actual need in the professional � eld for graduate Ad students in this 

particular profession.
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8  By way of comparison, the quali� cation document of the “sustainable living environment advisor” states that the advisor “translates the environment into 

a project or activities and is creative and demonstrates the ability to differentiate. The advisor is adept at planning and organizing, has the ability to solve 

problems, and is creative and � exible in solving problems.” 

AD  IN PERSPECTIVE
In 2013, the national Ad network drew up a level description in which several frameworks were compared to each other. Based on 

this level description, Rotterdam Academy, part of the Rotterdam University of Applied Sciences, drew up a comparison between 

levels 4 and 6 for its own student population, staff, professional partners, and intermediate and higher professional education 

partners. This comparison is called “the Ad in perspective” and re� ects how the Ad can be positioned in relation to level 4 and level 

6. Making a comparison provides an insight into the levels and at the same time does not encompass all nuances8 of the underlying 

professional training programmes.

This comparison has been used by several universities of applied sciences in the application process for applying for new associate 

degree programmes. Lecturers and students use the Ad in perspective as a tool to specify level 5 and explain it to others. 

Furthermore, in recent years it has contributed to the internal and external debate about the position of level 5 in Higher Education. 

It provides an overview because it has been positioned between level 4 and level 6. This immediately clari� es what the difference in 

level is based on. The Ad in perspective is re� ected in the � gure below.

BACHELOR
”Is a craftsman in a wider context”

ASSOCIATE DEGREE
“Links craftsmanship to operations

and strategy”+
SECONDARY VOCATIONAL

“Knows his business”++

 >The starting professional. >The starting professional. >The starting professional.

 >Who works according to standard 

procedures and methods and applies 

them in daily work.

 >Who applies the theories of his 

discipline to a practical problem.

 >Who works systematically and can 

translate theories to applications for 

practical problems.

 >Who works practically independently on 

standard tasks and collaborates within 

his own team.

 >Who, while being counselled, works 

on complex tasks and manages an 

operational team.

 >Who practically independently works 

on complex tasks and collaborates in an 

environment with several parties and 

interests.

 >Who communicates about his own 

tasks in the team.

 >Who communicates purposefully about 

tasks in the team in relation to goals of 

the organisation.

 >Who communicates with multiple 

parties and understands the different 

interests.

 >Who signals problems. >Who formulates the (research) question. >Who researches the question.

 >Who applies solutions handed 

to him.
 >Who implements the solution. >Who formulates the solution strategy.

 >Who can formulate, while being 

counselled, his own learning 

requirements.

 >Who can formulate his learning

requirements independently.

 >Who directs his own learning 

requirements.

Figure 5 Ad in perspective
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A NALYSIS
In the Dublin Descriptors and the NLQF, the increase in the degree of autonomy and complexity can be traced back to the 

descriptions. A model9 has been developed within the Saxion University of Applied Sciences that re� ects the degree to which the 

autonomy and complexity increase. The level of the Associate degree is a combination of the degree of a student’s autonomy in a 

practical assignment and the practical assignment’s degree of complexity. Various combinations can occur: 

• Average degree of complexity and autonomy.

• High degree of complexity and the student is supervised step by step with a low degree of autonomy.

• The student is given a great deal of responsibility and works independently in a relatively straightforward environment.

In addition to autonomy and complexity, which are criteria that many institutions use, the “Ruggengraat”

(Backbone) project10 of the professional education segment for agricultural education (Agricultural

Professional Education Segment) includes two other context criteria, namely: “scope” and “transfer”. The NLQF and Dublin 

Descriptors for Short Cycle programmes state that level 5 is the level at which the students have dealings with actors outside the 

organisation and with whom they communicate ef� ciently. As to transfer and scope, this means that the students bring a certain 

scope into play when completing their studies and achieve a form of transfer at a tactical level and within their own context.

The afore-mentioned principles to differentiate between levels are incorporated into the NLQF and the Dublin Descriptors. A number 

of examples are provided below. In the NLQF, “autonomy and

responsibility”, for instance, are considered a learning outcome. For “applying knowledge” the principle transfer is used as in 

“applying other contexts” and “makes � exible and inventive use of procedures”. For “communication skills” the Dublin Descriptors 

as well as the NLQF use the scope as a principle to indicate the skills level. This can be traced back to “communicates with peers, 

managers and clients”. For “making judgements” the complexity is speci� ed as in the following description: “clearly de� ned, 

concrete and abstract problems”.

The conclusion is that the Dublin Descriptors and the descriptors of the EQF and the NLQF have been written to specify several levels 

across Europe. This means that these descriptors must be able to describe a very wide spectrum of variants, the consequence being 

that the descriptors are abstract and formulated in general terms. The learning outcomes and the principles have also been used 

in various ways and are interchangeable. The level description of the national Ad network and the Ad in perspective comparison 

provide more handles for describing speci� c level 5 in the higher educational area.

In this report, level 5 is described speci� cally with 5 learning outcomes and corresponding descriptions. Only level 5 in higher 

education in the Netherlands is described and de� ned. This report focuses merely on level 5. The goal of the report is to emphasize 

on what differentiates level 5 from other levels in the system. That’s the reason why it is formulated more speci� cally because the 

wording used is focused on the context of higher professional education and in particular on the Associate degree. This raises the 

recognizability and practical use of the described learning outcomes.

9 Saxion University of Applied Sciences, Department of Educational Development & Quality Care, Education & Student Department Manual for higher 

professional education level, manual for researching, realising and justifying the higher professional education level.

10 MBO 2010. Advancement and understanding each other, a contrastive analysis of the “competency languages” in professional education.
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 EUROPEAN QUALIFICATIONS FRAMEWORK & NLQF
There are various educational systems in Europe, which makes it dif� cult to compare them to each other. To enable an international 

comparison, the European Quali� cations Framework (EQF) was formulated in 2008, in which learning outcomes are described by 

level. The EQF covers the entire educational system and consists of 8 levels.

Each country has implemented its own version of the EQF; the Dutch version is the NLQF. The NLQF describes the learning outcomes 

in terms of knowledge, skills, autonomy and responsibility, all within a � xed context7. The NLQF positions the Associate degree at 

level 5. The fan below clusters the various Dutch educational types around the NLQF and the EQF.

The NLQF uses the following learning outcomes: context, knowledge, skills, responsibility and autonomy. The skills learning 

outcome has been subdivided a second time into application of knowledge, problem- solving skills, learning and development skills, 

information skills and communication skills.

Considering that the assignment to de� ne the Dublin Descriptors as well as the descriptors for the EQF and the NLQF was given in 

a broader context than speci� cally de� ning only level 5, the phrasing of each level is more abstract and broader de� ned than the 

description as formulated in this report. The learning outcomes used in the EQF, such as knowledge, skill and learning ability, can 

therefore encompass the entire education system in Europe, from primary school to doctoral student. When we take a closer look 

at level 5 and the Associate degree within Higher Education a different classi� cation and nomenclature was chosen based on these 

learning outcomes within this speci� c context.

The EQF, the NLQF and the Dublin Descriptors all cite “knowledge and the ability to apply knowledge in a relevant professional 

situation”. A student encounters a problem or an issue in practice and formulates a question. The student wants to solve that 

question; this is the systematic approach used in this report. The Dublin Descriptors refer to this as “making judgements” and EQF 

calls it “problem solving”.

Figure 3 The NLQF in relation to the EQF and the educational system

7 Cedefop (2018). Analysis and overview of NQF level descriptors in European countries. Luxembourg: Publications Of� ce. Cedefop research paper; No 66. 

http://data.europa.eu/doi/10.2801/566217
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THE NLQF, LEVEL 5 

CONTEXT
An unknown but changeable living or working environment, and in an

international environment

KNOWLEDGE

Possess broad, specialised and in-depth knowledge of an occupation or a knowledge 

domain possess detailed knowledge of some professions or knowledge domains 

and an understanding of a selected range of basic theories, principles and concepts 

possess limited knowledge and understanding of some important current topics/

issues and specialties related to the occupation or knowledge domain.

SKILLS

APPLYING KNOWLEDGE

Reproduce, analyse and apply the knowledge in a range of contexts to solve 

problems related to the occupation or knowledge domain use procedures in 

a � exible and inventive way recognise the limitations of existing knowledge in 

professional practice or the knowledge domain and take action to address this 

analyse and carry out complex (professional) tasks.

PROBLEM-SOLVING SKILLS

Identify, analyse and solve complex problems in professional practice or in the 

knowledge domain in a creative way by selecting and using

relevant data.

LEARNING AND DEVELOPMENT SKILLS

Undertake personal development by re� ecting on and evaluating personal (learning) 

results.

INFORMATION SKILLS

Obtain, process, combine and analyse broad, in-depth and detailed information 

on a limited range of basic theories, principles and concepts of, and related to, the 

occupation or knowledge domain, as well as limited information on some important 

current subjects and specialities related to the occupation or knowledge domain, 

and present this information.

COMMUNICATION SKILLS

Communicate in a targeted way with peers, supervisors and clients, appropriately to 

the context, using conventions which are relevant to professional practice.

RESPONSIBILITY 

AND INDEPENDENCE

Work with peers, supervisors and clients take responsibility for the results of own 

activities, work or study, take shared responsibility for the results of activities and 

work of others and the management of processes.

Figure 4 The NLQF, level 5

Students are trained to work professionally in an organisation in accordance with the standards that apply in that context. Besides 

students having relevant and up-to-date knowledge that they can apply while doing their job, communication is the means for 

being able to apply that knowledge in an organisation. Students have dealings with colleagues and customers within and outside 

the organisation. Those students must, in other words, relate to their environment, and communication is the means to do so. As 

regards the learning outcome “learning ability’, this is both found in the Dublin Descriptors as well as within the NLQF. The Dublin 

Descriptors Short Cycle describes the learning ability in a separate learning outcome, whilst the NLQF lists them under the skills as 

learning and development skills.
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164.

4. THE JUSTIFICATION
The Ad in the Dutch context is a higher professional education programme provided at university of applied sciences level and 

has different learning outcomes than the bachelor within the same university of applied sciences. To describe the generic learning 

outcomes of the Associate degree, the level descriptions used within programmes, nationally and internationally, have been mapped.

Eight levels have been determined at a European level for classifying each educational system. The VET-3 education stands for level 3, 

the VET-4 education stands for level 4, the university master programmes stand for level 7 and the university and higher professional 

education bachelor programmes stand for level 6. Up until 2006, level 5 still did not have a permanent place in higher education 

in the Netherlands. The Ad programme changed that, � rst with pilots and, upon proven success, as a two-year higher professional 

education programme in its own right.

Various frameworks have been inventoried and compared with each other. These frameworks include the Dublin Descriptors for 

Short Cycle Higher Education2, the European Quali� cations Framework (EQF) and its Dutch equivalent (NLQF)3, elaborations of 

the VET-4 exit level formulated in quali� cation records, the Accreditation Organisation of the Netherlands and Flanders (NVAO) 

accreditation framework, the ZelCom model (complexity-autonomy model) of Saxion University of Applied Sciences, and other level 

descriptions taken from pro� les and professional education segment descriptions, the Rotterdam Academy’s4 “Ad in Perspective” 

and the Associate Degree Exit Level report drawn up by the national Ad network5.

The following sections provide a brief explanation of some of these frameworks, followed by a substantiation of choices made with 

regard to using frameworks for the exit level as described previously.

D UBLIN DESCRIPTORS FOR SHORT CYCLE PROGRAMMES
At the beginning of this century, 47 European countries decided to implement the European Quali� cations Framework for Higher 

Education. This occurred within the scope of the Bologna Process. The Dublin Descriptors are described in this framework. These 

descriptors are used to determine the exit level of the various Higher Education programmes. The Dublin Descriptors for Short Cycle 

programmes6 are used for the Associate degree. These are shown in the table below. The appendix contains the comparison with the 

Dublin Descriptors for the bachelor’s and master’s degrees.

Figure 2 Dublin Descriptoren Short Cycle

2 https://www.nvao.net/system/� les/pdf/Dublin%20Descriptoren.pdf

3 NLQF-EQF Advisory Committee (2011). Introduction of the Dutch Quali� cation Framework NLQF in national and European perspective.

4 Ad in Perspective, Rotterdam Academy, Rotterdam University of Applied Sciences, 2013.

5 Associate Degree Level, national Ad network, LEIDO, 2013.

6 Short but Sweet? report, exploration and implementation of short higher professional education programmes, drawn up by CINOP, in collaboration with 

smets+ hover+ adviseurs of the Dutch Ministry of Education, Culture and Science.

Knowledge and understanding
Have demonstrated knowledge and understanding in a � eld of study that builds upon general secondary education 
and is typically at a level supported by advanced textbooks; such knowledge provides an underpinning for a � eld of 
work or vocation, personal development, and further studies to complete the � rst cycle;

Applying knowledge and understanding
Can apply their knowledge and understanding in occupational contexts;

Making judgements 
Have the ability to identify and use data to formulate responses to well-de� ned concrete and abstract problems;

Communication skills 
Can communicate about their understanding, skills and activities, with peers, supervisors and clients;

Learning skills
Have the learning skills to undertake further studies with some autonomy.
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Teamwork

The size of the team, the degree of autonomy that an Ad graduate has and the degree of responsibility that an Ad graduate has 

in the team, determine the level for this learning outcome. In addition, the level can also be determined by the joint result that is 

expected of the team. The dependency of third parties, the in� uence of interested parties and the time pressure are principles that 

can be used to differentiate as well.

Communication

The level of the communication learning outcomes is determined by the scope, the complexity of the message and the transfer 

of the communication. Ad graduates will in most instances communicate at a tactical level. The scope is towards the � rst circle of 

relevant actors outside the team and is not limited to one’s own team and the individual tasks, but has a wider scope. Who those 

actors are, depends on the profession.

Problem-solving ability

The level of problem-solving ability is determined by the complexity of the problem and what the solution aims to achieve. This is 

expressed in the responsibility that an Ad student bears in relation to the practical issue and the expected amount of autonomy. The 

ambiguity of the issue and the number of interested parties involved also determine the level, as well as the scope of the possible 

solution and the extent to which the environment changes due to the implementation of the proposed solution.

14

Learning ability

The level within this learning outcome is determined by the level of autonomy with which Ad graduates can formulate their own 

learning needs. With respect to lifelong learning, this is a characteristic that determines the extent to which graduates can continue 

to grow and develop in their own role in their job. It concerns the development within the job, in view of the adaptive ability and 

� exibility for being able to deal with changes. Ad graduates not only formulate their learning need, but can also make that learning 

need known by sharing it with others and acting upon it. This is a step that shows that an Ad graduate takes steps to learn. Being 

aware of one’s own conduct within the job is the � rst requirement that is taught during the programme.

Each programme within the Associate degrees has its own body of knowledge and skills (BoKS). Some programmes are more 

knowledge intensive than others. Also, some programmes are more skills intensive and interaction between people is more pivotal. 

Programmes can augment the learning outcomes that indicate level 5 by means of their own BoKS. These make the description 

more concrete and more speci� c to the profession, which increases the recognisability among students, lecturers and partners in the 

professional � eld.

The justi� cation of the level description in this report is provided in the next chapter. The various frameworks were analysed as to the 

principles in each description. The principles are derived from the de� nitions and the changes in wording between the levels from 

the different frameworks.
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ELABORATION LEVEL 5 ASSOCIATE DEGREE

Systematic approach

The � rst learning outcome is a systematic approach. “Selecting theories and methods from the 

professional � eld and applying them to issues taken from the current professional context.” Students 

learn various theories and methods during the programme. The link to current professional practice 

is what the Ad stands for. That is why the acquired theories and methods are not learned stand alone 

but students must be able to apply them to a speci� c problem. The problem that Ad students tackle, 

is a practical problem for the Ad-level professions. Ad graduates can link various presented theories 

and methods in order to solve an issue for which there is no standard solution.

Teamwork

The second learning outcome is teamwork. “Working together in a team and being able to lead an

operational team and produce a joint result.” The manner in which Ad graduates deal with people 

in their daily working environment is described here. During the course, students learn to deal with 

various roles and amounts of responsibility. Considering Ad graduates are linking pins, working 

together with others is an important aspect in their jobs. Whether graduates are to a larger or lesser 

extent involved in managing a team, depends on their speci� c profession. The purpose of teamwork 

is to produce a joint result that individuals would not be able to produce on their own. Teamwork is 

of added value to the result of the collective experience and expertise.

Communication

The third learning outcome is communication. “Purposefully communicating about one’s own role, 

duties and results in one’s own team and towards parties directly involved.” Purposeful here means 

that the Ad graduates use communication to link policy and realisation. Ad graduates are aware 

of the message, their own role and that of the recipient. Ad graduates are expected to be able to 

re� ect on the effect of the communication on their own role, the role of the team and that of parties 

directly involved. Ad graduates can then translate the conclusions of their re� ection into follow-up 

actions with regard to the role, task and results towards which they work in conjunction with others.

Problem-solving ability

The fourth learning outcome is problem-solving ability. “Analysing practical issues and indicating 

possible solutions. Realising suitable solutions.” The issue and the solution are pivotal here. Ad 

graduates analyse the issue, view matters critically and postpone their judgement until all required 

information has been collected. Ad graduates ask the right questions that are needed to analyse the 

problem, because they view things from a linking perspective. From this question, Ad graduates can 

formulate and substantiate suitable possible solutions. Ad graduates realise the � nal solution that � ts 

within the context, the strategy and the organisation.

Learning ability

The � fth learning outcome is the learning ability. “Having the ability to adapt constantly to one’s 

changing role in the environment by sharing learning needs.” Learning does not stop once the 

diploma has been received. To Ad graduates, learning and working are interwoven. By constantly 

re� ecting on their own actions and their role in the professional context, Ad graduates remain 

� exible. This happens when the Ad graduates set learning needs and share them with others in the 

workplace, so as to solve these learning needs together. Learning ability increases the sustainable 

employability of an Ad graduate. It is a natural part of an Ad graduate’s repertoire.

12

A PRINCIPLE TO DIFFERENTIATE
 A way to articulate level 5, is to look for the principle that differentiates between levels 4 and 6. This principle is the criterion that 

distinguishes between each level, it marks the change in wording in relation to the other levels.

For instance, when a plan of action is assessed as part of a project, the student gets a poor mark for that plan of action if it is 

not underpinned. The student gets a pass if the plan is underpinned and can be justi� ed and the student gets a good mark and 

therefore a high grade if the plan is underpinned using reliable sources. The principle that differentiates between these marks is in 

this case is “degree of underpinning”.

These principles are used in marking assessments as can also be applied in de� ning level 5 or 6 on programme level. Principles that 

are widely used to differentiate are “autonomy” and “complexity”. Autonomy stresses the extent of autonomy that is expected of 

the student. Complexity varies in different environments and differs within every assignment. Apart from autonomy and complexity 

other principles to differentiate can be used, such as scope, transfer, ambiguity of the problem and assignment and the reach of the 

proposed solution.

The different principles that can be used per de� ned learning outcome are speci� ed for level 5 in then following paragraphs. 

Programmes can use these principles to elaborate the learning outcomes in more detail to make them suitable for their speci� c 

professional learning outcomes.

Systematic approach

The number of theories and methods that students have learned during a course is a selection from the available knowledge basis of 

the speci� c programme. Students are expected to have knowledge of and are able to demonstrate the theories and methods within 

their professional context. The level is determined by the degree of competence students show and their re� ection on their choices 

and actions. Students are expected to be able to justify these choices and underpin them systematically.
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103.

COMMUNICATION
Purposefully communicating about one’s 

own role, duties and results in one’s own 

team and towards parties directly involved.

PROBLEM-SOLVING ABILITY
Analysing practical issues and indicating possible solutions. 

Realising suitable solutions

LEARNING ABILITY
Having the ability to adapt constantly 

to one’s changing role in the 

environment by sharing learning 

needs.

SYSTEMATIC APPROACH
Selecting theories and methods from the 

professional � eld and applying them to issues 

taken from the current professional context.

TEAMWORK
Working together in a team and being 

able to lead an operational team 

and produce a joint result.

ASSOCIATE DEGREE 
PROFESSIONAL

3. THE DESCRIPTION OF THE AD LEVEL
The description of level 5 was developed by a study group that was established through the Ad consultation platform of the 

Netherlands Association of Universities of Applied Sciences. This national study group analysed the existing frameworks and 

integrated experiences with descriptions of the level 5 already in use in the Ad programmes into the description of the Ad level. 

The description contains � ve learning outcomes, systematic approach, teamwork, communication, problem-solving ability and 

learning ability. Each learning outcome has been detailed in a description that re� ects the level of the graduate Ad student.

Every programme can turn this into a concrete and more speci� c level description by adding their own context and body 

of knowledge and skills (BoKS). This description can also be traced back to the European Dublin Descriptors for Short Cycle 

programmes and the description of level 5 in the European Quali� cation Framework (EQF). The detailed justi� cation is included in 

the last chapter of this report.

Following the EQF that is intentionally presented in a fan graph and not in a linear line, we have decided to present the � ve learning 

outcomes in conjunction with each other. The learning outcomes are integral and cannot be separated. Systematic approach, for 

instance, goes hand in hand with problem-solving ability, nor is learning ability unrelated to all other activities.

Figure 1 Description of level 5 Associate degree
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2. THE AD STUDENT, A PROFILE
Before describing the level description of an associate degree graduate in terms of learning outcomes, we will � rst typify the Ad 

graduate by means of a pro� le1. An image often says more than meticulously detailed indicators. A pro� le instantly conveys the 

essence and once elaborated in indicators, helps to make this image more speci� c. The following outline gives an image of the 

graduate Ad student.

“ An Associate degree graduate is well-grounded in the � eld,keeps an 

overview of the situation, connects people and means,thereby linking 

thoughts and actions.”

This characterisation of the Ad student harks back to the proverbial head, heart and hands, which has been translated above into 

being well grounded, keeping an overview and connecting. It is a widely used metaphor for emphasising that integrating actions, 

thoughts and connecting people produces more than only acting, only thinking or only connecting.

Ad graduates know the rules and the procedures that apply in their ‘action’ role. When the environment changes and the question 

or the problem becomes more ambiguous, Ad graduates can make � exible use of these rules and procedures to meet that change. 

They are therefore able to cope with non-routine problems.

LEVEL 5 IS A LEVEL WHOSE STRENGTH IS TO BE THE LINKING PIN
Positions at level 5 function as the link between levels 4 and 6. A description of level 4 is that of a student who has an VET-4 diploma 

and is trained for a speci� c, operational-level job. Conversely, level 6 concerns a bachelor graduate who thinks and acts more at a 

strategic level. The vision and the direction of the organisation is determined at a strategic level.

Action on this vision is taken at an operational level. Level 5 Ad graduates can translate this vision into action. Ad graduates are 

familiar with the operational duties and can make the connection to the strategic level, thus linking thoughts and actions. In certain 

� elds, the terms operational, tactical and strategic do not equate exactly to the profession. In those cases it is best to refer to 

planning at a vision level, decision- making at a policy level and acting at an operational level.

1 This pro� le has been taken from the document entitled “Associate degree level description” published by the Ad national network in 2013.
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1. INTRODUCTION
The Associate degree (Ad) has rapidly secured a permanent status in our education system. When the ‘Associate degree programme 

implementation’ legislative amendment came into effect on 1 January 2018, the Ad programme became a programme in its own 

right within higher education. Prospective students, both those who are employed and those with a secondary school diploma or 

diploma on level 4 within vocational educational and training (VET), can now decide to follow either a 2-year or a 4-year programme 

within higher education.

In 2006, when the � rst pilots were launched, the Ad was still linked to the bachelor programme. These pilot courses were successful. 

The Ad lowered the threshold for VET-4 graduates to study at the university of applied sciences. Part-time Ad programmes were 

a bene� cial option for the employed students wanting to up-skill or re-educate. So it was only � tting to conclude that the pilots 

were a success, with the result that the Ad is now a programme in its own right within higher professional education, just like the 

bachelor programme.

The purpose of this report is to provide a nationwide clear description of the Ad level 5. Widely used level descriptions, such as the 

Dublin Descriptors for Short Cycle programmes or the European Quali� cation Framework (EQF), are rather abstract. Furthermore, 

although the link to actual practice is crucial for the Ad it is not as explicit as one would wish. By answering this question, this report 

aims to provide a speci� c, domain transcending and practice-oriented description of the Ad level.

The further details about level 5 contained in this report will strengthen the Ad pro� le and help to kick off the discussion regarding 

what exactly an Ad position stands for. A universal de� nition of the exit level will also safeguard the quality of the underlying 

curricula. It provides a framework for formulating the domain-speci� c exit level in the � nal phase and thus sets the standard for the 

students, the lecturers and the professional � eld.

The description of level 5 as presented here, is based on an analysis of the European Quali� cation Framework, the Dutch 

Quali� cation Framework and the Dublin Descriptors. The description was subsequently validated in a national study group. 

The platform aims to test this description extensively among its members during the coming year. Also this coming year, this 

description will be presented for validation purposes to the various partners in the professional � eld, students and government 

bodies. After this validation year the description will be con� rmed as being � nal.

The report is written in such a way that the Ad programmes can use the level description in their communication with current and 

prospective students (both employed people and students), lecturers, HRM professionals, company supervisors, panel members, 

educationalists, examination committees, curriculum committees, programme committees, managers, parents, public servants, 

politicians and inspectors. The description can be presented in various new forms for the purpose of opening up the discussion as to 

what the Ad encompasses and what can be expected of a graduate Ad student in practice.

This level description can be used in instances of applications for new associate degree programmes, for informing students, for 

coaches and assessors in the programmes, for national consultations of various programmes as a basis after which the programme 

can add its own context, for drawing up new and updated descriptions in job structure models and for accreditations and testing of 

new programmes.

Many more uses can doubtless be mentioned and that is why the reader should feel free to print out, distribute and use this 

document, spill coffee over it, dog-ear it, reread it and discuss it until the level 5 has become widely accepted.
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“ An Associate degree graduate is well-grounded 

in the � eld,keeps an overview of the situation, 

connects people and means,thereby linking thoughts 

and actions.”
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PREFACE 
Since January 1st 2018, the Associate degree (Ad) has an independent basis in the Higher Education Act. It means 

that workers, high school students and MBO 4 graduates can now choose to start a practice-oriented 2-year or 

4-year HBO course.

OUR AMBITION: TO FURTHER DEVELOP AD COURSES

The HvA has the ambition to further develop Associate degrees in the coming years and to broaden the offer 

in line with the Bachelor’s degrees, both full-time and part-time. The HvA Expertise Center Ad develops the Ad 

courses for and with the faculties within the HvA. We do this together with the MBO and the professional � eld. 

We share knowledge about the development of Ad-education in the ‘Overlegplatform Vereniging Hogescholen’. 

In this way, together with other colleges of higher education, we are further strengthening the Ad education in the 

Netherlands.

HIGH IMPACT LEARNING

At the heart of Ad education is the educational model that is based on “High Impact Learning that Lasts” 

from Prof. dr. Dr. Filip Dochy. Our didactic education concept focuses primarily on students with an MBO 4 

diploma. We train this group of students for new professions or strengthen them in their profession. Together with 

skilled and inspiring professionals from the Amsterdam metropolis, our Ad students learn in and from professional 

practice.

LEVEL 5 UP TO DATE

The last description of level 5 dates from 2013. Because developments have continued since then, we wanted to 

update the description of level 5 together with the members of the ‘Overlegplatform Vereniging Hogescholen’. 

This guide for developers and business was delivered by a working group from the ‘Overlegplatform Vereniging 

Hogescholen’. This current level 5 description gives educational developers and teachers a solid foundation for 

the further professionalization of secondary education. In addition, it provides a uniform framework within the 

European context and thus contributes to the development of high-quality level 5 education in the Netherlands. 

For the professional � eld, the description gives a more concrete picture of what it can expect from an Ad graduate.

Our thanks to everyone who contributed to it. We wish you a lot of pleasure and success with this guide.

David de Vries, Director HvA Expertisecentrum Ad

Chairman working group level 5 ‘Overlegplatform Associate degrees’, Vereniging Hogescholen
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