Kiezen voor een
Associate degree
Handige informatie en tips over deze
erkende twee-jarige hbo-opleiding

Inleiding
Je zoekt een vervolgopleiding, maar je vindt een vierjarige hbo–bachelor
te lang. Of je twijfelt over een hbo–bacheloropleiding. Kies dan voor een
Associate degree.
Na 2 jaar studeren, ontvang je een wettelijk erkend diploma.
Een Associate degree is onderdeel van het hoger beroepsonderwijs
(hbo) en zit qua niveau tussen een mbo-4 en een hbo–bachelor in.

Vooropleiding
De Associate degree heeft dezelfde toelatingseisen als de reguliere hbobacheloropleiding. Om te starten, moet je minimaal mbo-4, havo of vwo
hebben afgerond.
Ben je 21 jaar of ouder? Dan kun je soms ook worden toegelaten via een
toelatingsonderzoek.
Een Associate degree is ook geschikt voor werkenden (op mbo-4 of
havo-niveau) die zich willen specialiseren in hun beroep.

Na de opleiding
Associate degrees leiden op voor specifieke beroepen, die goed aansluiten
op de arbeidsmarkt. Ze zijn ontwikkeld in overleg met het bedrijfsleven. Met
een Associate degree kun je vaak direct aan het werk.

Je kunt ook doorstuderen om de hbo–bachelor te halen. Met je diploma
kan je instromen in het derde studiejaar van de bijbehorende hbobacheloropleiding.

Goed om te weten
Ook voor een Associate degree-opleiding betaal je collegegeld. Voor het
studiejaar 2018-2019 is het wettelijke collegegeld € 2.060,-. Kies je voor
een particuliere onderwijsinstelling, dan kan dat bedrag afwijken.

Ben je nog geen 30 jaar? En wordt de Associate degree-opleiding jouw
eerste opleiding in het hoger onderwijs? Dan kun je studiefinanciering
aanvragen. Je komt dan in aanmerking voor een reisvoorziening,
aanvullende beurs en kunt voordelig geld lenen.

Tot slot
Een Associate degree is dus een tweejarige studie in het hoger
beroepsonderwijs. Je krijgt een wettelijk erkend diploma. Met een
Associate degree vergroot je jouw kansen op de arbeidsmarkt in binnenen buitenland.
Als je het diploma hebt behaald, mag je ‘Associate degree’ (Ad) achter je

naam zetten. Dit is een internationaal erkende titel.

Op de volgende pagina vind je een aantal handige links voor meer
informatie.

Links
Alle Associate degree opleidingen staan vermeld op Studiekeuze123. Klik
op Studieniveau (onder Waar ben je naar op zoek?) en kies daarna voor
Associate degree. Zo krijg je een overzicht van alle mogelijkheden in
Nederland.
In de regio van Rotterdam worden Associate degrees aangeboden door
Rotterdam Academy, een samenwerkingsverband van Hogeschool
Rotterdam, Zadkine en Albeda.
Actuele DUO informatie over studiefinanciering en welke delen eventueel

een gift kunnen worden.

