Deeltijdstudenten hebben de mogelijkheid om op basis van hun persoonlijk leerplan
leeruitkomsten mede te realiseren in de praktijkomgeving.
Bijlage la geeft inzicht in de competenties.
Het beheersingsniveau van de competenties op de Ad-opleiding is omschreven als
'professionaliseringsbekwaam': de student toont de competenties aan in nieuwe of
onbekende omstandigheden binnen een bredere context die nauw gerelateerd is aan
het vakgebied en lost eenvoudige en complexe problemen zelfstandig op.
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De uitwerking van dit beheersingsniveau is opgenomen in bijlage lb en bevat de
kenmerken van de Ad-niveau beschrijving van het landelijk netwerk Ad. Recent heeft
een werkgroep3 uit dit netwerk een beschrijving gevalideerd op het Ad-niveau. Deze
beschrijving richt zich op vijf leerresultaten, te weten het methodisch handelen,
samenwerken, communiceren, probleemoplossend vermogen en lerend vermogen.
De indicatoren om het niveau van uitvoering te beoordelen zijn gebaseerd op de
Dublin-descriptoren Short Cycle en op de beschrijving van EQF-level 5 uit het
European Qualifications Framework4 •
Curriculum opzet
Het curriculum bestaat uit 8 thematische kwartaalblokken van elk 15 studiepunten
met een weloverwogen mix van praktijk en theorie. Tijdens elke blokperiode voeren
studenten een project uit voor de integrale toepassing van beroepsvaardigheden en
kenniselementen. In beide studiejaren is een onderwijseenheid onderzoeksvaardigheden opgenomen voor het aanleren van een onderzoekende houding.
Het curriculum is opgenomen in bijlage 2.
120 studiepunten
Valtijd en deeltijd
Alkmaar, locatie van Hogeschool lnholland

MB0-4 afgestudeerden in met name het technisch en economisch domein, werkende
professionals die zich verder willen bekwamen in Maintenance door middel van omof bijscholing, Havisten/Vwo'ers.
Techniek
1 september 2021
Niet bekend
27PZ
Geen nadere vooropleidingseisen.
Met de procedure Studiekeuze Check (SKC) wordt geadviseerd over de geschiktheid
van de voltijdstudent voor dit programma. Voor deeltijdstudenten vindt een
individuele intake plaats. Indien zij beschikken over een relevante praktijkomgeving,
worden de nog te realiseren leeruitkomsten beschreven in het persoonlijk leerplan.

3 Overlegplatform Ad, Vereniging Hogescholen, september 2018.
4 Learning Opportunities and Qualifications in Europe.
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