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Regionaal Onderwijspact voor verbetering aansluiting vo-hbo
ROTTERDAM -Tijdens de zesde Studiebeurs Rotterdam op woensdag 15 oktober,
ondertekenen 52 scholen uit het voortgezet onderwijs samen met Codarts, Hogeschool
Inholland, Hogeschool Rotterdam en Thomas More Hogeschool de intentieverklaring
‘Samen werken aan een betere aansluiting’. De onderwijsinstellingen gaan de komende
jaren gezamenlijk werken aan de verbetering van de overgang van leerlingen naar het hbo
met als doel het studiesucces te verhogen en de uitval te minderen.
Er wordt gezamenlijk gewerkt aan het ontwikkelen van concrete instrumenten op terrein van
loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB), vakinhoudelijke aansluiting en hbo-vaardigheden.
Voorbeelden hiervan zijn een doorstroomportfolio en een verbeterde inzet van het profielwerkstuk.
Vakinhoudelijke uitwisseling tussen docenten van vo en hbo moet ervoor zorgen dat het
onderwijs beter op elkaar aansluit. Ook willen de scholen van elkaar leren door ervaringen uit te
wisselen. De voornemens worden snel omgezet in daden, want op donderdag 13 november vindt
de eerste van drie gezamenlijke werkconferenties plaats. De inzet van medewerkers van de 52
vo-scholen en van de 4 hbo-instellingen moet in de zomer van 2015 resulteren in de
zogenaamde ‘doorstroom gereedschapskist’ met daarin verschillende instrumenten waarmee
leerlingen nog beter kunnen worden voorbereid op studeren in het hoger onderwijs.
Gezamenlijk aanpakken
“Momenteel gaat in Rotterdam onnodig veel talent verloren, omdat een te grote groep studenten
het hoger onderwijs zonder diploma verlaat. De afgelopen jaren hebben de hogescholen al veel
maatregelen genomen om het studiesucces van studenten te vergroten en deze samenwerking
met het voortgezet onderwijs is hierop een welkome aanvulling”, zegt bestuursvoorzitter Ron
Bormans, namens de Rotterdamse hogescholen.
Ook de scholen in het voortgezet onderwijs zien kansen in de nauwere samenwerking met het
hbo. “De intentieverklaring biedt een goede kapstok om onze leerlingen op het gebied van kennis
en vaardigheden nog beter voor te bereiden op hun vervolgstudie in het hbo, zodat ze ook daar
een diploma behalen,” stelt directeur Gerrit Elings, namens de vo-scholen.
De gemeente Rotterdam ondersteunt de intentieverklaring en ziet het zo snel mogelijk vertaald
worden in concrete acties. “Nu vallen nog te vaak jongeren uit in de overgang van het voortgezet
onderwijs naar het hoger onderwijs. En dat terwijl we al die goed opgeleiden hard nodig hebben
voor de toekomst van de stad,” zegt wethouder Hugo de Jonge (Onderwijs, Jeugd en Zorg).
Studiebeurs Rotterdam
De scholen hebben de Studiebeurs Rotterdam gekozen als moment om de samenwerking te
bekrachtigen. Tijdens deze regionale beurs kunnen leerlingen uit havo/vwo en mbo zich
oriënteren op een vervolgopleiding bij bovengenoemde hbo-instellingen en kennismaken met
Rotterdam als studentenstad. Studiebeurs Rotterdam vindt plaats op twee locaties, namelijk bij
Hogeschool Rotterdam aan de Kralingse Zoom en op Hogeschool Inholland aan de
Posthumalaan. Dit jaar zullen ruim 3500 scholieren de Studiebeurs bezoeken. Een uitgelezen
moment om te laten zien dat de instellingen zich gezamenlijk inspannen voor meer studiesucces.
_____________________________________________________________________________
U bent van harte welkom bij de ondertekening door 56 scholen op woensdag 15 oktober om
16.00 uur in het Brascafé op Hogeschool Rotterdam, locatie Kralingse Zoom 91
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Carmen Mo-Ajok, persvoorlichter Hogeschool Rotterdam, 06-158 313 73, pers@hr.nl
Renee Verkuijlen, persvoorlichter Hogeschool Inholland, 06-510 056 94, renee.verkuijlen@inholland.nl
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Avicenna College
Codarts Hogeschool voor de Kunsten
Comenius College
Cosmicus College
Calvijn Groene Hart
Calvijn Maarten Luther King (Business school)
Calvijn Vreewijk
CSG Prins Maurits
Dalton Lyceum Barendrecht
De Passie Evangelische School
Develsteincollege
Einstein Lyceum
Emmauscollege
Farel College
Gemini College
GS Randstad
Havo voor Muziek en Dans
Het Lyceum Rotterdam
Het Lyceum Vos
Het Schoonhovens College
Hoeksch Lyceum
Hogeschool Inholland
Hogeschool Rotterdam
IJsselcollege
Insula College havo/vwo
Krimpenerwaard College
Luzac College
Luzac Lyceum Rotterdam
Lyceum Schravenlant
Maerlant
Melanchthon Bergschenhoek
Melanchthon Schiebroek
Montessori Lyceum Rotterdam
Mytylschool De Brug
OSG De Ring van Putten
OSG Hugo de Groot Nieuw Zuid
OSG Libanon Lyceum
OSG Thorbecke
Penta College CSG Scala Rietvelden
Penta Hoogvliet
Penta Jacob van Liesveld
Reviuslyceum
RGO Middelharnis
Rudolf Steiner College Rotterdam
Sint Laurenscollege
Sint-Montfort College
Stedelijk Dalton Dordrecht
Theaterhavo/vwo
Thomas More Hogeschool
VAVO Rijnmond College
Walburg College
Wartburg Guido de Brès
Wolfert College
Wolfert Dalton
Wolfert Lyceum
Wolfert Tweetalig.

Ook tekenen de koepelorganisaties BOOR, LMC en CVO.

