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HORIZONTALE DIALOOG 
 
De hogeschool kent een ‘Samenwerkingsstatuut’ ten aanzien van de keuze van haar partners. Op 
instituutsniveau zijn dat de collega-instellingen uit het middelbaar beroeps- en hoger onderwijs, te 
weten Erasmus Universiteit Rotterdam, Albeda College, Zadkine College en het Scheepvaart en 
Transport College. Vanuit het werkveld zijn dat de Gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf 
Rotterdam. 
Met deze partners zijn er overeenkomsten gesloten die bijdragen aan de missie van de hogeschool. 
Formeel en informeel is er contact en overleg over de wijze waarop wederzijdse doelstellingen bereikt 
kunnen worden. 
Op deze wijze wordt op institutioneel niveau het OIIO-beleid vorm gegeven. Oftewel het werkveld 
wordt betrokken bij het onderwijsbeleid van de hogeschool (‘Outside In’) en de hogeschool draagt bij 
aan de doelen van het werkveld (‘Inside Out’). 
Daarin staat de hogeschool niet alleen maar opereert zij gezamenlijk met de genoemde 
onderwijsinstellingen. 
 
Op opleidingsniveau wordt dit beleid verder vormgegeven. Alle opleidingen betrekken het werkveld 
formeel middels de beroepenveldcommissie van de betreffende opleiding. De partners in die 
commissie zijn afgeleide partners van de institutionele partners en hun bijdrage aan de regio betreft 
tevens de relaties met alles daar buiten. 
De doelstellingen die hierbij gediend worden staan ten dienste aan de wederzijdse partners: 
 gericht op het verbeteren van het onderwijs en daarmee de kwaliteit van de afgestudeerden; 

 de opleiding houdt bij haar beleid rekening met de behoeften en ideeën van en uit het werkveld; 

 ontwikkelen van innovaties en concepten ten bate van beide partijen; 

 draagt bij aan het verbeteren van de werkgelegenheid van de afgestudeerden en aan de stage 

mogelijkheden van de studenten. 

Iedere opleiding neemt het proces en de resultaten van deze dialoog op in haar opleidingsplan en 
verslag. Voor directies ligt dit vast in het managementcontract en het College van Bestuur 
verantwoordt zich in de jaarlijkse gesprekscyclus met de Raad van Toezicht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


