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SAMENWERKINGSSTATUUT

De missie en visie van de hogeschool geven richting aan haar maatschappelijke betrokkenheid en
verantwoordelijkheid met en voor de regio Rotterdam. Kern daarbij is zoveel mogelijk goede
professionals leveren voor een werkveld dat daar behoefte aan heeft. Dit impliceert een stevige
betrokkenheid met en van dit werkveld.
Op institutioneel niveau stelt de hogeschool zich als doel om met de belangrijkste spelers in dit
werkveld een niet vrijblijvende samenwerking aan te gaan. Gezamenlijk dragen zij bij aan de missie
van de hogeschool en de belangen van deze stakeholders.
De spelers in het werkveld waarmee de hogeschool een institutionele samenwerking aangaat, zijn de
onderwijsinstellingen die een vergelijkbare taak vervullen, zoals de Erasmus Universiteit, Hogeschool
Inholland, ROC’s Albeda en Zadkine en het STC.
De belangrijkste stakeholders uit het werkveld zijn zij die gelieerd zijn aan de speerpunten van de
hogeschool, te weten de Mainport Rotterdam en Rotterdam Zuid. Tot deze partners rekent de
hogeschool de Gemeente Rotterdam (en de daarmee direct verbonden instellingen), het Havenbedrijf
Rotterdam en het Nationaal Programma Rotterdam Zuid. Op het niveau van opleidingen zal een
nadere uitwerking plaatsvinden.
Alle opleidingen hebben in hun opleiding zowel de ‘B van beroep’ als die van de ‘O van onderwijs’. De
hogeschool heeft dit vorm gegeven door het ‘Outside In – Inside Out’-beleid (OIIO), dat in alle
opleidingen een vaste plaats heeft. Er zijn (veelal) convenanten gesloten met partners die eenzelfde
of vergelijkbare doelstelling nastreven als de betreffende opleiding. De relatie van de regio met de
wereld daarbuiten kan in deze samenwerking gestalte krijgen.
Stakeholders waarmee wordt samengewerkt, krijgen daardoor een belangrijke stem bij het aanbod
van opleidingen en de toelating daartoe, de inrichting en kwaliteit van de opleiding en het onderzoek
dat een bijdrage kan leveren aan het onderwijs binnen de betreffende opleiding
Evaluatie van de samenwerking is onderdeel van de gesprekscyclus van het College van Bestuur met
de Raad van Toezicht. In de managementcontracten tussen directies en College van Bestuur vormt
het een vast onderdeel van de overeenkomst. Binnen opleidingen werkt dit door in de besprekingen
met werkveldcommissies en jaarverslagen van de opleiding.
Voor de samenwerking met externe stakeholders geldt dat dit plaatsvindt door of onder de paraplu
van de Stichting Hogeschool Rotterdam. Slechts in uitzonderingsgevallen kan dit gebeuren door
middel van een andere rechtspersoon. Dit betreft slechts situatie waarbij, om de doelstellingen van de
hogeschool te bereiken, het onvermijdelijk is. En dan onder de voorwaarde dat de hogeschool
statutair de zeggenschap heeft over deze rechtspersoon.
Voor commerciële activiteiten hanteert de hogeschool het “nee, tenzij”-principe.
De hogeschool ziet op dit gebied slechts een taak indien deze nauw verbonden is met haar primaire
onderwijstaak en de hogeschool hiervoor de aangewezen en min of meer onvermijdelijke partij is,
gelet op haar maatschappelijke verantwoordelijkheid.

