Mbo-studenten Albeda studeren alvast bij Inholland Rotterdam
ROTTERDAM – Op vrijdag 14 februari verwelkomt Hogeschool Inholland Rotterdam een groep
gemotiveerde studenten van de opleidingen Juridisch Medewerker en Sociaal-maatschappelijk
Dienstverlener van het Albeda College in Rotterdam. Vanuit het ministerie van Onderwijs en
het mbo is er een groeiende vraag om alvast onderwijs op hbo-niveau te volgen. Daarom
verzorgt Inholland in samenwerking met het Albeda College de komende zestien weken een
doorstroomprogramma voor de mbo-studenten. Zij krijgen zo de kans om tijdens hun opleiding
lessen te volgen die aansluiten op de juridische opleidingen van Inholland.
Een kwart van de studenten met een mbo-achtergrond in het hbo haakt in het eerste jaar af.
Om aanstaande hbo-studenten op weg te helpen een bewuste studiekeuze te maken, krijgen de
studiekiezers al een gevarieerd pakket van activiteiten aangeboden. Met deze vorm van Rotterdams
participatieonderwijs hopen Inholland en het Albeda College succesvolle aansluiting van mbo op hbo
te vergroten.
“Hiermee anticiperen wij op de strategische beleidsvoornemens geformuleerd in de wet ‘Kwaliteit in
Verscheidenheid’,” licht Jeany van Beelen toe, beleidsadviseur van het cluster Recht van Inholland.
Deze wet draagt bij aan het verlagen van voortijdige studie uitval en helpt aanstaande hbo-studenten
zich voor te bereiden op de overstap naar het hbo. “Veel van onze studenten zijn ambitieus. Omdat de
overstap naar het hbo niet voor iedereen even gemakkelijk is, willen we hen aanmoedigen om verder
te studeren,” vertelt Miriam Mendonça, examenleider en projectleider van het doorstroomprogramma.
De lessen en gastcolleges die de mbo-studenten tijdens het doorstroomprogramma volgen, worden
zowel bij het Albeda College als bij Inholland aangeboden in de vorm van hoor- en werkcolleges. Zij
volgen exact dezelfde programma’s en examens als die van reguliere juridische eerstejaars van
Inholland. Afhankelijk van een sociaal of juridisch uitstroomprofiel kunnen de mbo-studenten kiezen uit
de vakken Personen-en familierecht, Strafrecht en Nederlandse taal. Mbo’ers die in juni 2014 de
tentamens van Inholland met een voldoende afsluiten, ontvangen een certificaat dat automatisch recht
geeft op vrijstelling bij een juridische opleiding van Inholland Rotterdam. Studenten die aan een
andere hogeschool gaan studeren kunnen met dit certificaat een vrijstelling aanvragen.
////// Einde persbericht //////
Indien u interesse heeft om aanwezig te zijn bij de kick-off van het doorstroomprogramma van
Inholland en het Albeda College, bent u het gehele programma van harte welkom.
Datum: vrijdag 14 februari
Tijd: 14.45 tot 16.30 uur
e
14.45 – 15.00 uur: ontvangst in de foyer Inholland Rotterdam, 1 etage
15.00 – 16.30 uur: afwisselend programma voor de (sociaal) juridische studenten, bestaande uit een
rondleiding en de lessen Personen-en familierecht, Strafrecht en Nederlandse taal
Locatie: Inholland Rotterdam, Posthumalaan 90
Voor aanvullende vragen kunt u contact opnemen met:
Hogeschool Inholland, Jeany van Beelen, beleidsadviseur en projectleider doorstroomprogramma
T: 06-15279017
E: jeany.vanbeelen@inholland.nl
Albeda College, Miriam Mendonca, examenleider en projectleider doorstroomprogramma
T: 06-19394044
E: m.mendonca@albeda.nl

