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Hogeschool Ede

Samenvatting

Op basis van een verkenning concludeert de Christelijke Hogeschool Ede (CHE)
dat er in Dordrecht overtuigend behoefte is aan de hbo-opleidingen
Verpleegkunde, Social Work en Lerarenopleiding Basisonderwijs van de
Christelijke Hogeschool Ede (CHE). Het meest bescheiden scenario van ongeveer
1.000 studenten is realiseerbaar tussen het beoogde startjaar 2019 en de
daaropvolgende jaren. De CHE-opleidingen passen volgens de verkenning ook
uitstekend bij de arbeidsmarktbehoefte en maatschappelijke behoefte (christelijke
signatuur) in de regio Drechtsteden en het beoogde wervingsgebied. De rapportage
van de verkenning is als bijlage bij deze brief gevoegd.
De gemeente Dordrecht en de omliggende Drechtstedengemeenten steunen het
initiatief van de CHE van harte vanuit de ambitie om het hoger onderwijs in stad en
regio te versterken en omdat er een concrete, urgente vraag ligt vanuit de
werkgevers. Ook vrijwel alle betrokken zorg- en onderwijspartners staan zeer
positief tegenover het initiatief van de CHE. De versterking van het hoger onderwijs
is een prioriteit voor zowel werkgevers als Dordrecht en de omliggende gemeenten,
omdat het bijdraagt aan het behouden en aantrekken van hoger opgeleiden voor de
regio, aan de verbetering van de sociaaleconomische positie en aan het
voorzieningenniveau.
De CHE is gekomen met een krachtig en welkom initiatief. In de loop van de
afgelopen weken is daarbij een krachtenveld ontstaan, waarin verschillende
belangen spelen. Het is nadrukkelijk de bedoeling om vaart te houden in het proces
en om partijen bij elkaar te houden. Het is daarom goed om te constateren dat de
contacten tussen de CHE en Inholland (bestaande PABO) over de lerarenopleiding
basisonderwijs constructief en samenwerkingsgericht zijn.
Bovenal gaat het om de versterking van het totale hoger onderwijs, waarbij partijen
openstaan voor samenwerking. In dit kader zullen ook de komende periode
verschillende gesprekken plaatsvinden tussen belanghebbenden.
Inleiding

In 2017 zijn er op bestuurlijk niveau gesprekken gevoerd met verschillende
hogescholen van binnen en buiten de regio over de mogelijkheden voor het
versterken van het hoger onderwijs in de regio; een belangrijke prioriteit van zowel
het bedrijfsleven als de politiek. De CHE was één van de gesprekspartners in dit
traject en gaf aan kansen te zien in de regio voor een nevenvestiging vanwege de
grote vraag naar hoog opgeleid personeel en de significant grote hoeveelheid
mensen met een christelijke signatuur die binnen een uur reizen van Dordrecht
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wonen (Zuidwest Nederland, Randstad en Zeeland). Zij denken hiermee een grote
doelgroep (ten minste 1.000 studenten) aan te kunnen spreken met minimaal drie
van hun bestaande hbo-opleidingen. Daarmee is dit een unieke kans om het
aanbod van hoger onderwijs en het aantal hogeschoolstudenten in onze stad te
verveelvoudigen.
De CHE heeft de afgelopen maanden de mogelijkheden verkend voor het starten
van een hbo-vestiging in Dordrecht. Het onderzoeksrapport van deze verkenning is
op 10 april jl. aangeboden aan de heer Van der Meer van het Albert Schweitzer
ziekenhuis en wethouder Heijkoop. Dit gebeurde in aanwezigheid van werkgevers
uit de zorg en het onderwijs die hebben meegewerkt aan het onderzoek, waaronder
het Albert Schweitzer ziekenhuis, Yulius, Rivas, De Hoop, Leger des Heils,
werkgeversvereniging Zorg en Welzijn en de onderwijsinstellingen H30, PCBO en
VCOPS.
Doelstelling

De komst van de CHE naar Dordrecht biedt een unieke kans om het aanbod van
hoger onderwijs en het aantal hogeschoolstudenten te verveelvoudigen. Dit draagt
bij aan de versterking van de sociaaleconomische positie en het
voorzieningenniveau van de regio.
Stand van zaken/de feiten

Proces

Op basis van de beschikbare informatie is op 28 november 2017 een bijeenkomst
georganiseerd met de CHE, het Albert Schweitzer ziekenhuis, de Werkgevers Zorg
& Welzijn, het ROC Da Vinei College, onderwijsorganisaties H30 en VCOPS. De CHE
stelde hierin voor een Taskforce te starten met als doel de mogelijkheden te
onderzoeken voor de CHE in Dordrecht/Drechtsteden wat betreft een cluster van
opleidingen Hbo-V, Pabo en Social Work per schooljaar 2019/2020. Dit zijn
opleidingen die met uitzondering van de Pabo nog niet in onze stad worden
aangeboden en die voorzien in de behoefte naar hoger opgeleide medewerkers.
Alle aanwezigen gaven hierbij aan namens hun organisatie deel te willen nemen
aan de Taskforce, die werd opgesplitst in drie werkgroepen:
- zorg en welzijn (kansen voor Hbo-V en Social Work);
- onderwijs (kansen vooreen lerarenopleiding basisonderwijs);
- toeleverend onderwijs.
Tijdens een bestuurlijk overleg op 18 december 2017 hebben de bestuurders van
het Albert Schweitzer ziekenhuis, de Werkgevers Zorg en Welzijn en het ROC Da
Vinei College vervolgens uitgesproken ten principale voorstander te zijn van deze
verkenning van de CHE, bedoeld om helder te krijgen of er concrete mogelijkheden
zijn voor het starten van een nevenvestiging. De verkenning is vervolgens in de
periode december 2017 - maart 2018 uitgevoerd door de taskforce, die in
verschillende subgroepen een zestal keer bij elkaar is gekomen.
Het uitgangspunt van de CHE is vanaf het begin van het traject om de
samenwerking aan te gaan met werkgevers en onderwijsinstellingen om samen het
totale aanbod aan hoger onderwijs te vergroten in de regio.
Werkgevers hebben deze week hun commitment aan dit traject uitgesproken.
Hierbij gaat het om het ter beschikking stellen van voldoende stageplaatsen én
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begeleiding en het ondersteunen van de aanvraag richting de minister van OCW
vanuit hun eigen rol.
Achtergrond

Onderzoek in het kader van de 'Groeistrategie 2030: Goed Leven in de
Drechtsteden' geeft aan dat er tot 2030 in deze regio zo'n 10.000 extra banen voor
hoger opgeleiden bijkomen. Tegelijkertijd zijn er nu al personeelstekorten op hoger
niveau in met name de IT, techniek, industrie, bouw, zorg en onderwijs. Er is
sprake van een mismatch tussen de vraag naar hoger opgeleiden en de vooral
praktisch opgeleide beroepsbevolking. Deze mismatch wordt versterkt door het
wegtrekken van hoger opgeleiden uit de regio: de uitstroom is groter dan de
instroom.
Ook in het verleden is grootschalige inzet gepleegd rond het aantrekken van hoger
onderwijs. Dit bleek toen niet haalbaar. De huidige economische groei en
veranderende arbeidsmarktvraag bieden nieuwe kansen, net als de nieuwe Wet
invoering Associate Degree-opleiding (juli 2017), die de Associate degree (hierna:
Ad) erkent als aparte opleiding met een volwaardige positie binnen het
onderwijsbestel. De drie O's (Onderwijs, Ondernemers en Overheid) zetten daarom
opnieuw in op het versterken van het hoger onderwijs in de regio. Het gaat om:
- het versterken van het bestaand hoger onderwijs (Inholland Pabo Dordrecht en
HBO Drechtsteden), onder meer met het actieplan 'Passie voor Onderwijs' en
door het ondersteunen van de opstart van nieuwe AD-trajecten door HBO
Drechtsteden;
- het aantrekken van nieuwe tweejarige Ad-trajecten in samenspraak met het
bedrijfsleven (vraaggericht);
- het realiseren van vierjarige hbo-opleidingen (dependance van bestaande
hogeschool/hogescholen).
De verkenning van de CHE past in deze aanpak voor de versterking van het hoger
onderwijs in de regio.
Kosten en dekking

In het rapport geeft de CHE aan een financiële ondersteuning van de gemeente
nodig te hebben waar het gaat om opstart- en huisvestingskosten. Mogelijkheden
worden nu onderzocht en met de CHE wordt daarover gesproken. Wij komen daar
bij u op terug op het moment we daar beeld bij hebben.
Duurzaamheid

Niet van toepassing.
Communicatie en inclusief beleid

Communicatie vindt plaats op het niveau van Dordrecht en in samenhang met de
bredere aanpak Hoger Onderwijs op Drechtsteden-niveau. Wij hopen op korte
termijn met uw raad over deze ontwikkeling te kunnen spreken.
Tijdspad, vervolg en evaluatie

De CHE bereidt de aanvraag voor, waaronder de convenanten voor stages met de
werkgevers en cofinanciering huisvesting met de gemeente. De aanvraag wordt
voor 1 juni 2018 ingediend bij het ministerie van OCW. Uiterlijk 1 oktober 2018
volgt uitsluitsel van het ministerie.
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Bijlagen

- Rapportage verkenning CHE;
- Persbericht CHE.
Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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