De Rotterdamse
Doorstroommonitor
Vervolg succes in beeld
Het project ‘Samen werken aan een betere aansluiting vo-ho’ beoogt de kansen op
studiesucces van uw oud-leerlingen in het Rotterdamse hoger onderwijs te vergroten. Het ho
heeft in samenwerking met schoolleiders in het vo de Rotterdamse Doorstroommonitor
ontwikkeld. Hiermee kunt u als schoolleider, rector of bestuurder het vervolg succes van uw
oud-leerlingen in het hoger onderwijs analyseren op basis van een vergelijking met andere
scholen. Zoals dat van vo-scholen wordt gevraagd conform het toezichtskader.
Leren van elkaar
Een belangrijke sleutel voor het verbeteren van de doorstroom zit in het delen van informatie
en het voeren van het gesprek - op de juiste niveaus- over deze informatie. Er is veel
doorstroominformatie voorhanden. Echter blijkt dat niet bij iedereen bekend is waar deze
informatie te vinden is en is het soms lastig de informatie te duiden en er de juiste conclusies
aan te verbinden. Doorstroominformatie roept ook vaak veel relevante vragen op. Vragen
die vervolgonderzoek en –acties zouden rechtvaardigen. Het Rotterdamse Hoger Onderwijs
helpt met deze doorstroomanalyses vo-scholen om samen het gesprek aan te gaan en
kennis te delen over zaken als voorbereiding, maar ook vakinhoudelijke aansluiting.
De Rotterdamse
Doorstroommonitor omvat:
1. De doorstroomdata van alle
hbo-studenten in Rotterdam;
2. Een overzicht van verschillende
indicatoren van studiesucces,
zoals het
propedeuserendement, uitval in
het eerste jaar en het aantal
behaalde studiepunten;
3. De mogelijkheid om scholen
met elkaar te vergelijken.
4. De doorstroomdata van de
Erasmus Universiteit Rotterdam
wordt separaat aangeleverd.
Aanbod
Wij doen alle bestuurders,
schoolleiders, decanen, vakdocenten, mentoren en andere betrokkenen het aanbod om in
een 2,5 uur durende sessie samen met ons een bijeenkomst te plannen, waarin wij de
doorstroommonitor aan u presenteren en met u in gesprek gaan over het vervolgsucces van
uw (oud-)leerlingen in het ho. Naast kennisuitwisseling tussen de scholen, stimuleren wij om
tot concrete vervolgacties te komen.
Neem contact op met Jorian Waleson, werkgroepcoördinator Rotterdamse
Doorstroommonitor via jorian.waleson@eur.nl Bezoek ook de website www.aansluitingvoho010.nl.

Factsheet doorstroommonitor alle
vo-scholen in Rotterdam en
omringende gemeenten
Deze cijfers zijn ook beschikbaar voor uw voortgezet onderwijsinstelling, incl. benchmark.

Definities studiesucces indicatoren
Studenten: Ingeschreven op/voor 1 oktober van het studiejaar bij voltijd/duale bachelor, start
in de propedeusefase, vooropleiding is havo of vwo, voorschool in de Rotterdamse regio
Instroomcohort: Jaar waarin de student is gestart met de opleiding
Propedeuse na 1 jaar: Propedeuse behaald binnen 366 dagen na de start van de opleiding,
gestopt in het eerste jaar: uitgeschreven bij de opleiding binnen 366 dagen na start zonder
de propedeuse behaald te hebben
Studiepunten: Aantal behaalde studiepunten in eerste studiejaar inclusief vrijstellingen,
alleen punten die onderdeel zijn van het propedeutisch examen

