Onderwijsstelsel
MET ROTTERDAMSE VOORZIENINGEN VOOR STATUSHOUDERS

2-4 jaar

Statushouders zijn
personen met een verblijfsvergunning die in Rotterdam
komen wonen en werken.
Zij doen vanaf de eerste dag
mee in de Rotterdamse
samenleving.

3+ jaar

1-3 jaar

hoger beroepsonderwijs
(hbo-master)

●

●

●

Veel basisscholen en scholen voor
vmbo, havo en vwo bieden voor
statushouders speciale schakelklassen met extra aandacht voor
taal en ontbrekende kennis.
Startcollege heeft speciaal voor
statushouders die geen (Nederlands)
diploma hebben een entreeopleiding
die 1 of 2 jaar duurt. Hierna kunnen ze
doorstromen naar een basisberoepsopleiding of gaan werken.
** Rotterdams Vakcollege De Hef
heeft samen met Startcollege Albeda
een leerroute opgezet richting het
mbo voor statushouders van 17 tot
en met 23 jaar. Dit voorbereidend jaar
mbo zorgt ervoor dat versneld het taal
niveau wordt behaald om naar mboniveau 2, 3, 4 of havo door te stromen.

●

●

●

Niveau
1-4

specialistenopleiding

Niveau 7

Niveau 8

HOGER
ONDERWIJS

1-3 jaar

wetenschappelijk
onderwijs
(wo-master)

3-4 jaar

MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS (MBO)

3 jaar

middenkaderopleiding

vakopleiding
2 jaar
Niveau 7

4 jaar

basis beroepsopleiding

Lorem ipsum

hoger beroepsonderwijs
(hbo-bachelor)

1 jaar

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

2 jaar

wetenschappelijk
onderwijs
(wo-Bachelor)

Hogeschool Rotterdam heeft een
associate degree Integraal Bouwmanagement voor statushouders
met een hbo-achtergrond op het
gebied van bouwkunde of civiele
techniek.

entreeopleiding

3

associate degree

Niveau 1

Handig om te weten voor jongeren vanaf 18 jaar

Niveau 5

Niveau 6

●

Niveau 6

●

** Albeda college heeft een voorbereidend jaar hoger onderwijs
speciaal voor statushouders. Tijdens
dit jaar wordt bepaald of zij doorstromen naar het hbo of naar mbo.
Deelnemers worden ingeschreven op
het VAVO (volwassenenonderwijs).
*** Erasmus Universiteit heeft een
voorbereidend jaar hoger onderwijs
speciaal voor statushouders.
Tijdens dit jaar wordt bepaald of zij
doorstromen naar de universiteit of
het meer praktisch ingestelde hbo.

1 jaar

Niveau 4

8

7 3 jaar

Er zijn speciale voorzieningen voor statushouders

vavo (volwassenenonderwijs)

doctoraat (phd)

1 jaar

1 jaar

voorbereidend jaar hoger onderwijs***

voorbereidend jaar mbo**
●

6 jaar

voorbereidend
wetenschappelijk
onderwijs (vwo)*

VOORBEREIDEND MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS
(VMBO) 4 JAAR, LEEFTIJD 12-16 JAAR

5 jaar

hoger
algemeen
voortgezet
onderwijs
(havo)*

Leeftijd 12-18 jaar

6 jaar

4 jaar

4 jaar

4 jaar

4 jaar

theoretische
leerweg*

gemengde
leerweg*

kaderberoepsgerichte*

basisberoepsgerichte
leerweg*

Leeftijd 12-17 jaar

Praktijkonderwijs
Leeftijd
12-18 jaar

●

Niveau 4

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 1

●

●

*op alle niveaus internationale schakelklassen
8 jaar

●

basisonderwijs met schakelklassen
Leeftijd 4-12 jaar

●

2 jaar

●

Voorschoolse educatie leeftijd
Leeftijd 2-4 jaar

●

●

Yasin

Saida

Yamel

Yara

Jongeren tussen 18 en 27 jaar kunnen
met vragen over werk, wonen, inkomen
en studie terecht bij het Jongerenloket.
www.rotterdam.nl/werken-leren/
jongerenloket/
Jongeren tussen de 18 en 30 jaar die
een voltijdsopleiding in het voortgezet
onderwijs volgen, kunnen een toelage
op de studie- kosten aanvragen
(WTOS) bij DUO. De hoogte van de
toelage is afhankelijk van het
inkomen van de ouders.
Aanmelddeadline voor een studie
met een numerus fixus is 15 januari.

●

●

●

Voor het mbo dient te worden
ingeschreven voor 1 april. Voor het
hoger onderwijs dient te worden
ingeschreven vóór 1 mei (vooral als
er een NT2- of 21+ examen moet
worden afgelegd).
Inschrijven voor het voorbereidend
jaar mbo kan tot 1 augustus. In
sommige gevallen kan er worden
afgeweken en op een ander tijdstip
ingestroomd.
Als een statushouder geen diploma
dat vergelijkbaar is met vwo, havo of
vmbo kan overleggen, moet een 21+
toets worden afgelegd. Voor deze
doelgroep kan dit al vanaf 17 jaar
(in plaats van 21 jaar). Aanmelden
voor de 21+ toets kan bij de instelling
waar hij of zij wil gaan studeren.

Belangrijke landelijke instellingen voor statushouders
●

Niveau 4

Statushouders die een voltijdse
opleiding volgen in mbo of hoger
onderwijs hebben recht op
studiefinanciering.

Elisa

●

●

Stichting LOWAN biedt ondersteuning aan leerlingen op het basismiddelbaar en hoger onderwijs. Meer informatie? www.lowan.nl
Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven waardeert
niet-Nederlandse diploma’s op vmbo- en mbo-niveau voor studie of werk en
geeft informatie over stages en kansen op werk. Meer informatie? www.s-bb.nl
IDW waardeert niet-Nederlandse diploma’s en certificaten voor studie en werk.
Meer informatie? www.idw.nl
NUFFIC waardeert niet-Nederlandse diploma’s op wo- of hbo-niveau voor studie
en werk. Meer informatie? www.nuffic.nl
Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF ondersteunt statushouders/
vluchtelingen op middenkaderopleidingen en in het hoger onderwijs.
Meer informatie? www.uaf.nl
DUO is de uitvoeringsorganisatie voor studiefinanciering en voor de financiering
van het inburgeren. Meer informatie? www.duo.nl of www.inburgeren.nl
Studiekeuze123 biedt meer informatie over lesgeld, collegegeld, studiekosten
en de financieringsmogelijkheden. www.studiekeuze123.nl
Vluchtelingenwerk Nederland behartigt de belangen van vluchtelingen
en asielzoekers in Nederland. Meer informatie? www.vluchtelingenwerk.nl

Niveaus van het regulier onderwijs zijn afgeleid van het europese eqf-systeem.
Alle scholen voor voorbereidend speciaal onderwijs (vso) die een uitstroomprofiel
vervolgonderwijs aanbieden, volgen het reguliere vo-programma voor vwo, havo
en vmbo. Afhankelijk van de beperking kan de school een aanpassing maken.

november 2018

Voorzieningen statushouders
De familie op een rij

Vader Yasin, moeder Saida, dochter Elisa en de tweeling Yara en Yamel zijn nieuwe Rotterdammers. Ze wonen ruim twee jaar in Nederland en hebben nu een huis in Rotterdam
gekregen. De buren kennen ze inmiddels, Yamel heeft gespeeld met de jongens op het plein en Elisa heeft een kijkje genomen in het overdekte winkelcentrum Zuidplein.
Allemaal staan ze voor een nieuwe toekomst in Rotterdam. Vader, moeder en de kinderen doorlopen elk een eigen route...

Yara en Yamel (12 jaar)

Elisa (19 jaar)

Yara en Yamel zijn een tweeling, maar toch ook heel verschillend. Yamel
voetbalt graag, is bijna nooit binnen en houdt ervan altijd bezig te zijn.
Yara is serieus en leest graag boeken. Het Nederlands beheerst ze al heel
goed. De eerste stap voor de tweeling was een test bij Koers VO. Daar
wordt gekeken welk schooltype het beste bij hen past. Zowel Yara als
Yamel starten in de internationale schakelklas (isk) op hun nieuwe school.
Daar leren ze ook goed Nederlands.

Wist je dat?
●

Het voorbereidend
middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) rekening houdt
met verschillen tussen
kinderen. Zo is het geschikt
voor kinderen die makkelijk
leren uit boeken en voor
kinderen die liever met hun
handen werken. Er zijn vier
verschillende niveaus op het
vmbo. Daarnaast is er voor
gemakkelijk lerende
kinderen havo en vwo.

Elisa is de oudste dochter. In Nederland moet ze eerst de taal leren.
In Rotterdam start Elisa direct met isk in het mbo bij Vakcollege
De Hef/Startcollege Albeda. Dit geeft haar daarna toegang tot het mbo.

Yamel wil naar een opleiding waar hij met zijn handen kan werken. De vmboopleiding (installatie)techniek is voor hem perfect, omdat deze opleiding bijna zeker
werk oplevert. Yara kiest een andere weg. Zij gaat beginnen in de internationale
schakelklas van een havo-opleiding. Daar volgt ze een intensief programma samen
met andere nieuwe kinderen. Het leerniveau is er hoog, maar dat vindt Yara fijn.
Zij wil later het liefst net als haar moeder mensen helpen. Chirurg worden is
haar grote droom. Daarom denkt ze aan een studie geneeskunde na het vwo.

●

jaar

Wist je dat?
●

Yamel
Yara

Inburgeren doet ze tegelijkertijd. Elisa weet nog niet wat haar volgende stap
wordt, maar vertrouwt erop dat ze met goede resultaten (evt. via mbo 3) kan
doorstromen naar mbo 4. Met dat diploma kan ze doorstuderen aan het hbo.

Jongeren in Nederland
vanaf 5 jaar naar school
moeten, totdat zij een
diploma (op minstens
niveau 2) hebben of
18 jaar worden.

Wist je dat

18-30

In Nederland praktisch
ingestelde opleidingen vaak
meer kans op werk geven
dan studies die uitsluitend
gericht zijn op het verkrijgen
van kennis.

●

jaar

Het examen bestaat
uit 6 onderdelen

INBURGEREN

Elisa

Staatsexamen I (=B1)
toegang geeft tot mbo en
staatsexamen II (=B2)
de minimale eis is voor
toegang tot hbo/wo.

Lezen

Schrijven

Luisteren
●

2

1

3

Schrijft korte brieven en vult
een officieel formulier in.

Wist je dat
●

Uitleg nederlands schoolsysteem

zoek op > school system in The Netherlands

Een diploma uit een ander
land dan Nederland omgezet
kan worden naar een
Nederlands diploma door
het NUFFIC of SBB. Houd er
rekening mee dat het diploma
vanwege de strenge eisen
lager kan worden gewaardeerd
in Nederland. Het nieuwe
diploma geeft wel toegang
tot een passende
vervolgstudie.

Spreken

Kennis (knm)

EERSTE STAP RICHTING ONDERWIJS IN ROTTERDAM

SCHOOLKEUZE ROTTERDAM

Jongeren van 12 jaar of ouder beginnen met een test bij bureau Koers VO. Via een test wordt bepaald op welk niveau ingestroomd
kan worden: praktijkonderwijs, vmbo, havo of vwo. Aansluitend starten ze in een internationale schakelklas (isk) van het
middelbaar onderwijs. In deze klas zitten voornamelijk statushouders die de Nederlandse taal nog onvoldoende beheersen.

www.schoolkeuzerotterdam.nl
Informatie voor ouders over onderwijs in Rotterdam

www.koersvo.nl Contact: Bureau Koers VO (010) 484 25 76, isk@koersvo.nl.
Scholen die in Rotterdam isk aanbieden: Wolfert college www.wolfert.nl Zuiderpark college www.zuiderpark.nl,
Carré college www.carrecollege.nl, Vakcollege De Hef www.rvcdehef.nl, Olympia college www.olympiacollege.nl,
Hugo de Groot College www.osghugodegroot.nl

Wist je dat

>30

In sommige gevallen
werken en inburgeren
tegelijkertijd kan.
Dit heet duaal inburgeren.
Meer informatie
www.inburgeren.nl

●

jaar

INBURGEREN

5

4

●

Om voor studiefinanciering
in aanmerking te komen,
moet volledig dagonderwijs
worden gevolgd aan een
openbare of erkende
onderwijsinstelling in
Nederland.

Het belangrijk is vooraf te
weten welk inburgeringsniveau is vereist voor een
vervolgstudie. Het
inburgeringsbudget stopt
namelijk als alle examens
zijn behaald. Doe dus
geen examen op A2 als
B1 is vereist.

●

Personen van 30 jaar of
ouder een persoonlijke
lening kunnen afsluiten
voor het volgen van een
opleiding. Dit ‘leven lang
leren-krediet‘ kan worden
aangevraagd bij DUO.

Lezen

2

1

Luisteren

Schrijft korte brieven en vult
een officieel formulier in.

Spreken

Krijgt alledaagse situaties te zien
en moet daarna vragen beantwoorden.

Thuisopdracht over werkgerelateerde zaken en een gesprek.

●

Statushouders vanaf
18 jaar met alleen een
entreeopleiding of zonder
diploma verplicht zijn in
te burgeren. Inburgeren is
niet verplicht met een
mbo-2 diploma of hoger.

Wist je dat
●

Kennis (knm)

5

4

In Nederland zowel mannen
als vrouwen ouder dan 18 jaar
verplicht zijn in te burgeren.
Tijdens het inburgeren wordt
de Nederlandse taal geleerd
en wat het is om in Nederland
te wonen en te werken.
Het inburgeren wordt meestal
afgesloten met een examen.

Bekijkt filmpjes en
beantwoordt daarna vragen.

ONDERWIJS LEREN / WERKEN

WERKEN

STC Group www.mbo-stc.nl

Wellantcollege www.wellant.nl

Albeda www.albeda.nl

Hout- en meubileringscollege
www.hmcollege.nl

Codarts Rotterdam www.codarts.nl

Zadkine www.zadkine.nl

Grafisch Lyceum Rotterdam www.glr.nl

Thomas More Hogeschool
www.thomasmorehs.nl

Techniek College Rotterdam
www.techniekcollegerotterdam.nl

Hoornbeeck College Rotterdam
www.hoornbeeck.nl

Hogeschool Inholland
www.inholland.nl

Wist je dat

Krijgt alledaagse situaties te horen
en krijgt multiple-choice vragen

Krijgt alledaagse situaties te zien
en moet daarna vragen beantwoorden.

Oriëntatie (nmo)

6

Bij opleidingen in het
mbo en hoger onderwijs
taaleisen worden gesteld.
Daarin wordt onderscheid
gemaakt in niveaus die
lopen van A1, A2, B1
en B2.

VOORBEREIDEND
TRAJECT

ONDERWIJS

Hogeschool Rotterdam
Informatiepunt Vluchtelingen www.hr.nl of
www.hogeschoolrotterdam.nl
Rotterdam Academy, www.rotterdamacademy.nl
Erasmus Universiteit Rotterdam
Voorbereidend Jaar Erasmus. www.eur.nl/vje

LEREN / WERKEN

Bijscholen belangrijk is om
aantrekkelijk te blijven voor
werkgevers. Bijscholen
betekent dat je een training
of opleiding volgt en je de
laatste ontwikkelingen op
jouw vakgebied bijhoudt.
Deze trainingen worden
meestal door de
werkgever betaald.

Thuisopdracht over werkgerelateerde
zaken en een gesprek.

●

Wist je dat
●

In Rotterdam de meeste
kans op werk is in: Haven &
Logistiek, Zorg, Techniek &
Technologie, Onderwijs,
Detailhandel en Bouw.

3

●

SCHOLEN VOOR MBO EN HOGER ONDERWIJS IN ROTTERDAM
VAVO Rijnmond College
www.vavorijnmondcollege.nl

Schrijven

6

Wist je dat
Bekijkt filmpjes en
beantwoordt daarna vragen.

Wist je dat

Saida

Wist je dat
●

Een lening kan worden
afgesloten voor de inburgering
bij DUO. Aanwezigheid bij de
lessen en het deelnemen aan
het examen is verplicht.

Het examen bestaat
uit 6 onderdelen

Leest verschillende teksten en
beantwoordt daarna vragen.

Wist je dat

WERKEN

●

Oriëntatie (nmo)

VOORBEREIDEND JAAR MBO OF HOGER ONDERWIJS

INTERNATIONALE SCHAKELKLAS (ISK)

LEREN / PRAKTIJK

In sommige gevallen
inburgeren en het volgen
van een opleiding
tegelijkertijd kan.
Dit heet duaal inburgeren.
Meer informatie:
www.inburgeren.nl

Doelgroep

Wist je dat

Wist je dat

Leest verschillende teksten en
beantwoordt daarna vragen.

Aanmelden

ONDERWIJS

Moeder Saida wil ook graag weer aan het werk. Zij werkte vroeger in de apotheek
bij het hospitaal in haar geboorteplaats. Ook Saida moet eerst inburgeren.
Nederlands leert Saida heel snel. Saida wil graag verder als apothekersassistent,
maar dat is lastig. Veel meer kans maakt ze in de zorg en daarom wil ze tijdens
het inburgeren een mbo-opleiding volgen als verzorgende. Saida heeft er
vertrouwen in dat het zal lukken.

Wist je dat

AANMELDEN TEST KOERS VO VOOR ONDERWIJS

YouTube

Yasin was vroeger transportondernemer. Hij wil in de toekomst weer een eigen
onderneming starten, maar moet eerst verplicht inburgeren. Via de gemeente heeft
Yasin een lijst ontvangen met instellingen waar hij kan inburgeren. Als dat gelukt is,
wil hij snel aan de slag. Hij heeft al contact met een transportonderneming die
Yasin graag wil spreken. Wel moet hij eerst een aantal cursussen volgen.
Daarvoor moet Yasin de Nederlandse taal goed begrijpen en spreken.

Yasin
●

1. De ouders van Yara en Yamel hebben contact opgenomen met bureau Koers VO.
2. Yara en Yamel kregen een uitnodiging voor een intelligentie- en rekentest.
3. Het resultaat van deze test bepaalt het niveau: praktijkonderwijs, vmbo, havo of vwo. De gegevens van Yara en Yamel
werden naar de school gestuurd die aansloot bij hun leerniveau.
4. Daarna volgde het intakegesprek op school en konden Yara en Yamel starten in de Internationale Schakelklas (ISK).

Moeder Saida (38 jaar)

Doelgroep
Wist je dat

Doelgroep

12 -17

Vader Yasin (44 jaar)

WERKEN

Wist je dat
Belangrijke informatie over
kinderopvang in Rotterdam
te vinden is op www.rotterdam.nl/kinderopvang.
De kinderopvang is voor zowel
werkende als studerende
ouders. Werken de ouders, dan
wordt er bijdrage in de kosten
gevraagd. Deze bijdrage staat
vrijwel altijd op de sites van
de betreffende kinderopvangorganisatie.

KIJK HIER VOOR MEER INFORMATIE:

www.rotterdam.nl

www.ikwilinburgeren.nl

www.rijnmond.lerenenwerken.nl

