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de gemeenteraad 
- 
5 maart 2013 
Stand van zaken instroompunt 
Het College 
126061 
 
 
 
Geachte dames en heren, 
 
Met deze memo informeren wij u over de stand van zaken rond het instroompunt 
voortgezet onderwijs. 
 
 
Zoals bekend heeft de gemeente sinds 2001 een instroompunt voortgezet onderwijs 
aan de Zwaardijk. Het Christelijk Voortgezet Onderwijs (CVO) en het Bestuur 
Openbaar Onderwijs Rotterdam (BOOR) hebben afspraken gemaakt over het 
onderwijsaanbod, havo/vwo door het Einstein Lyceum en vmbo door het Penta 
College. Hiervoor is in 2007 een convenant opgesteld. In totaal zijn 11 lokalen in 
gebruik genomen. 
 
Het CVO heeft in 2010 besloten het Penta College (tijdelijk) terug te trekken uit het 
instroompunt. Sinds augustus 2010 zijn er geen leerlingen van het Penta College meer 
in het instroompunt.  
 
In januari 2013 werden wij, zonder vooraankondiging van het Einstein Lyceum aan 
ons, geconfronteerd met het feit dat er vanaf januari 2013 geen reguliere lessen meer 
gegeven worden door het Einstein Lyceum in het instroompunt. Wij zijn direct in 
gesprek gegaan met de heer de Haan, directeur van het Einstein Lyceum, en de heer 
Millekamp, bestuurslid BOOR.en hebben onze zorg over de gang van zaken 
uitgesproken. 
Als belangrijkste reden voor het tijdelijk terugtreden uit het instroompunt wordt 
gegeven een heroriëntatie en kwaliteitsverbetering van het onderwijsaanbod en de 
bedrijfsvoering binnen het Einstein Lyceum. Wel wordt een deel van de lokalen 
gebruikt voor niet reguliere onderwijstaken als themaprojecten e.d. 
 
Uit de gesprekken blijkt verder dat het Einstein Lyceum met ingang van het komende 
schooljaar 2013-2014 weer les gaat geven aan leerlingen in het 1e en 2e leerjaar. Het 
instroompunt blijft behouden voor leerlingen, in eerste instantie uit Albrandswaard, en 
voor de mogelijkheden voor vmbo, havo, atheneum en gymnasium, 
 
Het Einstein Lyceum streeft naar een nauwere relatie met het beroepsonderwijs. 
Momenteel wordt onderzocht of er een of meerdere leerwegen, bijvoorbeeld een 
MAVO techniek/logistiek aangeboden zou kunnen worden door het Einstein Lyceum in 
samenwerking met het Scheepvaart en Transport College (STC). Na het 1e en/of 2e 
leerjaar basisvorming bij Einstein gevolgd te hebben, kunnen leerlingen dan 
doorstromen naar het 3e leerjaar Transport en Logistiek van het STC (Waalhaven). 
Overigens blijf doorstroming naar andere (beroeps)opleidingen gewoon mogelijk. 
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Wij zien deze plannen van het Einstein Lyceum als een positieve ontwikkeling voor  
zowel de kwaliteit van het onderwijs in onze gemeente cq voor onze leerlingen, als de 
oriëntatie op wat door onze nabije omgeving aan competenties van toekomstige 
arbeidskrachten gevraagd wordt. Met deze plannen blijft BOOR ook binnen de 
gemaakte afspraken in het convenant. 
 
Het zo optimaal mogelijk benutten van de lokalen van het instroompunt heeft onze 
aandacht. Op dit moment maakt de Hervormde Gemeente van Poortugaal op 
zondagochtend gebruik van drie lokalen en is ook het vluchtelingenwerk inmiddels in 
het instroompunt gehuisvest. Zij is elke woensdag aanwezig. 
 
Wij houden u op de hoogte van de actuele ontwikkelingen rond het instroompunt.  
 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris,                      de burgemeester,  
 

  
 
Hans Cats       Ger J. van de Velde-de Wilde 


