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Inleiding  

In het coalitieakkoord Nieuwe energie voor Rotterdam is onderwijs een prioriteit. De ambitie is dat de 

kansengelijkheid in het onderwijs toeneemt. Kansengelijkheid is het centrale thema van het 

Rotterdamse onderwijsbeleid Gelijke kansen voor elk talent dat de gemeenteraad op 31 januari 2019 

vaststelde.  

 

Samen met onze partners zetten we in op acht thema’s: 

1. Het verbeteren van de overgangen tussen schoolsoorten1 om de tweedeling tussen leerlingen in 

de huidige praktijk te verkleinen en de uitval te verminderen. 

2. De kwaliteit en toegankelijkheid van scholen. Een kwalitatief goed en gevarieerd aanbod aan 

(voor-) scholen in de hele stad, zorgt ervoor dat alle leerlingen worden uitgedaagd om het beste 

uit zichzelf te halen. 

3. Passende zorg en ondersteuning voor leerlingen die dat nodig hebben om in hun schoolloopbaan 

succesvol te kunnen zijn. 

4. Voldoende gekwalificeerde en goed toegeruste leraren, schoolleiders en pedagogisch 

medewerkers. 

5. Een Rotterdamse werkwijze democratisch burgerschap omdat het onderwijs de opdracht voelt om 

kinderen en jongvolwassenen te helpen weerbare, verantwoordelijke burgers te worden die een 

waardevolle bijdrage leveren aan de Nederlandse samenleving. 

6. De verbinding van het onderwijs met de arbeidsmarkt om kinderen op te leiden voor de wereld 

van morgen. 

7. Ruimte voor talentontwikkeling van alle kinderen, te beginnen met de ontwikkeling van 

dagprogrammering in de Childrens’s Zone op Zuid. 

8. Het vergroten van sociale veiligheid in het vo en mbo. 

 

In deze eerste voortgangsrapportage laten we de voortgang op deze thema’s zien en werpen we een 

blik op plannen voor 2020. We doen dit aan de hand van cijfers over de collegetargets en 

beleidsindicatoren. Meer cijfers over het Rotterdamse onderwijs zijn vanaf januari te vinden in het 

dashboard Staat van het Rotterdams Onderwijs op Onderzoek0102. Er is in dit eerste jaar van het 

nieuwe onderwijsbeleid een aantal positieve ontwikkelingen te zien die bijdragen aan gelijke kansen 

voor Rotterdamse kinderen. Daarnaast zijn er ook aandachtspunten die wij de komende jaren samen 

met onze partners aanpakken.  

 

Tot slot is in de bijlage het jaarverslag Leerplicht opgenomen.3  

 

 

 

  

 
1 Waaronder de voor- en vroegschool. 
2 https://onderzoek010.nl/dashboard/staat-van-het-onderwijs. Dit dashboard is in ontwikkeling en zal in de loop van het 

jaar verder uitgebreid worden.  
3 Volgens artikel 25, lid 1 van de Leerplichtwet 1969, doet B&W jaarlijks verslag aan de raad van het gevoerde 

leerplichtbeleid. 

https://onderzoek010.nl/dashboard/staat-van-het-onderwijs
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1. Overgangsmomenten 

De overgangen in het onderwijs zijn cruciale momenten voor de schoolcarrières van leerlingen. Ze zijn 

lastig voor veel kinderen en jongeren. De invloed van de keuze- en overgangsmomenten op de 

schoolcarrière is extra kwetsbaar voor leerlingen met ouders zonder startkwalificatie. In alle sectoren, 

van voorschool tot universiteit, zien we dat kinderen van deze ouders minder succesvol zijn dan 

kinderen van ouders met een afgeronde opleiding in het hoger onderwijs. Ze zijn in het nadeel op alle 

overgangsmomenten, maken minder succesvolle keuzes en vallen eerder uit. In alle sectoren zagen 

we dat de kansenongelijkheid van kinderen toenam.4 

 

In het Rotterdamse onderwijsbeleid Gelijke kansen voor elk talent hebben we daarom afgesproken dat 

we de kansengelijkheid willen bevorderen. Dit doen we door de overgangen tussen schoolsoorten te 

verbeteren.  

 

Wat hebben we bereikt  

Overgangsmomenten po-vo 

Het uitvoeringsplan overgangsmomenten primair onderwijs (po) - voortgezet onderwijs (vo) is gereed, 

met de nadruk op quick wins, een extra impuls voor bestaande initiatieven, innovatie en 

informatiedeling. We hebben in de verschillende sectorkamers bestuurlijke afspraken met het 

onderwijs gemaakt over het thema overgangen in het onderwijs. Deze zijn opgenomen in het 

uitvoeringsplan. Een van de concrete afspraken is dat de vo-scholen de diverse toelatingscriteria voor 

de overstap van leerlingen met een vmbo-tl-diploma naar havo en met een havo-diploma naar vwo 

afschaffen en dat zij zich houden aan de landelijke toelatingscode van de VO-raad.  

 

1.1 Beleidsindicator:  

Percentuele verdeling advies groep 8, uitgesplitst naar opleidingsniveau van ouders van leerlingen. 

 

Aan het eind van het basisonderwijs krijgen leerlingen een schooladvies voor het voortgezet 

onderwijs. In Rotterdam is de afspraak dat het basisonderwijs op basis van een aantal uitgangspunten 

een schooladvies geeft. Scholen wordt daarbij gevraagd om alert te zijn op onder- en overadvisering5. 

Rotterdamse basisschoolleerlingen krijgen in 2017-2018 iets minder vaak een advies voor havo en 

vwo (54%) dan leerlingen in de vier grote steden (60%) en landelijk (58%). Daarnaast is er net als in 

schooljaar 2016-2017 een verband zichtbaar tussen opleidingsniveau van ouders en het schooladvies 

van hun kind. Rotterdamse leerlingen van ouders met een opleidingsniveau tot met mbo-1 krijgen 

vaker een advies voor praktijkonderwijs tot en met vmbo-k (zie figuur 1). Andersom zien we dat 

Rotterdamse leerlingen van ouders met een opleidingsniveau in het hoger onderwijs (hbo t/m wo) 

vaker een advies voor vwo krijgen.  

 

 

 
4 Bron: Inspectie van het Onderwijs, https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/staat-van-het-onderwijs/trends-in-

het-onderwijs/nederlands-onderwijs/kansenongelijkheid-loopt-niet-verder-op  
5 Deze uitgangspunten zijn geformuleerd door de PO- en VO-Raad en deels nieuw met ingang van 2019-2020, zie de 

OverstapRoute 2019-2020 (https://www.koersvo.nl/app/uploads/2019/10/De-OverstapRoute-19-20.pdf). 

https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/staat-van-het-onderwijs/trends-in-het-onderwijs/nederlands-onderwijs/kansenongelijkheid-loopt-niet-verder-op
https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/staat-van-het-onderwijs/trends-in-het-onderwijs/nederlands-onderwijs/kansenongelijkheid-loopt-niet-verder-op
https://www.koersvo.nl/app/uploads/2019/10/De-OverstapRoute-19-20.pdf
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Figuur 1 Schooladvies van leerlingen wonend in Rotterdam, naar opleidingsniveau ouders, in 2017-2018 

Bron: CBS, SSB, bewerking Risbo/OBI, 2019 

 

In 2019 is het onderzoek gestart naar de mate, oorzaken en gevolgen van onder- en overadvisering 

en hoe dit te voorkomen6. Bij dit onderzoek worden ook de aanbevelingen uit het adviesrapport 

Verkenning naar de totstandkoming van schooladviezen voor leerlingen met een migratieachtergrond 

van het Kennisplatform Integratie & Samenleving meegenomen. Ook worden ouders betrokken7. Het 

onderzoek is in het eerste kwartaal van 2020 gereed. Maar een eerste beeld laat nu al zien dat er 

verschil in advisering bestaat tussen scholen in de verschillende gebieden in de stad. De Inspectie 

van het Onderwijs heeft geconstateerd dat het basisschooladvies voor kinderen van laagopgeleide 

ouders gemiddeld lager wordt ingeschat. Zij hebben volgens de Inspectie vijf keer zo’n grote kans op 

een lager advies ten opzichte van de Centrale Eindtoetsscore dan kinderen van hoogopgeleide 

ouders. Daarom is de inzet van ons beleid gericht op het bevorderen van gelijke onderwijskansen voor 

deze groep kinderen. 

 

Collegetarget 1: 

Het percentage leerlingen in het derde leerjaar van het voortgezet onderwijs dat zit op het 

niveau van het advies van de basisschool of hoger stijgt van 78% in 2017 naar 80% in 2021. 

 

We kijken naar het onderwijsniveau van de Rotterdamse leerlingen in het derde leerjaar van het 

voortgezet onderwijs en vergelijken dit met het advies van de bassischool in groep 8. Als leerlingen in 

het derde leerjaar op een hoger niveau zitten dan geadviseerd in groep 8, zijn ze opgestroomd. Zitten 

ze op een lager niveau dan geadviseerd dan zijn ze afgestroomd.  

 

Uit de cijfers blijkt dat 77% van Rotterdamse leerlingen in 2018-2019 in het derde leerjaar op het door 

de bassischool geadviseerde niveau of hoger zit (zie figuur 2). Daarmee presteren Rotterdamse 

leerlingen iets onder het ambitieniveau van Gelijke kansen voor elk talent. Positief is dat het 

percentage leerlingen dat in het derde leerjaar op hetzelfde niveau zit als het basisschooladvies is 

toegenomen van 63% in 2017-2018 naar 68% in 2018-2019. Wat verder opvalt is dat de Rotterdamse 

leerlingen weinig afwijken van leerlingen in de andere grote steden en landelijk als het gaat om op- en 

afstroom.  

 

 

 

 
6 Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Oberon naar aanleiding van de aangenomen motie Te hoge basisschooladviezen 

van Leefbaar Rotterdam. 
7 Dit is gebeurd naar aanleiding van de motie Onderadvisering van DENK Rotterdam, die is aangenomen op 11 juli 

2019. 
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Figuur 2 Positie van Rotterdamse leerlingen in het derde leerjaar van het voortgezet onderwijs ten opzichte van 

het schooladvies in groep 8, in 2018-2019 

 

Bron: CBS, SSB, bewerking Risbo/OBI, 2019 

 

1.2 Beleidsindicator:  

Op- en afstroom (vmbo, havo, vwo) van leerlingen in het derde leerjaar van het voortgezet 

onderwijs, uitgesplitst naar opleidingsniveau van ouders. 

 

We vergelijken de op- en afstroom van Rotterdamse leerlingen van ouders met verschillende 

opleidingsniveaus. Daarbij zien we dat leerlingen van ouders met een opleiding tot en met mbo-1 en 

van mbo-2 t/m vwo in het derde jaar van het voortgezet onderwijs vaker afstromen (15%) dan 

leerlingen van ouders met een hbo- of wo-opleiding (9%) (zie figuur 3).  

 

Figuur 3 Op- en afstroom in het derde leerjaar van het voortgezet onderwijs ten opzichte van het advies van de 

basisschool, naar opleidingsniveau ouders in 2018-2019 

Bron: CBS, SSB, bewerking Risbo/OBI, 2019 

 

Naast de stedelijke afspraken om het schooladvies te baseren op een aantal uitgangspunten hebben 

de samenwerkingsverbanden PPO Rotterdam en Koers VO in 2019 twee tafeltjesbijeenkomsten 

georganiseerd. Deze hadden als doel de warme overdracht tussen po en vo te verbeteren. Tijdens de 

tafeltjesbijeenkomsten hebben po- en vo-scholen leerlingen uit groep 8 met extra 

ondersteuningsbehoeften besproken die de overstap maken naar het vo. Koers VO heeft in 2019 ook 

de workshop Adviseren in geval van twijfel voor basisscholen georganiseerd. Vanuit het 

basisonderwijs was daar veel belangstelling voor. Verder heeft Koers VO in samenwerking met 

scholen uit de po- en vo-sectoren de workshop Terug in de schoolbanken georganiseerd. De scholen 

namen daarbij een kijkje in elkaars ‘keuken’.  
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Doorgaande lijn voor- naar vroegschool 

Locaties voor voor- en vroegschoolse educatie (vve) en basisscholen werken aan een warme 

overdracht van leerlingen. Er is een inspanningsverplichting om alle peuters warm over te dragen naar 

basisscholen. Alle vve-locaties werken met het Rotterdamse overdrachtsformulier. Met dit formulier is 

de schriftelijke overdracht van peuteropvang naar basisschool geregeld. Daarnaast hebben we een 

denktank opgericht die onder andere aan de slag gaat met de versterking van de doorgaande leerlijn 

van voor- naar vroegschool.8 Deze denktank bestaat uit schoolbesturen, vve-organisaties en de 

gemeente. 

 

Doorstroom mbo - hbo - universiteit 

In Rotterdam werken het mbo en hoger onderwijs (ho) al langere tijd samen aan verbetering van de 

overgangen. Het Rotterdamse mbo en ho hebben recent grootschalig en gezamenlijk ingezet op 

doorstroomprogramma’s mbo-hbo in het economisch domein, de doorstroom van mbo 4 naar de pabo 

en de IT-campus (met onder andere nieuw aanbod van associate degree opleidingen). 

De mbo- en ho-besturen nemen de opzet en ervaringen met de doorstroomprogramma’s mbo-hbo in 

het economisch domein en mbo-pabo als uitgangspunt om bij de domeinen zorg, techniek en IT, 

juridisch-economisch en creatieve studies (ook in relatie met pabo) tot een zelfde aanpak te komen. 

 

Subsidie 

Schoolbesturen hebben schoolontwikkelingsbudget aangevraagd voor 259 po-, vo en (v)so-scholen. 

Op 59 scholen willen de besturen dit budget deels inzetten op het thema overgangsmomenten.  

 

Organisatie en uitvoering 2020  

Met alle onderwijssectoren zijn in de sectorkamers afspraken gemaakt om de drempels, die in de 

overgangen onderwijskansen belemmeren, zo veel mogelijk weg te nemen. Al deze afspraken zijn in 

het uitvoeringsplan opgenomen. Daarin benoemen we acties van de gemeente, scholen en besturen 

en gaan we in op de kansen, die toekomstige wetgeving biedt om bij te dragen aan gelijke 

onderwijskansen.  

 

Doorgaande lijn voor- naar vroegschool 

Bij de overgang van de voorschool naar de vroegschool (basisonderwijs) maken we afspraken over de 

educatieve kwaliteit en resultaten van de doorgaande lijn van de voor- en vroegschool met alle vve-

partners in Rotterdam.  

 

Overgangsmomenten po-vo 

Bij de overgang po-vo faciliteren we scholing op het gebied van schooladviezen, 

tafeltjesbijeenkomsten voor de warme overdracht en uitwisselingen po-vo. We zetten in op 

terugkoppeling en informatie-uitwisseling tussen po- en vo-scholen en hun besturen. We 

ondersteunen ouders bij de vraag hoe ze hun kind kunnen helpen bij het maken van een schoolkeuze. 

Dit doen we door in verschillende gebieden informatiebijeenkomsten met workshops te organiseren. 

Ook op www.rotterdam.nl geven we informatie aan ouders. We ronden het onderzoek naar onder- en 

overadvisering af9 en formuleren samen met schoolbesturen en Ouders010 eventuele aanvullende 

verbeteracties om de overgang po-vo in Rotterdam te verbeteren.  

 
8 Dit is afgesproken in de gezamenlijke sectorkamer vve-po in juni 2019. 
9 Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Oberon en is uitgevoerd naar aanleiding van de aangenomen motie Te hoge 

basisschooladviezen van Leefbaar Rotterdam. 

http://www.rotterdam.nl/
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In de overgangen binnen het vo zetten we in op stedelijke afspraken over optimale doorstroming 

binnen het vo, waarbij we drempels die ongelijke kansen bevorderen wegnemen. De gemeente 

onderzoekt of deze afspraken opgenomen kunnen worden in het gewenste onderwijsaanbod en 

spreiding vo op Noord en binnen de uitvoering van het convenant herontwerp vo op Zuid. Verder 

stellen de vo-, mbo- en ho-besturen een gezamenlijke notitie op over kansrijke en succesvolle 

Rotterdamse schoolloopbanen tussen deze sectoren. In deze notitie worden ambities uitgesproken en 

de wens om hiermee te experimenteren. 

 

Doorstroom mbo - hbo - universiteit 

De sectoren mbo en ho verkennen doorstroomprogramma’s voor de doorstroom bij de domeinen zorg, 

techniek en IT, juridisch-economisch en creatieve studies. Voor de doorstroom van hbo naar 

universiteit doet de EUR onderzoek om meer inzicht te krijgen in wat er met hbo-gediplomeerden 

(potentiele studenten voor de universiteit) gebeurt die uiteindelijk niet op de universiteit terecht komen. 

En de EUR verkent samen met het hbo de invulling van een minorruimte als schakelprogramma 

tussen het hbo en de universiteit. 
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2. Kwaliteit en toegankelijkheid 

De Inspectie van het Onderwijs laat zien dat in Nederland de verschillen in prestaties van scholen 

groot zijn10. Scholen met vergelijkbare leerlingpopulaties bereiken met hun leerlingen niet dezelfde 

resultaten. In de afgelopen periode is de kwaliteit van het Rotterdamse onderwijs verbeterd, maar ook 

hier zijn nog (grote) kwaliteitsverschillen tussen scholen. Om de kwaliteit en de toegankelijkheid van 

het onderwijs te verbeteren zetten we, samen met het onderwijsveld, in op vier sporen:  

• We nemen maatregelen op het gebied van de toegankelijkheid van de voorschool 

• We stellen een kwaliteitskader en -monitor vast voor de vroegschool. 

• We zetten in op het verhogen van de kwaliteit van het onderwijs en het verkleinen van 

schoolverschillen. 

• We maken afspraken over de optimalisatie van kwaliteit en spreiding van het stedelijk aanbod van 

primair, voortgezet en (voortgezet)speciaal onderwijs. 

 

Wat hebben we bereikt 

Voorschoolse educatie  

Collegetarget 2: 

Het percentage driejarige doelgroeppeuters dat gebruik maakt van het extra aanbod ‘spelen 

en leren’ blijft minimaal gelijk (89%) 

 

Er is het afgelopen jaar sterk ingezet op het verbeteren van de kwaliteit en toegankelijkheid van het 

onderwijs. Dat begint al in de voorschool. Kinderen die de voorschool doorlopen verkleinen hun 

onderwijsachterstand of het risico daarop. Daarom vinden we het belangrijk dat zoveel mogelijk 

kinderen naar de voorschool gaan en hebben we hier als college een ambitieus target op gezet: een 

bereik van 89% van de driejarige doelgroeppeuters11. 

 

In 2017 was het bereik 89% onder driejarige doelgroeppeuters, maar daar was een aantal niet-

Rotterdamse kinderen in opgenomen. Na correctie was het bereik in 2017 86%12. Bij de lancering van 

Gelijke kansen voor elk talent hebben we aangegeven dat het een hele uitdaging zou worden om 89% 

van de driejarige doelgroeppeuters te bereiken, vanwege het personeelstekort in de kinderopvang, 

nieuwe wettelijke eisen, een veranderde doelgroepdefinitie13 en een toename van het aantal driejarige 

peuters. Dat blijkt ook zo te zijn: we zien dat het percentage driejarige Rotterdamse peuters dat de 

voorschool bezoekt is gedaald van 86% in 2017 naar 80% in 2018 (zie figuur 4). Het gaat hierbij om 

cijfers uit de vorige collegeperiode. Het goede nieuws is dat het aantal driejarige peuters dat we 

bereiken gestegen is met 180 peuters (zie figuur 4) en in sommige gebieden bereiken we al (bijna) 

89% van de driejarige doelgroeppeuters14.  

 
10 Bron: Inspectie van het Onderwijs (2017). Staat van het onderwijs, 2017. 
11 Een doelgroeppeuter is een peuter aan wie het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) de indicatie Extra aanbod spelen 

en leren of de indicatie Gelijke kansen afgeeft. Peuters krijgen een indicatie Extra aanbod spelen en leren als: 

• de ouder maximaal mbo-1 niveau heeft behaald; 

• of als de thuistaal niet Nederlands is en de ouder maximaal mbo-4 niveau heeft behaald; 

• of als uit de observatie van het CJG blijkt dat het kind een ontwikkelingsachterstand heeft. 

Peuters krijgen een indicatie Gelijke kansen als hun ouders aantoonbaar gebruik maken van schuldsanering. 
12 Hier hebben we u over geïnformeerd via de brief van 16 december aan de commissie MPOF en ZOCS over het bereik 

van de voorschool 19MO05909 
13 De doelgroepdefinitie is aangescherpt per 1 oktober 2017. Op basis van de oude definitie konden kinderen van 

ouders met een hogere opleiding (hoger dan mbo-4) een indicatie krijgen als hun thuistaal geen Nederlands was.  
14 Meer dan 90% bereik in: Rozenburg, Kralingen-Crooswijk, Hoek van Holland, Overschie, Hillegersberg-Schiebroek. 

85% bereik in Feijenoord. 
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De komende periode zetten we samen met de vve-aanbieders alles op alles om deze ambitie te 

halen. Dit doen we gebiedsgericht en door de informatievoorziening aan ouders nog verder te 

verbeteren. Daarnaast hebben we per 1 januari 2020 de toegankelijkheid van de voorschool vergroot 

voor ouders met schulden. Zij betalen geen ouderbijdrage meer voor de voorschool.  

 

Figuur 4 Totaalaantal driejarige Rotterdamse doelgroeppeuters en het bereik (aantal en percentage) van deze 

doelgroeppeuters met het extra aanbod spelen en leren15  

Bron: Feitenkaart VVE-monitor, OBI, gemeente Rotterdam 2019. 

 

Sinds september 2019 is het aanbod voorschoolse educatie voor doelgroeppeuters, vooruitlopend op 

de wettelijke verplichting, voor de meeste kinderen uitgebreid naar 960 uur. 

 

Onderwijskwaliteit 

Collegetarget 3: 

De score op de referentieniveaus in het primair onderwijs stijgt: het aantal Rotterdamse 

basisschoolleerlingen op het streefniveau van de referentieniveaus stijgt in 2022 naar het 

landelijk gemiddelde van 2017. Dat wil zeggen: 

• voor taal: stijging van 54,9% naar 56,9% 

• voor lezen: stijging van 60,9% naar 67,4% 

• voor rekenen: stijging van 34,8% naar 37,8% 

 

We streven naar een stijging van het aantal Rotterdamse basisschoolleerlingen op het streefniveau 

van de referentieniveaus. In schooljaar 2017-2018 zien we een stijging ten opzichte van 2016-2017 

van Rotterdamse leerlingen die op dit streefniveau zitten bij taal, lezen en rekenen (zie figuur 5). De 

scores zitten boven het ambitieniveau van het college in 2018 en soms zelfs boven het collegetarget 

voor 2022. Omdat dit een eerste meting is, kunnen we hier nog geen verstrekkende conclusies uit 

trekken.  

 
  

 
15 Het percentage bereik in 2017 wijkt af van eerdere cijfers die hierover zijn gepubliceerd, omdat in de oude cijfers 

peuters van buiten Rotterdam zijn meegerekend.  
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Figuur 5 Percentage Rotterdamse basisschoolleerlingen16 op het streefniveau van de referentieniveaus taal, 

lezen en rekenen in 2016-2017 en 2017-2018 
  

Taal  
  

Lezen  

  

Rekenen  

   
Bron: CBS, SSB, bewerking Risbo/OBI 2019, iconen: flaticon 

 

Kwalitatief ambitieus onderwijs is de belangrijkste voorwaarde voor gelijke kansen voor alle 

Rotterdamse leerlingen. Daarom investeert dit stadsbestuur in schooljaar 2019-2020 via het 

schoolontwikkelingsbudget in onderwijskwaliteit. De nadruk ligt hierbij op het verbeteren van de 

schoolkwaliteit, omdat de verschillen in prestaties van scholen groot zijn. Met de schoolbesturen, die 

primair verantwoordelijk zijn voor onderwijskwaliteit, is afgesproken dat voor scholen die een 

kwaliteitsrisico lopen, de gemeentelijke middelen alleen worden ingezet voor het verbeteren van de 

prestaties. We voeren intensieve gesprekken om de inzet op kwaliteit te versterken. Voor het 

schooljaar 2019-2020 ging dit om 32 po-scholen en 21 vo-afdelingen. Het aantal scholen dat 

daadwerkelijk door de Inspectie van het Onderwijs als zeer zwak, zwak of onvoldoende beoordeeld is 

nam in 2019 af in het po en licht toe in het vo (zie figuur 6). Het gaat hierbij om een vergelijking tussen 

de situatie op 1 september 2018 en op 1 september van 2019. 

 

Figuur 6 Aantal onvoldoende, (zeer) zwakke scholen in het po en afdelingen in het VO op 1 september 2018 en 

2019  

 PO  VO 

2019 2 
Scholen 

 3 
Afdelingen 

2018 6  2 

Bron: DUO, inspectieoordelen, 1 september 2018 en 2019 

 

De actuele stand van zaken17 is dat er zeven Rotterdamse po-scholen en drie vo-afdelingen met een 

onvoldoende of (zeer) zwak oordeel zijn. Deze stijging lijkt mede veroorzaakt door het vernieuwde en 

aangescherpte toezichtkader van de Inspectie van het Onderwijs. Deze aanscherping vinden wij een 

positieve ontwikkeling want de kwaliteitslat voor het Rotterdamse onderwijs mag wat ons betreft hoog 

liggen. Bovendien anticiperen wij met het nieuwe onderwijsbeleid, dat een sterke focus heeft op 

 
16 Het gaat hierbij om alle Rotterdamse leerlingen die op een bassischool zitten. Bij het opstellen van de collegetargets 

en de vorige Staat van het Rotterdams Onderwijs (2017 en 2018) is uitgegaan van cijfers over referentieniveaus van alle 

leerlingen op Rotterdamse scholen. Hierdoor wijken de gepresenteerde percentages iets af van de cijfers zoals 

gepresenteerd in deze voortgangsrapportage. In het dashboard Onderwijs staan ook de referentieniveaus van alle 

leerlingen op Rotterdamse basisscholen in vergelijking met de G4 en landelijk. 
17 17 december 2019 
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schoolkwaliteit, op deze ontwikkeling. We zien ook dat negen scholen voor primair onderwijs, twee 

scholen voor speciaal onderwijs en negentien afdelingen voor voortgezet onderwijs ruimschoots 

voldoen aan die hogere eisen van de Inspectie en het oordeel goed hebben gekregen18. Daarnaast 

hebben sinds januari 2019 twee po-scholen, twee so-scholen en twaalf vo-afdelingen het predicaat 

Excellente school.  

 

Tot slot hebben kennisinstellingen en het onderwijs kennis gedeeld over gelijke kansen. Hiervoor is 

een bijeenkomst georganiseerd over mentoring met jongeren (Young010) en onderwijskansen door de 

Kenniswerkplaats Rotterdams Talent. Hierbij was de rol van de ouders een belangrijk onderwerp.  

 

Optimalisatie onderwijsaanbod po en vo 

2.1 Beleidsindicator: 

Gedragen afspraken over optimalisering van stedelijk aanbod in het primair onderwijs  

 

Om tot een optimalisatie van kwaliteit en spreiding van het stedelijk aanbod te komen maken we 

afspraken met het scholenveld. De afspraken over het aanbod van het primair onderwijs en de 

uitvoering hiervan leggen we vast in het Integraal Huisvestingsplan. In juni 2019 heeft de 

gemeenteraad het Integraal Huisvestingsplan deel 1, analyse en ambities vastgesteld. Daarnaast 

vinden de voorschoolse sector en de gemeente het belangrijk en wenselijk dat er binnen huisvesting 

van het basisonderwijs rekening wordt gehouden met voorschoolse-instellingen. Dit moet bijdragen 

aan de doorgaande leerlijn van 0 tot 6 jaar. Een aparte adviescommissie19 zal hierover adviseren met 

als doel de uitkomsten van deze commissie op te nemen in de Rotterdamse Verordening 

Onderwijshuisvesting. Verder heeft de sectorkamer primair onderwijs, op initiatief van de gemeente 

Rotterdam, de richtlijn van de PO-raad voor de vrijwillige ouderbijdrage omarmd. Dit betekent dat 

geen enkel kind in het Rotterdamse primair onderwijs mag worden buitengesloten van een 

schoolactiviteit, ook als deze door de vrijwillige ouderbijdrage wordt gefinancierd. We blijven de 

ontwikkelingen rondom de vrijwillige ouderbijdrage volgen.  

 

2.2 Beleidsindicator: 

Vastgestelde optimalisatie van spreiding en aanbod vo op Noord 

 

Ook de afspraken over het stedelijke aanbod van het voortgezet onderwijs en de uitvoering hiervan 

worden vastgelegd in het Integraal Huisvestingsplan. De Kenniswerkplaats Rotterdams Talent heeft in 

opdracht van de gemeente onderzoek gedaan naar schoolkeuzemotieven20. Hierin zijn ouders met 

kinderen in verschillende leeftijdscategorieën en leerlingen in het voortgezet onderwijs bevraagd over 

hun schoolkeuzemotieven. De uitkomsten hiervan zijn door schoolbesturen meegenomen in het 

Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen (RPO) 2020-2025 voor het voortgezet onderwijs21. De 

gemeente is nauw betrokken bij dit plan. Daarin zijn onder andere de beoogde verschuivingen die 

afgesproken zijn in het convenant herontwerp vo op Zuid geformaliseerd. In het verlengde hiervan is 

gestart met bespreking van het gewenste onderwijsaanbod en spreiding voortgezet onderwijs op 

Noord.  

 

 
18 Actuele stand op 17 december 2019 
19 Hierin zitten twee vertegenwoordigers vanuit zowel het primair onderwijs als de voorschool. 
20 Bron: Kenniswerkplaats Rotterdams talent (2019). Schoolkeuze aan de Maas. 
21 Een RPO is wettelijke verplicht. Hierin maken scholen voor voortgezet onderwijs afspraken over bijvoorbeeld nieuwe 

nevenvestigingen, licenties en het aanbieden van profielen. 
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Subsidie  

Schoolbesturen hebben schoolontwikkelingsbudget aangevraagd voor 259 po-, vo en (v)so-scholen. 

Op 203 scholen wil men dit budget inzetten op het thema kwaliteit en toegankelijkheid. Verder zien we 

dat de besturen met dit budget activiteiten willen organiseren rondom taal en rekenen, 

mentorprogramma’s, huiswerkbegeleiding, trainingen en cursussen, ouderbetrokkenheid en overige 

activiteiten (zie figuur 7). Scholen die het schoolontwikkelingsbudget alleen mochten inzetten voor 

verbetering van de onderwijskwaliteit, zetten het budget vooral in voor taal en rekenen.  

 

Figuur 7 Aanvraag schoolontwikkelingsbudget: activiteiten  

Bron: afdeling Onderwijs, 2019 

 

Organisatie en uitvoering 2020 

Voor- en vroegschoolse educatie 

In 2020 zetten we in op een hoger bereik van doelgroeppeuters en een hogere deelname aan de 

voor- en vroegschoolse educatie onder andere door: 

• Het verhogen van de toeleiding naar vve-voorzieningen in focuswijken, door gerichte 

communicatie via peuterconsulenten en intermediairs in de wijk.  

• Peuters die opgroeien in armoede intensiever te begeleiden naar de voorschool door 

peuterconsulenten. 

• Administratieve barrières weg te nemen, door ouders of verzorgers te verwijzen naar faciliteiten 

en instanties (van de gemeente) die ondersteuning bieden bij de aanvraag van voorschool, 

toeslagen, etc. 

• Mogelijkheden te onderzoeken om meer peuters met ouders in armoede deel te laten nemen aan 

de voorschool. 

Het bereik en de deelname van de doelgroeppeuters wordt jaarlijks gemonitord. Een denktank, 

bestaande uit schoolbesturen, vve-organisaties en de gemeente, werkt aan een kwaliteitskader en 

kwaliteitsmonitor voor de vroegschool. 

 

Onderwijskwaliteit  

Ook in 2020 blijven we, in samenwerking met het Rotterdamse onderwijsveld, stevig sturen op het 

verbeteren van schoolprestaties met behulp van het schoolontwikkelingsbudget. Voor elke po- en vo-

school waar in 2020 risico’s blijken te zijn op het verminderen van prestaties of die door de Inspectie 

van het Onderwijs zijn beoordeeld als (zeer) zwak of onvoldoende, maken we afspraken met de 

schoolbesturen. Scholen die goed presteren geven we de ruimte om te doen waar ze goed in zijn: het 

vergroten van onderwijskansen en het ontwikkelen van talenten van Rotterdamse leerlingen.  

 

De Inspectie van het Onderwijs schakelt in de schooljaren 2019-2020 en 2020-2021 gefaseerd over 

van het gebruik van de eindtoetsscore voor de kwaliteitsbeoordeling in het primair onderwijs naar een 

systeem met referentieniveaus voor taal en rekenen. Hierdoor worden scholen met verschillende 
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populaties (wat betreft onderwijskansen) beter vergelijkbaar en komen de taal- en rekenniveaus 

scherper in beeld. In de loop van 2020 krijgen we de eerste indruk van wat dit betekent voor het 

Rotterdamse onderwijs.  

 

Optimalisatie onderwijshuisvesting 

Het Integraal Huisvestingsplan 2020-2023 deel 2 bieden we naar verwachting in het tweede kwartaal 

van 2020 aan de gemeenteraad aan. Hierin staan concrete projecten, maatregelen en financiën 

centraal. We streven naar overeenstemming en daar is veel overleg met schoolbesturen voor nodig. 

Voor het voortgezet onderwijs op Noord stellen we, samen met de schoolbesturen, een plan op. Het 

doel is een toekomstbestendig en dekkend onderwijsaanbod op de Noordoever te realiseren. In dit 

plan maken we afspraken over adequate onderwijshuisvesting, aanbod en capaciteit.   
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3. Aansluiting onderwijs-jeugdhulp 

In Rotterdam is het uitgangspunt dat er voor iedereen passend en toegankelijk onderwijs is. We 

spreken in Rotterdam van leerrecht in plaats van leerplicht. Kansen van kinderen met een fysieke of 

lichamelijke beperking zijn mede afhankelijk van een goede aansluiting tussen onderwijs en 

jeugdhulp. Belemmeringen of vertragingen die ontstaan door een zorgbehoefte of door cognitieve of 

lichamelijke beperkingen moeten worden weggenomen. Om passend en toegankelijk onderwijs voor 

alle kinderen te versterken, komt er een gezamenlijke werkagenda van de gemeente en de 

samenwerkingsverbanden passend onderwijs op de thema’s onderwijszorgarrangementen, 

thuiszitters en de ‘stevige basis’. De schoolloopbaan begint op de voorschool. Daarom betrekken we 

ook de voorschool hierin en maken we een gemeentelijke visie op passende kinderopvang. 

 

Wat hebben we bereikt 

Met de samenwerkingsverbanden is een gezamenlijke ontwikkelagenda opgesteld waarmee we 

samen werken aan een passende aansluiting tussen onderwijs en jeugdhulp. We werken daarbij aan 

onderwijszorgarrangementen, het verminderen van het aantal thuiszitters en leerrechtpilots. 

 

Thuiszittersaanpak 

3.1 Beleidsindicator: 

De G4 doelstelling: Eind 2020 zit geen kind langer dan drie maanden thuis zonder een passend 

aanbod van onderwijs en/of zorg.22 

 

Het totaalaantal leerlingen dat thuiszit zonder een passend aanbod van onderwijs en/of zorg is in 

Rotterdam gestegen van 339 leerlingen in het schooljaar 2017-2018 naar 354 leerlingen in schooljaar 

2018-2019 (zie figuur 8). Dezelfde trend zien we bij de andere drie grote gemeenten. 280 van deze 

leerlingen zaten langer dan drie maanden thuis zonder een aanbod van onderwijs en/of zorg. Dit komt 

onder andere door: 

• Wachtlijsten in het (voortgezet) speciaal onderwijs. 

• Wachtlijsten in de jeugdhulp. 

• Een groot aandeel van de thuiszitters heeft te maken met complexe problematiek. Er is dan een 

jeugdbeschermer actief.  

 

Figuur 8 Totaalaantal Rotterdamse thuiszitters (opgelost en onopgelost) naar schooljaar  

 Bron: Gemeente Rotterdam, 2019 

 

 
22 Deze doelstelling is opgenomen in de G4-aanpak thuiszitters.  
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Het oplossingspercentage (op het totaalaantal thuiszitters) is 85% in het schooljaar 2018-2019. 

Om het aantal thuiszitters te verminderen en de duur van thuiszitten te verkorten, voert Rotterdam 

samen met Amsterdam, Den Haag en Utrecht de G4-thuiszittersaanpak uit. Een fundamentele 

thuiszittersaanpak met effect kost tijd en leidt soms in eerste instantie tot een toename van de 

aantallen, ook omdat thuiszitterscasussen over het algemeen bijzonder complex zijn. Vaak gaat het 

om problematiek bij het kind én in het gezin. Successen van de thuiszittersaanpak zijn: 

• Eerdere en betere signalering van thuiszitters. 

• Start van een pilot met OCW, waarbij de samenwerkingsverbanden in de G4 inzicht krijgen in de 

verzuim- en vrijstellingsregistratie van DUO. De pilot is ook bedoeld als opmaat voor een 

wetstraject waarin de informatiepositie van samenwerkingsverbanden op het gebied van verzuim 

en vrijstellingen wordt geregeld. 

• Werken aan een aanpak van geoorloofd verzuim, omdat geoorloofd verzuim vaak een voorspeller 

is van thuiszitten. 

 

Leerrecht 

Vooruitlopend op landelijke ontwikkelingen heeft Rotterdam het leerrecht van elk kind centraal gezet. 

Ook voor kinderen met een leerplichtontheffing op basis van fysieke of psychische gronden. 

 

3.2 Beleidsindicator: 

Het aantal leerplichtvrijstellingen in verband met fysieke en psychische beperkingen is in 2020 met 

minimaal 10% gedaald ten opzichte van schooljaar 2015-2016. Toen waren er 325 van deze 

vrijstellingen. 

 

Vanaf schooljaar 2016-2017 zien we een toename van het aantal vrijstellingen in verband met fysieke 

en psychische beperkingen. In het schooljaar 2018-2019 is dit aantal gestegen van 350 in 2017-2018 

naar 386 (zie figuur 9). De toename is zowel bij de 5- tot 12-jarigen als de 12- tot 18-jarigen te zien. 

Omdat deze toename niet eenvoudig te verklaren is, onderzoeken we de oorzaak. Door de inzet van 

leerrechtpilots is voor een groot deel van de kinderen, die hieraan deelnemen, de vrijstelling komen te 

vervallen of is deze voorkomen. Kinderen krijgen in de leerrechtpilots een combinatie van onderwijs 

en zorg. Varianten zijn: volledige dagen een gecombineerd onderwijszorgprogramma op school, een 

paar uurtjes les op een kinderdag-/ontwikkelcentrum (OC) en uitwisseling tussen professionals van 

het OC en de school. Alle locaties werken gericht aan de ontwikkeling van de kinderen. De manier 

waarop verschilt per pilot. 

 

Figuur 9 Aantal leerplichtvrijstellingen in verband met fysieke en psychische beperkingen (vrijstelling 5a) 

Bron: Gemeente Rotterdam, Leerlingregistratie, 2019 
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In schooljaar 2018-2019 maakten 41 kinderen gebruik van hun recht op onderwijs via leerrechtpilots 

op vier scholen voor speciaal onderwijs en een OC. Het gaat hierbij om kinderen met een ernstige 

(meervoudige) beperking of ontwikkelstoornis. Kinderen die deelnemen aan deze pilots laten 

vooruitgang zien op een of meerdere ontwikkelgebieden. Ook de kinderen die al op school of het OC 

zaten leren van de kinderen van de leerrechtpilots. Daarnaast stroomt 15% van de kinderen vanuit de 

leerrechtpilots door naar een reguliere klas voor zeer moeilijk lerende kinderen. Dat is een onverwacht 

positief resultaat. 

 

Onderwijszorgarrangementen  

Er zijn in schooljaar 2018-2019 ruim 370 individuele onderwijszorgarrangementen (oza’s) afgegeven. 

Dit gebeurt bij kinderen tot 16 jaar altijd in overeenstemming met de ouders. Daarnaast zijn honderden 

leerlingen bereikt met een groepsgerichte aanpak en/of het versterken van de vaardigheden van de 

leerkracht. Hiermee leveren we een bijdrage aan het verlagen van de werkdruk van leerkrachten. In 

het mbo-1 hebben 70 studenten 2019 gebruik gemaakt van een oza. In 2019 is het volgende bereikt in 

het kader van oza’s:  

• De organisatie van de oza-aanbieders is aangepast aan het bieden van jeugdhulp op scholen.  

• Er is overeenstemming over het versnellen en vereenvoudigen van de indicatieprocedure voor 

individuele oza’s.  

• Het benutten van de mogelijkheden van inzet voor groepen en het versterken van leerkrachten is 

vereenvoudigd. Hierdoor worden middelen efficiënter ingezet. 

• Er zijn gezamenlijke afspraken over welke onderwijs- en zorgondersteuning horen bij de 

verschillende oza’s en wie deze ondersteuning biedt. Hiermee wordt duidelijk wat scholen van de 

inzet van een oza kunnen verwachten en loopt het proces van toekenning efficiënter.  

 

Passende kinderopvang  

3.3 Beleidsindicator: 

Eind 2021 zijn afspraken gemaakt tussen gemeente, zorginstellingen, het Centrum voor Jeugd en 

Gezin (CJG), de Gemeentelijke GezondheidsDienst (GGD) en voorschoolse instellingen over het 

plaatsen van kinderen met zorgvragen binnen de voorscholen en zijn de condities gerealiseerd om 

deze kinderen te bereiken en te begeleiden. 

 

In 2019 hebben we gewerkt aan een gemeentelijke visie passende kinderopvang23. Hierin is 

opgenomen dat ieder Rotterdams kind gebruik kan maken van een voorschoolse voorziening, die hem 

of haar een optimale mogelijkheid geeft om zich te ontwikkelen.  

 

Subsidie  

Schoolbesturen hebben schoolontwikkelingsbudget aangevraagd voor 259 po-, vo en (v)so-scholen. 

Op 41 scholen willen de besturen dit budget inzetten op het thema aansluiting onderwijs-jeugdhulp.  

 

Organisatie en uitvoering 2020 

In 2020 werken we verder aan een visie op passend onderwijs en de aansluiting met jeugdhulp. 

Hierbij besteden we aandacht aan de school als vindplaats. 

 
23 Deze is eind 2019 ter vaststelling naar de sectorkamer Het Jonge Kind gegaan. Deze visie wordt begin 2020 

verstuurd naar de gemeenteraad. 
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Thuiszittersaanpak 

• In het kader van de G4-thuiszittersaanpak versterken we de preventieve aanpak en richten we 

ons zoveel mogelijk op het voorkomen van thuiszitten en het aanpakken van geoorloofd 

verzuim.24  

• We verlengen de opdracht van de taskforce thuiszitters en er komt doorzettingskracht in de zorg. 

Dat betekent dat de Taskforce thuiszitters, als laatste redmiddel, een bindende beslissing kan 

nemen over waar de jongere zorg krijgt aangeboden. 

• In samenwerking met gedragswerk organiseren we twee conferenties voor onderwijsprofessionals 

(leerlingen 10 t/m 14 jaar). 

• We onderzoeken de toename van het aantal vrijstellingen en de toename van kleuters met 

jeugdhulpvragen.  

 

Leerrecht 

• We creëren een aanbod in het voortgezet onderwijs voor kinderen die uit de leerrechtpilots in het 

speciaal onderwijs instromen.  

• Afhankelijk van de evaluatie van de huidige pilots en de analyses van de cijfers van vrijstellingen, 

verzuim en thuiszitters (tweede helft 2020) breiden we de pilots uit en verbreden we de doelgroep. 

 

Onderwijszorgarrangementen 

• We geven verder vorm aan de oza’s op basis van de evaluatie hiervan en nemen een besluit over 

de vorm waarin dat gedaan wordt (aanbesteding/ subsidie). 

• De regio betrekken we meer bij de oza’s, bijvoorbeeld over oplossingen voor Rotterdamse 

kinderen, die in een regiogemeente op school zitten en nu geen gebruik kunnen maken van oza. 

 

Passende kinderopvang 

We werken aan een praktische uitvoering van de visie op passende kinderopvang. We werken hierbij 

aan een evaluatie kinderopvang Plus, een evaluatie regeling Sociaal Medische Indicatie, bespreking 

van casuïstiek en gebiedsgerichte aanpak. De uitkomsten hiervan leiden tot Rotterdamse afspraken in 

2020 over wanneer een kind naar de reguliere, dan wel naar een specialistische groep gaat. In 2021 

hebben we goede samenwerking, hulp en ondersteuning voor zorgkinderen in de voorschool.  

 

Stevige basis  

We werken aan de uitwerking van een ‘stevige basis’ samen met het scholenveld. Deze ‘stevige basis’ 

bestaat uit passend onderwijs, een goed pedagogisch klimaat en een sterke 

schoolondersteuningsstructuur. De schoolondersteuning dient om leerlingen, ouders en leerkrachten 

te ondersteunen bij het signaleren en aanpakken van hulpvragen. Daarbij werkt de intern begeleider 

of de ondersteuningcoördinator bij vo-scholen samen met ouders en professionals vanuit het 

samenwerkingsverband passend onderwijs, leerplicht, het CJG, het schoolmaatschappelijk werk, de 

zorgonderwijsspecialisten van MEE en het wijkteam. Gemeente en het onderwijsveld werken in deze 

doorontwikkeling samen uit welke professionals actief zijn op school, wat hun rol is, wat zij van elkaar 

mogen verwachten en hoe zij samenwerken.  

  

 
24 Onder andere wordt het verzuimprotocol mbo aangepast op geoorloofd verzuim. 
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4. Leraren 

Goede (voor)scholen hebben vaak een uitstekende schoolleider en een goed team van pedagogisch 

medewerkers en onderwijzend personeel. De afgelopen jaren is er echter een lerarentekort ontstaan 

dat nu zo groot is dat ook de kwaliteit van het onderwijs in gevaar dreigt te komen. In Rotterdam 

zetten we met de Rotterdamse aanpak in op het terugdringen van het lerarentekort en op het niet 

laten lijden van de onderwijskwaliteit onder het tekort. Om dit te bereiken zijn vier actielijnen 

vastgesteld: 

1. Vergroten van de instroom van onderwijzend personeel en studenten. 

2. Beperken van de uitstroom van onderwijzend personeel. 

3. Professionaliseren en binden van onderwijzend personeel aan de stad. 

4. Anders organiseren van het onderwijs: duurzame inzetbaarheid van onderwijzend personeel. 

 

Wat hebben we bereikt 

Lerarentekort  

4.1 Beleidsindicator: 

De prognose van het aantal fte leraren dat we in Rotterdam tekortkomen in het primair 

onderwijs en voortgezet onderwijs neemt 20% af ten opzichte van de meerjarenprognose van 

2018. 

 

De onderstaande grafiek (figuur 10) laat de prognose zien zoals bekend bij start van Gelijke kansen 

voor elk talent. Hier is te zien dat het lerarentekort25 in het primair onderwijs in 2024 meer dan twee 

keer zo groot is als in 2019. Hetzelfde beeld zien we landelijk en in de vier grote steden. De prognose 

van het lerarentekort in Rotterdam werd in 2019 iets naar beneden bijgesteld ten opzichte van 2018. 

In 2018 werd nog uitgegaan van een tekort van 164 fte in 2019 en dat is in 2019 bijgesteld naar 144 

fte in 2019.  

 

Figuur 10 Prognose van het lerarentekort in het primair onderwijs in fte 

Bron: CentErdata, De arbeidsmarkt voor leraren primair onderwijs 2019-2024 

 

In december 2019 zijn nieuwe prognoses uitgebracht door CentERdata. Deze zijn echter gebaseerd 

op een andere meetsystematiek. Hierdoor is het niet mogelijk om een vergelijking te maken met de 

eerdere prognosecijfers. Wel zien we ook in de nieuwe systematiek dat sprake is van een jaarlijkse 

stijging van het aantal onvervulde vacatures.  
 

25 Dit wordt in de rapportage van CentErdata de onvervulde vraag naar leraren genoemd. 
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Ook in onze eigen Rotterdamse dataverzameling van schoolbesturen zien we dat de tekorten 

toenemen in het primair onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs. Aan het begin van schooljaar 

2019-2020 was sprake van 56 fte aan onvervulde openstaande vacatures, 100 fte inhuur via externe 

bureaus en bij ruim 35 fte aan vacatureruimte is gekozen om deze op te lossen via interne 

(nood)oplossingen.  

 

De onderstaande grafiek (figuur 11) laat de prognose zien zoals bekend bij de start van Gelijke 

kansen voor elk talent voor het voortgezet onderwijs. Hier is de prognose te zien waarbij het 

lerarentekort in het voortgezet onderwijs drie keer zo groot is in 2024 als in 2019. Hetzelfde beeld zien 

we landelijk en in de vier grote steden. De prognose van het lerarentekort in Rotterdam is iets naar 

beneden bijgesteld ten opzichte van 2018. In 2018 werd er nog uitgegaan van een onvervulde vraag 

van 23 fte in 2019 en dat is in 2019 bijgesteld naar 16 fte in 2019.  

 

Figuur 11 Prognose van het lerarentekort in het voortgezet onderwijs in fte 

Bron: CentErdata, De arbeidsmarkt voor leraren voortgezet onderwijs 2019-2024 

 

In december 2019 zijn ook voor het voortgezet onderwijs nieuwe prognoses uitgebracht door 

CentERdata. Deze zijn eveneens gebaseerd op een andere meetsystematiek. Wel zien we ook in de 

nieuwe systematiek dat sprake is van een jaarlijkse stijging van het aantal onvervulde vacatures.  

 

Ook hierbij laat onze eigen Rotterdamse dataverzameling onder schoolbesturen zien dat de tekorten 

toenemen in het voortgezet onderwijs. Aan het beging van schooljaar 2019-2020 was er sprake van 

16 fte aan onvervulde openstaande vacatures. 

 

Rotterdamse aanpak leraren 

Met de Rotterdamse aanpak leraren richten we ons op het beperken van het lerarentekort en de 

tekorten in de kinderopvang. De aanpak in 2019 is opgebouwd uit vier actielijnen.  

 

1. Vergroten instroom. Om de instroom te vergroten proberen we vo-scholieren en mbo’ers via 

voorlichting enthousiast te maken voor een studie aan de lerarenopleidingen en is er ingezet op 

talentscouting. We geven carrièrestartgaranties af, verstrekken informatie aan ouders en organiseren 

snuffelstages. Dit heeft geleid tot een stijging van het aantal inschrijvingen. Ook neemt, mede door 

stimuleringsmaatregelingen en voorlichtingsbijeenkomsten, het aantal zij-instromers toe. Van 88 

aanvragen in 2018-2019 naar 184 aanvragen in schooljaar 2019-2020. We stimuleren verder het 

opscholen van onderwijsassistenten (71 verleende subsidies) en proberen starters en stagiaires aan 

Rotterdam Zuid en speciaal onderwijs te binden.  
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2. Beperken uitstroom. We proberen de uitstroom van onderwijspersoneel te beperken door subsidies 

te verstrekken voor begeleiding aan startende docenten en het verminderen van ervaren werkdruk. 

Voor het verminderen van ervaren werkdruk door zorgvragen van leerlingen is in het NPRZ-gebied 

extra subsidie beschikbaar. We delen kennis en good practises via het netwerk van hrm-managers, 

bijeenkomsten en lezingen. Het scholenveld werkt aan een aanpak om ervoor te zorgen dat inzet (en 

kosten) van onderwijzend personeel via detacheringsbureaus beperkt blijft door een gezamenlijke 

aanbesteding. Dit faciliteren we. Ook ontwikkelt het mbo een digitaal platform voor docenten en 

werkgevers om extra beschikbare uren te matchen. Hiervoor hebben we een startsubsidie 

beschikbaar gesteld. 

 

3. Professionaliseren en binden aan Rotterdam. De (Academische) Opleidingsschool Rotterdam is 

een samenwerkingsverband van scholen voor voortgezet onderwijs, middelbaar onderwijs en 

lerarenopleidingen waar studenten tot docent worden opgeleid. Via een extra financiële impuls 

investeren we in het uitbreiden van 300 naar 400 opleidingsplaatsen. Om het onderwijzend personeel 

te binden aan de stad zijn bijna 1.000 Rotterdamse lerarenbeurzen en 8.500 Rotterdampassen 

versterkt. Via de communicatiecampagne leraren +R laten we zien welke voordelen de stad 

Rotterdam biedt voor mensen die werken in het onderwijs en de kinderopvang en spreken we onze 

waardering uit voor mensen die werken in deze beroepsgroepen. 

 

4. Anders organiseren en duurzame inzetbaarheid. In 2019 zijn nieuwe opleidingen ontstaan vanuit de 

impuls ‘anders opleiden’, zoals modulair opleiden binnen de pabo en een nieuwe opleiding 

leerwerkomgeving waarbij het mbo samenwerkt met een schoolbestuur. Er is een visie gemaakt voor 

het experimenteren met bevoegdhedenstructuur in het vo en mbo. We verstrekken subsidies 

waarmee scholen uit het primair en speciaal onderwijs initiatieven ontwikkelen om het onderwijs 

anders te organiseren.  

 

Subsidie  

Er zijn twee subsidierondes geweest voor het thema leraren, in mei en in september. 101 scholen 

zetten de onderwijssubsidie in op de diverse onderdelen binnen dit thema. Verder hebben 

schoolbesturen het schoolontwikkelingsbudget aangevraagd voor 259 po-, vo en (v)so-scholen. Op 

101 scholen willen de besturen dit budget inzetten op het thema leraren en op 133 scholen op 

activiteiten om hun teams en leraren te professionaliseren.  

  

Organisatie en uitvoering 2020 

In 2020 continueren we de vier actielijnen. De aanpak wordt periodiek gemonitord en geactualiseerd. 

In schooljaar 2020-21 stimuleren we met subsidies het vergroten van de zij-instroom, het opscholen 

onderwijsassistenten, het verminderen van werkdruk, begeleiding van startende docenten, de 

lerarenbeurs, anders organiseren en ontzorgen van teams. En vanaf 2020 helpen we studenten aan 

de pabo en starters26 van buiten Rotterdam via het actieplan middenhuur bij hun huisvesting. 

 

We werken, met de lerarenopleidingen en schoolbesturen, een aantal ontwikkeltrajecten verder uit, 

gericht op maatwerktrajecten en modulair opleiden en gerichte toeleiding van stagiaires naar speciaal 

onderwijs en po-scholen op Zuid. Verder kijken we of er experimenteerruimte is om een pilot te starten 

in het kader van de bevoegdhedenstructuur (v)so, vo en mbo. Met het primair onderwijs worden 

experimenten gestart op onderdelen flexibele onderwijstijden en experimenteren we met 

bevoegdheden. Daarnaast breiden we talentscouting uit naar de vmbo-klassen om zo ook de 

 
26 In het primair- en speciaal onderwijs. 
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toeleiding naar de opleidingen pedagogisch medewerker en onderwijsassistenten te stimuleren. Voor 

het vo en mbo start een gericht programma om zij-instroom te stimuleren.  

 

Het waarderen van leraren blijft een speerpunt via de campagne leraren +R, de verkiezing van de 

leraar van het jaar, het aanbieden van de Rotterdampas en lerarenbeurzen. Ook betrekken we leraren 

nauw bij de Rotterdamse opgave om onderwijs te vernieuwen en anders te organiseren. Het succes 

van actielijn 4 Anders organiseren en duurzame inzetbaarheid is mede afhankelijk van de bereidheid 

van het ministerie van OCW om de onderwijsstructuur (o.a. bevoegdheden) aan te passen.  
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5. Burgerschap 

In het coalitieakkoord en ons beleid gelijke kansen voor elk talent is afgesproken dat we, samen met 

scholen, schoolbesturen en kinderopvangorganisaties, een Rotterdamse werkwijze democratisch 

burgerschap ontwikkelen. Het onderwijs heeft de opdracht om kinderen, jongeren en jongvolwassenen 

te helpen om weerbare, verantwoordelijke burgers te worden, die staan voor de samenleving waarin 

ze leven. 

 

Wat hebben we bereikt 

De werkwijze gaat over de manier waarop de gemeente, de schoolbestuurders en hun medewerkers 

verantwoordelijkheid nemen om een klimaat te scheppen waarin lastige onderwerpen besproken 

kunnen worden en iedereen zich veilig en gehoord voelt. Om te komen tot een goede invulling van de 

werkwijze is een bestuurlijke werkgroep burgerschap opgericht, met vertegenwoordiging uit alle 

onderwijssectoren. Om deze werkwijze te ondersteunen, faciliteren we met subsidies interventies op 

het gebied van burgerschap. 

 

5.1 Beleidsindicator: 

De Rotterdamse werkwijze democratisch burgerschap is uitgewerkt en in werking. 

 

We zijn goed op koers met burgerschap. Dit jaar hebben we gebruikt om samen met 

onderwijsinstellingen na te denken over hoe we de Rotterdamse werkwijze democratisch burgerschap 

gezamenlijk verder gaan vormgeven. Een belangrijk moment was de werksessie op 3 juni 2019, 

waarbij naast schoolbestuurders ook leraren en rectoren aanwezig waren. Daar bleek een grote mate 

van overeenstemming over het leidende burgerschapsprincipe, namelijk de stelling: “iedere school is 

een oefenplaats voor burgerschap". Een plek waar kinderen en jonge mensen binnen de 

professionele en veilige muren van de school kunnen leren en oefenen om zichzelf in relatie tot 

anderen en de samenleving te ontwikkelen. Inmiddels is het verslag van de werksessie in de 

verschillende sectorkamers besproken en omarmd als position paper voor de Rotterdamse werkwijze.  

 

In het vierde kwartaal van 2019 is gesproken met leraren en leerlingen om scherp te krijgen welke 

obstakels zij in de praktijk ervaren om de vaak lastige onderwerpen rondom burgerschap op een 

goede manier te bespreken. Het doel is om in de klas en op school een veilige omgeving te creëren 

waar leerlingen werkelijk kunnen oefenen met de thema’s rondom burgerschap. Verder hebben we 

een begin gemaakt met het verzamelen van goede voorbeelden, lessen, inzichten, methodes en 

aanbod voor scholen op het gebied van burgerschap op de website Onderwijs010. 

 

Aanvullend op de werkwijze voor burgerschap ondersteunt het college via het actieprogramma 

Integratie en samenleving ‘Relax. Dit is Rotterdam' scholen in Rotterdam met voorlichting en training 

over het omgaan met (seksuele en gender) diversiteit, inclusiviteit en uitsluiting. Hiermee werken we 

onder meer aan LHBTI-acceptatie in de stad. Over dit onderdeel van burgerschap ontving de raad in 

oktober 2019 een separate voortgangsbrief27. 

 

Subsidies  

Het Rotterdamse scholenveld is zelf ook actief op het gebied van burgerschap. Er zijn ruim 340 

aanvragen gedaan voor burgerschapsinitiatieven en ruim 160 aanvragen voor 

deskundigheidbevordering burgerschap. Inhoudelijk blijkt dat er veel uiteenlopende 

 
27 19MO05017 
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subsidieaanvragen zijn ingediend. Van projecten over democratie tot initiatieven op het gebied van 

gedrag van leerlingen, maar ook meer cultuur georiënteerde projecteren of activerende initiatieven in 

de wijk. Wat opvalt aan de subsidieaanvragen is dat relatief veel basisscholen ouders actief betrekken 

bij hun burgerschapsopdracht. Tot slot willen schoolbesturen vanuit het schoolontwikkelbudget op 63 

scholen inzetten op activiteiten rondom democratische waarden en zelfbeschikking. 

 

Organisatie en uitvoering 2020 

In het eerste kwartaal van 2020 werken we de Rotterdamse werkwijze democratisch burgerschap 

verder uit. Daarbij gaan we van het principe dat Rotterdamse scholen een oefenplaats zijn voor 

democratisch burgerschap. We zoeken aansluiting bij het thema veiligheid, omdat we weten dat een 

veilige school een voorwaarde is om het idee van de school als oefenplaats goed vorm te geven. We 

nemen daarbij de lessen mee die we het afgelopen dialoogjaar hebben geleerd tijdens gesprekken 

met schoolbestuurders, leraren en leerlingen, de kenniswerkplaats bijeenkomst over burgerschap in 

het mbo, maar ook naar aanleiding van de burgerschapsinterventies die scholen het afgelopen jaar 

hebben uitgevoerd. Het gaat bijvoorbeeld over het belang van (school)bestuurders die het goede 

voorbeeld geven, steun aan leraren voor de klas en de mogelijkheid om maatwerk te bieden, dat past 

bij de leerlingen en de school.  

 

Het tweede kwartaal van 2020 stellen we de Rotterdamse werkwijze democratisch burgerschap vast.  

 

Met een subsidieregeling faciliteren we scholen in schooljaar 2020-2021 opnieuw en ondersteunen we 

hen om interventies op het gebied burgerschap uit te voeren. We bouwen burgerschap op de website 

Onderwijs010 verder uit. Deze website moet onderwijsprofessionals helpen de Rotterdamse werkwijze 

democratisch burgerschap verder vorm te geven. 
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6. Van onderwijs naar arbeidsmarkt 

Het uiteindelijke doel van de opleiding en ontwikkeling van kinderen, jongeren en jongvolwassenen is 

dat ze zelfredzaam zijn en bijdragen aan de ontwikkeling van onze stad en ons land. Het uitgangspunt 

in Rotterdam is dat jongeren goed voorbereid zijn op de (steeds internationalere) arbeidsmarkt en de 

veranderende economie. We stimuleren de doorstroom van jongeren naar hogere opleidingsniveaus. 

We willen dat jongeren bewuster kiezen voor een opleiding en een sector en dat de mbo- en ho-

instellingen een flexibel aanbod hebben, dat afgestemd is op de behoefte van werkgevers.  

 

Wat hebben we bereikt 

Beroepsbegeleidende leerweg 

Collegetarget 4: 

Het aantal Rotterdammers dat de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) volgt aan een 

Rotterdamse mbo-opleiding stijgt. 

 

De bbl in het mbo is een opmaat naar werk, een goede doorstroom naar werk en levert een bijdrage 

aan de economie. Het is een vorm van een leven lang ontwikkelen. In 2018-2019 is het percentage 

mbo-studenten dat de bbl volgt, toegenomen van 14% in 2017-2018 naar 16% in 2018-2019 (zie 

figuur 12). Het percentage mbo-studenten dat de bbl volgt, is vergelijkbaar met het percentage in de 

vier grote steden. En we zien dat de bbl vooral veel gevolgd wordt door mbo-studenten vanaf 27 jaar 

(71%) en relatief minder door mbo-studenten tot 27 jaar (10%). 

 

Figuur 12 mbo-studenten per leerweg, naar leeftijd, wonend in Rotterdam  

 Bron: CBS, SSB, bewerking Risbo/OBI, 2019 

 

Via het Leerwerkloket Rijnmond stimuleert de gemeente de bbl in het mbo. Samen met de mbo-

instellingen en het Werkgeversservicepunt organiseerde de gemeente de bbl-infomarkt op 19 maart 

2019 met 93 deelnemende organisaties en 980 bezoekers. Dit resulteerde in enkele tientallen 

matches met beschikbare leerbanen. De gemeente stemt ook af met de Samenwerkingsorganisatie 

Beroepsonderwijs-Bedrijfsleven (SBB) om hun wervende acties voor de bbl regionaal kracht bij te 

zetten. Tot slot heeft de gemeente zelf ook actief bijgedragen: als erkend leerbedrijf heeft de 

gemeente 384 bbl’ers28 begeleid en meer gecertificeerde praktijkopleiders opgeleid. 

 

Het collegetarget maakt onderdeel uit van een bredere ambitie. Met de Rotterdamse 

Leerwerkakkoorden (LWA) werken we, samen met het onderwijs en bedrijfsleven, aan een 

toekomstbestendige en inclusieve arbeidsmarkt in de regio Rotterdam-Rijnmond. Met de 

 
28 Iets minder dan de helft van de mbo’ers die bij de gemeente het praktijkdeel van hun opleiding doen, volgt de bbl. 
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leerwerkakkoorden stimuleren we een leven lang ontwikkelen (van werk naar werk) en we vragen om 

flexibilisering van de opleidingen voor een leven lang ontwikkelen. Inmiddels zijn de LWA Haven, 

MKB, Energietransitie gebouwde omgeving, Facilitaire dienstverlening en Zorg ondertekend. 

 

Toekomstbestendig onderwijs  

6.1 Beleidsindicator: 

Grotere deelname aan techniek- en IT-opleidingen 

 

Het aantal Rotterdamse mbo-, hbo- en wo-studenten dat een techniekopleiding volgt, neemt sinds 

2014-2015 toe (zie figuren 13-15). Ook zien we dat meer studenten een opleiding natuurkunde, 

wiskunde of informatica volgen. Het deelnamepercentage aan techniekopleidingen is vooral bij mbo-

studenten gestegen (3%) en ongeveer gelijk gebleven bij Rotterdamse hbo- en wo-studenten. 

 

Figuur 13 Aantal Rotterdamse mbo-studenten per sector aan een mbo-instellingen  

Bron: CBS, SSB, bewerking Risbo/OBI, 2019 

 

Figuur 14 Aantal Rotterdamse studenten per opleidingssector hbo-instellingen 

Bron: CBS, SSB, bewerking Risbo/OBI, 2019 
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Figuur 15 Aantal Rotterdamse studenten per opleidingssector in wo-instellingen 

Bron: CBS, SSB, bewerking Risbo/OBI, 2019 

 

Als basis voor het gemeentelijk beleid voor de overgang van onderwijs naar de arbeidsmarkt is een 

nieuw dashboard opgeleverd, www.rijnmondinzicht.nl29. Het heeft als doel de ontwikkelingen en 

invloed van de arbeidsmarktontwikkelingen op het beroepsonderwijs in de regio te volgen. In 2019 is 

een start gemaakt met de introductie van het dashboard bij de mbo-bestuurders. Met behulp van dit 

dashboard gaat de gemeente in gesprek met de mbo-instellingen over de groei- en tekortsectoren. De 

mbo-besturen bepalen onderling zelf welke opleidingen worden aangepast. Hogeschool Rotterdam, 

Hogeschool Inholland en beide roc’s nemen in ieder geval de opleidingen in het economisch domein 

onder de loep, zowel het aantal opleidingsplaatsen als de inhoud van de opleidingen.  

 

Het onderwijsbeleid Gelijke kansen voor elk talent heeft een aantal lijnen geschetst waarlangs 

leerlingen en studenten beter voorbereid worden op de wereld van morgen. 

 

Digitale geletterdheid  

Er is een werkgroep digitale geletterdheid gestart met vertegenwoordigers van verschillende 

schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs en van lerarenopleidingen. Zij werken aan een 

gedeelde aanpak met als doel digitale vaardigheden van kinderen en jongeren te vergroten. In 2019 

zijn al lessen en workshops aangeboden rondom digitale geletterdheid:  

• Tenminste twintig basisschoolklassen binnen de dagprogrammering en vier basisscholen in 

Hoogvliet zijn gestart met digitale geletterdheid30. 

• Workshops aan basisschoolleerlingen (Rotterdam Code Tour) vanuit de Digital Playground. 

• In samenwerking met IT Campus en VHTO hebben leerkrachten van basisonderwijs een gratis 

bijscholingstraining gekregen.  

• Er zijn lessen robotica gegeven aan leerlingen van het basisonderwijs bij Het Lab.  

• Deelname van verschillende Rotterdamse po- en vo-scholen aan de First LEGO League31. 

 

 
29 Het dashboard is het resultaat van de samenwerking tussen VNO/NCW, MKB Rotterdam-Rijnmond, mbo, 

Werkgeversservicepunt Rijnmond en gemeente Rotterdam. 
30 Het gaat in Hoogvliet om de pilot ‘Digi-doener!’ die bedoeld is voor bovenbouwklassen po en onderbouw vo. Deze 

leerlingen krijgen een jaar lang structureel lessen in digitale geletterdheid. 
31 Een wedstrijd voor 9- t/m 14-jarigen gericht op de maatschappelijke rol van wetenschap en techniek, waarbij 

programmeren onderdeel is van de wedstrijd. 
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IT Campus 

Daarnaast heeft de gemeente een opstartsubsidie toegekend aan de IT Campus. De IT Campus is 

gestart in oktober 2018 en is een samenwerking tussen onderwijsinstellingen po, vo, mbo en ho en 

bedrijfsleven in de IT-sector32. De subsidie stelt de IT Campus in staat om een programmateam aan 

het werk te zetten, dat zich bezighoudt met het verkleinen van de kloof tussen onderwijs en de IT-

arbeidsmarkt. In 2019 zijn op de campus nieuwe (deel)opleidingen gestart (voor mbo- en hbo-

studenten), workshops georganiseerd (voor leraren en docenten in primair en voortgezet onderwijs) 

en hackathons rondom ICT en digitale geletterdheid gehouden. Voorbeelden hiervan zijn de opleiding 

Cloud & Data Engineering, de workshop Programming Games en de opleiding Internet-of-Things 

(associate degree-opleiding). Doel van de IT Campus is om bij te dragen aan meer, beter en diverser 

IT-talent voor Rotterdam.  

 

Rotterdams Techniek en Technologiepact 

Er is grote behoefte aan technisch goed geschoolde vakmensen, daarom is in 2017 het Rotterdams 

Techniek en Technologiepact gestart. Voor dit pact is onder andere gewerkt aan: 

• De wetenschap- en techniekchallenge 010. Daagt kinderen en leerkrachten uit om op een speelse 

manier aan de slag te gaan met Wetenschap en Technologie (W&T) en zorgt ervoor dat 

leerkrachten vertrouwd raken met W&T in de klas. 

• Girlsday. Tijdens deze dag openden diverse bèta-, technische en ICT-bedrijven hun deuren voor 

meisjes van 10 tot 15 jaar. Girlsday helpt de blik van meisjes op bèta, techniek en ICT te 

verbreden en hun loopbaankeuzes te beïnvloeden. De gemeente Rotterdam ontving 257 meiden 

op 22 locaties in de stad. 

• Sterk Techniek Onderwijs (STO.) De gemeente adviseert binnen dit STO op de plannen en 

verbindt het STO met andere initiatieven zoals bijvoorbeeld Citylab en lob-activiteiten. 

• Techmission010. Ruim 300 leerlingen uit het voortgezet onderwijs hebben tijdens een 

techexperience ‘voorkomen dat de haven en de stad Rotterdam zonder stroom kwamen te zitten’. 

Deze experience is bedoeld om jongeren te motiveren voor een technisch profiel te kiezen. De 

piloteditie werd georganiseerd in samenwerking met onder andere RDM Rotterdam, gemeente, 

onderwijsinstellingen en Port of Rotterdam.  
 

Loopbaanoriëntatie en -begeleiding  

Naast deze specifieke inzet voor de sectoren IT en techniek heeft de gemeente haar brede inzet op 

loopbaanoriëntatie en begeleiding (lob) als volgt versterkt: 

• Subsidie verstrekt aan scholen voor versterking van hun lob-activiteiten, met aandacht voor 

ouderbetrokkenheid en samenwerking tussen vo en mbo/ho. Hiervoor hebben de scholen plannen 

ingediend. 

• De Rotterdamse leerroutekaart is op verzoek van scholen gedigitaliseerd, met aandacht voor 

Rotterdamse focussectoren. 

• Lob maakt deel uit van afspraken tussen onderwijsinstellingen en werkgevers in het kader van de 

Leerwerkakkoorden.  

 

Subsidie  

Schoolbesturen hebben schoolontwikkelingsbudget aangevraagd voor 259 po-, vo en (v)so-scholen. 

Op 146 scholen willen de besturen dit budget inzetten op het thema van onderwijs naar arbeidsmarkt. 

59 scholen zetten in op activiteiten rondom loopbaanleren en/of arbeidsmarktperspectieven en 86 op 

ICT, programmeren en techniek. Vo-scholen en mbo-instellingen konden voor het eerst lob-subsidie 

 
32 Albeda, Zadkine, Hogeschool Rotterdam, STC, LMC, Havenbedrijf, Vopak, Luminis, Betabit, CGI en Rabobank 
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aanvragen. Hier zijn veel aanvragen voor binnengekomen. Er is voor bijna 250.000 euro aan 

subsidieaanvragen gehonoreerd. 

 

Organisatie en uitvoering 2020 

Beroepsbegeleidende leerweg 

Via het Leerwerkloket Rijnmond organiseert de gemeente met de mbo-instellingen en SBB de bbl-

infodag op 11 februari 2020 in het WTC. We lichten decanen en schoolloopbaanadviseurs en 

verwijzers (inclusief jongerenwerkers) voor over de kansen die de bbl biedt.33 In 2020 werken we in 

het kader van de LWA aan het uitbreiden van flexibele leerroutes tussen mbo en arbeidsmarkt, en aan 

LWA voor de bouw, transport & logistiek en horeca & toerisme. 

 

Toekomstbestendig onderwijs  

Om meer jongeren te stimuleren opleidingen in de IT- en technieksector te kiezen zet de gemeente in 

op:  

• Continueren van de subsidie voor de IT-campus. 

• Opleveren van het actieprogramma in het kader van digitale geletterdheid en stimuleren en 

faciliteren van scholen om een plan voor digitale geletterdheid te ontwikkelen. 

• Meefinancieren van Techmission 010. Techmission 010 is een ervaring om jongeren te 

enthousiasmeren en hen te helpen om te kiezen voor een toekomst in de techniek.  

• Organiseren van Girlsday op 2 april 2020. 

• Sterk Techniek Onderwijs (STO). Het kabinet heeft in het regeerakkoord structureel 100 miljoen 

euro uitgetrokken voor dekkend en kwalitatief hoogstaand techniekonderwijs op het vmbo. Een 

sterk vmbo draagt namelijk bij aan de doorstroom via het middelbaar beroepsonderwijs naar de 

arbeidsmarkt. De gemeente sluit aan bij de STO-regio’s Noord en Zuid, adviseert op de plannen 

en maakt de verbinding met andere initiatieven in de stad. 

 

Voor loopbaanoriëntatie en -begeleiding (lob) in brede zin vinden in 2020 de volgende activiteiten 

plaats: 

• Lancering van de digitale Rotterdamse leerroutekaart.  

• Start van de weekendschool Petje Af, waar kinderen en hun ouders inzicht krijgen in hun 

drijfveren, interesses, talenten en mogelijkheden. 

• Beschikbaar stellen van lob-interventies en informatie vanuit NPRZ/Bridge voor alle Rotterdamse 

scholen en tegelijkertijd de aanpak op Zuid versterken. 
  

 
33 De gemeente werkt hier samen met het onderwijs en SBB in het Leerwerkloket Rijnmond. 
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7. Talentontwikkeling 

Het is dé uitdaging voor het onderwijs om het talent van ieder kind te ontwikkelen. Er zijn kinderen die 

van huis uit weinig aanmoediging, ondersteuning en ruimte voor hun talentontwikkeling krijgen. Het 

netwerk of de middelen ontbreken. Hierdoor blijft talent onbenut. Dit speelt in verschillende delen van 

Rotterdam, maar het sterkst in de Children’s Zone (CZ) op Zuid. Om talenten beter te benutten 

werken we, in het kader van NPRZ en de regiodeal met het Rijk, samen met de onderwijsinstellingen 

en andere partners aan tien uur dagprogrammering. In deze uren bieden we extra activiteiten op het 

gebied van taal, rekenen, sociaal-emotionele ontwikkeling, loopbaanoriëntatie, sport, kunst, cultuur en 

natuur aan. Kortom, een breed palet aan verrijkingsuren. 

 

Wat hebben we bereikt 

Dagprogrammering 

7.1 Beleidsindicator: 

In 2019 wordt begonnen met de verbreding van zes uur extra les naar tien uur extra les en 

dagprogrammering in alle 7 CZ-wijken. Daarnaast wordt dagprogrammering ook ingezet op/in 

een aantal scholen/wijken buiten de focuswijken34. 

  

In de eerste helft van 2019 hebben we de start van de Dagprogrammering voorbereid. In een 

samenwerkingsverband met de dertig schooldirecteuren van de Children’s Zone, het opgaveteam, is 

afgesproken: 

• De uitgangspunten voor de Dagprogrammering, met als belangrijkste: 

− De Dagprogrammering gaat via de school. 

− De Dagprogrammering is niet verplicht, maar ook niet vrijblijvend. De schooldirecteur kan 

individueel vrijstelling verlenen. 

− De urenuitbreiding is niet verplicht voor de kleuters: daar mag in plaats van extra uren ook 

worden ‘geïntensiveerd’. Dat kan door extra begeleiding in de groepen of doordat kleinere 

groepen worden gemaakt. 

− De scholen overleggen met de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad over de inhoud 

en vormgeving van de Dagprogrammering. 

− De Dagprogrammering mag niet tot extra werkbelasting leiden voor de scholen. 

• Een Programma van Eisen, waarin eisen voor de aanbieders van activiteiten zijn vastgelegd. 

 

Alle 30 scholen hebben een plan ingediend voor Dagprogrammering (zie figuur 16). Op enkele 

scholen in de Children’s Zone gaat het nu nog om ongeveer acht uur en wordt toegewerkt naar tien 

uur. We hebben vijf ondersteuners aangesteld om de scholen bij te staan bij de invoering van de 

Dagprogrammering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
34 Deze indicator is aangepast. In de beleidsindicator zoals opgenomen in het onderwijsbeleid Gelijke kansen voor elk 
talent stond dat buiten CZ de Dagprogrammering in beperkte vorm wordt ingezet. De Stuurgroep Dagprogrammering 
heeft besloten dat de Dagprogrammering binnen en buiten CZ hetzelfde zal zijn. 
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Figuur 16 Dagprogrammering 2019 

 
30  Scholen  

 
7.500  Leerlingen  

 
132.000 Groepsuren per leerjaar 

 
11 Miljoen euro per jaar 

Bron: afdeling Onderwijs, 2019 

 

Excellentie en hoogbegaafdheid 

Samen met samenwerkingsverbanden Primair Passend Onderwijs Rotterdam (PPO) en 

samenwerkingsverband Koers VO hebben we een actieplan gemaakt voor (hoog)begaafde leerlingen. 

In december 2019 hebben de samenwerkingsverbanden van het ministerie van OCW subsidie 

gekregen voor dit plan. PPO en Koers VO zijn al gestart met een extra groep voor hoogbegaafde 

kinderen met leer- en/of gedragsproblemen in het primair onderwijs en met lesplekken voor deze 

groep leerlingen op twee scholen voor voortgezet onderwijs. 

 

Subsidie 

Schoolbesturen hebben schoolontwikkelingsbudget aangevraagd voor 259 po-, vo en (v)so-scholen. 

Op 146 scholen willen de besturen dit budget inzetten op het thema talentontwikkeling. 

Schoolbesturen willen vooral activiteiten organiseren rondom kunst en cultuur, excellente en 

hoogbegaafde leerlingen, voeding en beweging, talentontwikkeling en natuur en milieu (zie figuur 17). 

 

Figuur 17 Schoolontwikkelingsbudget: activiteiten  

Bron: afdeling Onderwijs, 2019 

 

Organisatie en uitvoering 2020 

Dagprogrammering  

Voor het komende jaar staat het volgende in de planning: 

• Januari 2020: een eerste objectieve meting programmarealisatie dagprogrammering en deelname 

kinderen bij alle dertig scholen. 

• April 2020: op basis van een outputmeting van januari en de uitkomsten van de procesevaluatie in 

het laatste kwartaal van 2019 stellen we een Aangepast Programma van Eisen 

Dagprogrammering vast. 
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• September 2020: start van het tweede schooljaar Dagprogrammering en deelname van een 

aantal scholen buiten de Children’s Zone 35. 

 

Excellentie en hoogbegaafdheid  

In 2020 wordt verder ingezet op: 

• Het beter herkennen van (hoog)begaafdheid met behulp van een signaleringsprotocol.  
• Het vergroten en delen van de kennis en expertise van docenten op het gebied van 

(hoog)begaafdheid. 
• Het verbeteren van de overgang van primair naar voortgezet onderwijs voor (hoog)begaafde 

kinderen.   

 
35 Deze scholen zijn door schoolbesturen aangewezen. 
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8. Veilig  

Begin 2019, bij de vaststelling van Gelijke kansen voor elk talent, is in de gemeenteraad besloten om 

een hoofdstuk over sociale veiligheid in en om het vo en mbo toe te voegen. Daarom hebben we in 

2019 in samenspraak met het onderwijs een actieplan veilig vo en mbo gemaakt. Bij sociale veiligheid 

gaat het om grensoverschrijdend gedrag, zoals (online) agressie, pesten, seksuele intimidatie, 

wapenbezit, middelengebruik, radicalisering, etc. 

 

Wat hebben we bereikt 

Uit (landelijke) onderzoeken en een rondgang langs het onderwijs zelf blijkt dat zowel 

leerlingen/studenten als onderwijzend en ondersteunend personeel zich in en om school over het 

algemeen heel veilig voelen. Onderwijsinstellingen geven aan dat ze voldoende zijn in staat zijn om 

met het overgrote deel van de incidenten om te gaan. Dat past ook bij de wettelijke taak die het 

onderwijs heeft om zorg te dragen voor de veiligheid van personeel en leerlingen/studenten. Dat 

neemt niet weg dat er soms nare incidenten gebeuren en dat scholen soms ondersteuning kunnen 

gebruiken om onderdelen van de basisveiligheid op orde te krijgen. Bijvoorbeeld via gemeentelijke 

programma’s op het gebied van polarisatie, drugs en alcohol en weerbaarheid. 

 

Belangrijker voor scholen is een goede samenwerking met andere partijen op het moment dat zich 

ernstiger incidenten voordoen. Vaak ontstaan conflicten in de wijk en verplaatsen die zich naar school 

of andersom. Of zijn er conflicten tussen leerlingen van verschillende scholen. School alleen kan dan 

niet zorgen voor de terugkeer van rust. Met het actieplan verstevigen we dan ook vooral op dat vlak 

de samenwerking met onder meer wijkveiligheidsexperts en het veiligheidshuis. 

 

Organisatie en uitvoering 2020 

Het streven is om het actieplan in het eerste kwartaal van 2020 aan te bieden aan de raad. Als de 

gemeenteraad instemt met het actieplan, dan starten we in 2020 met de uitvoering hiervan.   
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Bijlage jaarverslag leerplicht 2018-2019 

 

 

 

 

Volgens artikel 25, lid 1 van de Leerplichtwet 1969, doet B&W verslag aan de raad van het gevoerde 

leerplichtbeleid. In dit jaarverslag worden de inspanningen en resultaten van leerplicht uiteengezet. 

Leerlingen van 18 tot 23 maken geen onderdeel uit van het jaarverslag Leerplicht, omdat ze niet 

leerplichtig zijn. 
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1. Inschrijvingen leerplichtige leerlingen  

Op 1 oktober 2018, de peildatum voor het onderwijs waren er 85.724 leer- en kwalificatieplichtige 

kinderen in Rotterdam. Dat zijn is net iets meer dan vorig schooljaar.  

 

Van alle leerplichtigen stonden er 1.209 niet ingeschreven op een reguliere school. Dit is 1,4% van 

deze groep. 609 van deze kinderen kregen een vrijstelling van de leerplicht. De overigen volgen 

(ander) particulier onderwijs of worden begeleid door leerplicht of het Jongerenloket.  

 

Niet opgenomen in de tabel zijn 853 jongeren, die nog geen 18 zijn, maar die al wel een 

startkwalificatie hebben behaald. Zij zijn niet meer leerplichtig.  

 

Inschrijving leerplichtige leerlingen op peildatum 01-10-2018    

2018-2019 Primair 

onderwijs 

(incl. SBO) 

Voortgezet 

onderwijs 

(incl. PRO) 

(Voortgezet) 

Speciaal 

onderwijs 

Beroeps- en 

Volwassenen

-educatie 

Overig Totaal 

4 jaar 6.861   98   180 7.139 

5 t/m 11 jaar 45.328 733 1.434   492 47.987 

12 t/m 15 jaar 1.094 23.007 912 114 252 25.379 

16-17 jaar   6.320 418 5.335 285 12.358 

Totaal 46.422 30.060 2.764 5.449 1.209 85.724 

Bron: Leerplichtregistratie      

 

 

2. Absoluut verzuim 

Men spreekt van absoluut verzuim als kinderen of jongeren niet zijn ingeschreven bij een 

onderwijsinstelling, terwijl zij niet zijn vrijgesteld van deze verplichting. Bij vermoedelijk absoluut 

verzuim start de leerplichtambtenaar een onderzoek hiernaar.  

 

In het schooljaar 2018-2019 waren er 498 leerlingen met vermoedelijk absoluut verzuim. Uiteindelijk 

bleek er bij 228 leerlingen sprake te zijn van daadwerkelijk absoluut verzuim. Dit aantal is in 

vergelijking met voorgaande jaren fors toegenomen, het ging namelijk in schooljaar 2017-2018 om 74 

leerlingen. Deze stijging wordt voornamelijk veroorzaakt doordat we nu volgens de in de G4 

vastgestelde wijze het absoluut verzuim tellen, en daarin de voorlopige schoolinschrijvingen niet 

meetellen tot ze daadwerkelijk zijn omgezet tot een definitieve schoolinschrijving. . Volgens de oude 

telwijze zou er bij 103 leerlingen sprake zijn van absoluut verzuim. 

 

Van de 228 leerlingen met absoluut verzuim is voor 51 kinderen een onderzoek bij Burgerzaken 

gestart. Zij bleken vertrokken uit Rotterdam zonder dat ouders hen hadden uitgeschreven uit het 

bevolkingsregister. Bij andere leerlingen is sprake van een traject richting zorg (vrijstelling van de 

leerplichtwet) of speciaal onderwijs. 
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3. Relatief verzuim 

Wanneer een leerling ingeschreven staat bij een opleiding, maar zonder toestemming wegblijft van 

school, is sprake van relatief verzuim (spijbelen).  

In schooljaar 2018-2019 waren er 10.606 meldingen van ongeoorloofd relatief verzuim. Deze 

meldingen betreft 5.218 leerlingen. Van een aantal leerlingen komen dus twee of meerdere 

meldingen. 

 

Dit jaar zien we een lichte daling van 1,3% ten opzichte van vorig jaar. Het betreft 131 meldingen 

minder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aantallen absoluut verzuim

Bron: Leerplichtregistratie
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In alle onderwijsvormen worden ook administraties van scholen, op eigen verzoek, ondersteund met 

inzet vanuit de leerplichtregistratie (ROS). Deze kortdurende registratieve ondersteuning van het 

scholenveld is bedoeld om verzuimadministraties op orde te krijgen. In het afgelopen schooljaar zijn 

27 scholen bezocht in het kader van ROS. 

 

 

4. Vrijstellingen van inschrijving  

De Leerplichtwet kent een drietal gronden voor vrijstelling van de Leerplichtwet. Ouders kunnen een 

beroep op doen op vrijstelling van de verplichting tot schoolinschrijving, indien: 

• Een jongere op lichamelijke of psychische gronden niet geschikt is om op een school te worden 

toegelaten (art 5 onder a). 

• Ouders bezwaar hebben tegen de richting van het onderwijs (art 5 onder b). 

• Een jongere onderwijs volgt op een school buiten Nederland (art 5 onder c). 

 

In onderstaande tabel de aantallen leerlingen, die op enig moment in het schooljaar een vrijstelling 

hebben gehad.  

 

 
 

Ontwikkelingen bij de vrijstellingen onder 5a  

In het afgelopen schooljaar is er een toename van het aantal vrijstellingen van 350 naar 386. Een 

soortgelijke toename is in de hele G4 te zien. De toename in Rotterdam is zowel in de jongste 

leeftijdsgroep (bassischoolleeftijd) als de oudere leeftijdsgroep (voortgezet onderwijsleeftijd) aan de 

orde. Een kwalitatief onderzoek volgt om beter in beeld te krijgen waarom er steeds meer leerlingen 

uitvallen in het speciaal onderwijs en waarom het aantal kleuters met een vrijstelling toeneemt. 

 

Vooruitlopend op landelijke ontwikkelingen heeft Rotterdam het leerrecht van elk kind centraal gezet; 

ook voor kinderen met een leerplichtontheffing op basis van fysieke of psychische gronden. In 

schooljaar 2018-2019 liep op vier scholen voor speciaal onderwijs en op een behandelcentrum een 

leerrechtpilot voor 41 ernstig meervoudig beperkte kinderen of kinderen met een 

ontwikkelingsstoornis. Voor een groot deel van deze kinderen is de vrijstelling daarmee komen te 

Verdeling aantallen meldingen Relatief verzuim naar onderwijssoort 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019

BaO 992 960 1.073 1.171 1.201

VO 3.723 4.112 4.212 4.225 4.105

(V)SO 637 857 885 1.269 1.094

BVE 3.609 3.414 3.943 4.072 4.206

Eindtotaal 8.961 9.343 10.113 10.737 10.606

Bron: Leerplichtregistratie

Aantal vrijstellingen

5a 5b 5c

2014-2015 319 34 325

2015-2016 325 39 240

2016-2017 312 33 236

2017-2018 350 36 261

2018-2019 386 44 179

Bron: Leerplichtregistratie
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vervallen of voorkomen. Op school of op het kinderdagcentrum (KDC) ontvingen de kinderen een 

combinatie van zorg en (speciaal) onderwijs. 

De nieuwe en toegenomen toestroom van vrijstellingsaanvragen 5 onder a is echter groter dan de 

uitstroom uit de vrijstelling via de leerrechtpilots.  

  

Ontwikkelingen bij de vrijstellingen 5 onder b 

In het afgelopen schooljaar is er een kleine toename van het aantal vrijstellingen van 36 naar 44. 

Deze toename heeft te maken met het relatief grote verloop van gezinnen die een beroep op 

vrijstelling 5 onder b doen. Veel gezinnen met jonge kinderen verhuizen juist uit, dan wel naar 

Rotterdam. Alle gezinnen die voor het eerst een beroep op vrijstelling hebben gedaan in het 

schooljaar 2018-2019 zijn gesproken door de afdeling Leerplicht. Enerzijds voor de toets van hun 

richtingsbezwaar en anderzijds voor de toets van borging van het recht op onderwijs van hun 

kind(eren). Met alle gezinnen die een herhaald beroep op vrijstelling doen wordt elk jaar gesproken 

door de afdeling Leerplicht voor de toets borging van het recht op onderwijs van hun kind(eren).  

 

Vrijstellingen 5 onder c 

Het aantal vrijstellingen 5 onder c is gedaald naar 179 vrijstellingen. Ten opzichte van het schooljaar 

2017-2018 is dat een afname van 82 vrijstellingen, met name veroorzaakt door verhuizing buiten 

Rotterdam of emigratie van deze leerlingen. 

 

 

5. Extra Verlof 

Leerplichtige leerlingen moeten elke schooldag aanwezig zijn op school. Wanneer een leerling 

wegens bijzondere omstandigheden tijdelijk niet naar school kan, moeten de ouders hier toestemming 

voor vragen. Bij verlof van tien dagen of minder behandelt de school deze aanvraag op basis van de 

Leerplichtwet. De leerplichtambtenaar behandelt een aanvraag voor extra verlof van meer dan tien 

schooldagen. Leerplicht Rotterdam is standaard terughoudend in het toekennen van extra verlof. Er 

wordt altijd een afweging gemaakt of de omstandigheden van het verlof zwaarder wegen dan het 

onderwijsbelang van het kind. 

 

In het schooljaar 2018-2019 vroegen ouders 120 keer verlof aan bij de leerplichtambtenaar voor meer 

dan tien dagen, waarvan er 12 zijn gehonoreerd.  

 

De gemeente hanteert al jaren een streng beleid ten aanzien van extra verlof: extra verlof wordt niet 

toegekend, tenzij er sprake is van ‘gewichtige omstandigheden’, die buiten de wil of invloedsfeer van 

de ouders of leerling zijn gelegen. In deze 12 gevallen was dan ook sprake van gewichtige 

omstandigheden.  
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6. Maatregelen 

Wanneer de leerling of (één van) de ouders of verzorgers zich niet houdt aan de Leerplichtwet, kan de 

leerplichtambtenaar proces-verbaal opmaken. Bij extra verlof en absoluut verzuim gebeurt dit tegen 

de ouders. Bij relatief verzuim kan een proces-verbaal worden opgemaakt tegen de ouders, maar ook 

tegen de leerling als deze twaalf jaar of ouder is. 

 

In het schooljaar 2018-2019 maakte de leerplichtambtenaar 504 keer een proces-verbaal op. Dit is 

stijging van 7,9% ten opzichte van vorig schooljaar. 

 

 

 

In het type processen verbaal zien we dit jaar een toename van het aantal processen-verbaal 

betreffende extra verlof. Deze toename zou verklaard kunnen worden door de stijging van het aantal 

afgewezen extra verlofaanvragen. Als bij een afgewezen verlof aanvraag toch verlof wordt 

opgenomen mag de leerplichtambtenaar direct overgaan tot het opmaken van een proces-verbaal. 

 

 

Aantal aanvragen extra verlof

Bron: Leerplichtregistratie
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Naast de processen-verbaal is afgelopen schooljaar gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een 

Haltstraf op te laten leggen. In schooljaar 2018-2019 is dat 181 keer gebeurd. Dit is een daling van 

13,4% ten opzichte van vorig schooljaar.  

 

 

 

In de meeste gevallen blijkt het inzetten van de Haltstraf effectief. Bij 21 jongeren heeft leerplicht 

alsnog proces-verbaal moeten opmaken omdat de jongeren bleven verzuimen of omdat de Haltstraf 

niet goed volbracht was door de jongere.  

 

Naast het proces-verbaal en de Haltstraf, heeft de leerplichtambtenaar de sanctiemogelijkheid om de 

kinderbijslag (AKW) stop te zetten bij verzuim van 16- en 17-jarigen. Bij het verzuimgesprek worden 

ouders en leerlingen gewaarschuwd voor deze sanctie. Wanneer deze waarschuwing geen effect 

heeft, wordt de kinderbijslag stopgezet. In schooljaar 2018-2019 is deze sanctie eenmaal 

aangezegd36. 

 

Tot slot kan ook een last onder dwangsom (LOD) worden opgelegd als sanctie. Bij een LOD kan per 

dag dat de leerling niet naar school gaat een bedrag worden gevorderd. In 2018-2019 is twee keer 

 
36 De aanzegging betekent dat ouders en leerlingen gewaarschuwd zijn, maar dat het verzuim is opgelost en er geen 
sanctie wordt opgelegd.  

Aantal opgemaakte processen verbaal, naar soort

Bron: Leerplichtregistratie
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gebruik gemaakt van dit sanctiemiddel. In geen van de gevallen is overgegaan tot het daadwerkelijke 

vorderen, omdat de kinderen alsnog naar school zijn gegaan. 

 

 

7. Bemiddelingen en preventieve acties 

De leerplichtambtenaar helpt regelmatig bij problematiek waarbij niet direct sprake is van 

(meldwaardig) schoolverzuim. Bijvoorbeeld als er een conflict is tussen school en de leerling of 

ouders. Of wanneer er hulp nodig is bij het vinden van een andere opleiding.  

 

Het overgrote deel betreft preventieve acties (718 keer), inzet voor 670 leerlingen. 

Leerplichtambtenaren spreken dan met leerlingen en/of hun ouders, voordat sprake is van zodanig 

veel verzuim, dat de school moet melden. Dat deze preventieve acties werken blijkt uit het feit dat bij 

75% van deze jongeren in schooljaar 2018-2019 geen verzuim is geconstateerd.  

 

 

 

 

8. Thuiszitters  

Het totaal aantal leerlingen dat thuiszit zonder een passend aanbod van onderwijs en/of zorg is 

gestegen van 339 leerlingen in het schooljaar 2017-2018 naar 354 leerlingen in schooljaar 2018-2019. 

Dezelfde trend zien we bij de andere G4 gemeenten. 280 van deze leerlingen zaten langer dan drie 

maanden thuis zonder een aanbod van onderwijs en/of zorg. Dit komt onder andere door: 

• Wachtlijsten in het (voortgezet) speciaal onderwijs. 

• Wachtlijsten in de jeugdhulp. 

• Een groot aandeel van de thuiszitters heeft te maken met complexe problematiek. Er is dan een 

jeugdbeschermer actief.  

 

Het oplossingspercentage (op het totaalaantal thuiszitters) is 85% in het schooljaar 2018-2019. 

 

Rotterdam voert samen met Amsterdam, Den Haag en Utrecht de G4-thuiszittersaanpak uit. Een 

fundamentele thuiszittersaanpak met effect kost tijd en leidt soms in eerste instantie tot een toename 

van het aantal thuiszitters. Ook omdat thuiszitterscasussen over het algemeen bijzonder complex zijn. 

Vaak gaat het om problematiek bij het kind én in het gezin.  

 

Aantal bemiddelingen en preventieve acties

Bron: Leerplichtregistratie
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Successen van de thuiszittersaanpak zijn: 

• Eerdere en betere signalering van thuiszitters. 

• Gezamenlijk binnen de G4 werken aan oplossingen voor thuiszitters, doordat we een gedeelde 

definitie hebben van passend onderwijs en we cijfers beter met elkaar vergelijken. 

• Starten van een pilot met OCW waarbij de samenwerkingsverbanden in de G4 inzicht krijgen in de 

verzuim- en vrijstellingsregistratie van DUO. De pilot is ook bedoeld als opmaat voor een 

wetstraject waarin de informatiepositie van samenwerkingsverbanden op het gebied van verzuim 

en vrijstellingen wordt geregeld. 

• Werken aan een aanpak op geoorloofd verzuim, omdat geoorloofd verzuim vaak een voorspeller 

is van thuiszitten. 

 

 

9. Gebieden 

Het aantal jongeren dat met Leerplicht in aanraking komt verschilt per gebied. De ernst van de 

problematiek is dan ook niet overal gelijk. In onderstaande tabel staat de problematiek per gebied 

aangegeven en wordt deze vergeleken met de stedelijke problematiek. Uitgangspunt hierbij is het 

gebied waar de leerling woont. 

 

Een blauw cijfer betekent een oververtegenwoordiging van leerplichtzaken in het gebied. Licht groen 

houdt in dat de problematiek juist lager is dan het stedelijk gemiddelde. 

Een oververtegenwoordiging van het aantal leerplichtzaken in een gebied duidt vaak op een 

verhoogde problematiek in dat gebied, samenhangend met een laag opleidingsniveau en een laag 

inkomen van ouders en ook zaken als slechte huisvesting.  

 

 

 

◼ Gebied is hoger dan stedelijk gemiddelde 37 

◼ Gebied is gelijk aan stedelijk gemiddelde 

◼ Gebied is lager dan stedelijk gemiddelde 

 
37 Afwijking van het gemiddelde groter dan 20% 

Aantal leerplichtmeldingen per soort per woongebied leerling

Totaal AV RV Bemiddeling PV

Charlois 9.513 36 1.422 133 72

Delfshaven 10.369 31 1.604 128 76

Feijenoord 11.166 33 1.837 167 110

Hillegersberg-Schiebroek 7.493 4 381 21 17

Hoek van Holland 1.375 4 59 2 2

Hoogvliet 4.709 8 532 50 19

IJsselmonde 8.802 27 1.370 124 57

Kralingen-Croosw ijk 5.861 16 753 46 29

Noord 5.324 12 721 61 26

Overschie 2.730 4 155 4 11

Pernis 650 0 57 4 0

Prins Alexander 13.385 13 1.042 69 53

Rotterdam Centrum 2.359 17 376 34 23

Rozenburg 1.782 2 103 5 5

Spaanse Polder 5 0 0 0 0

Waalhaven-Eemhaven 3 0 0 0 0

Overig 198 21 194 36 4

Eindtotaal 85.724 228 10.606 884 504

Bron: Leerplichtregistratie


