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Masterplan Onderwijs: Bouwen aan de Toekomst 

Inleiding

Goed onderwijs stelt mensen in staat hun talenten te 
ontdekken en te benutten, een plaats te vinden in de 
samenleving, werk te vinden dat bij hen past en zich verder 
te ontwikkelen. Goed onderwijs leert mensen met elkaar 
om te gaan; leert hen omgaan met nieuwe omstandig
heden. Leren loont – en dat geldt ook voor de samenleving. 
Hoe beter een goed opgeleide bevolking in staat is haar 
talenten te ontwikkelen, des te beter anticipeert ze op de 
vraag van de arbeidsmarkt, des te beter functioneren de 
samenleving en de economie en des te flexibeler kunnen 
we inspelen op nieuwe omstandigheden en uitdagingen en 
de toekomst zelf vormgeven.

Daarom investeert Rotterdam in onderwijs en in school
ontwikkeling, in onderwijshuisvesting en in de voorschoolse 
voorzieningen. En met succes: in het afgelopen decennium 
is Rotterdam erin geslaagd het opleidingsniveau te 
verhogen, de onderwijsresultaten substantieel te verbete
ren en de schooluitval te verminderen. Het Rotterdamse 
primair onderwijs is aan een forse inhaalrace bezig: liepen 
we in 2010 nog 4,2 punten achter op de landelijke Centrale 
Eindtoets, nu is die achterstand teruggebracht tot 1,4 
punten. Het aantal voortijdig schoolverlaters is de afgelo
pen jaren gedaald van 5,3 procent in 2012 naar 3,1 procent 
in 2016. Het aandeel hoogopgeleiden is toegenomen van 
21,6 procent in 2009 tot meer dan 24 procent nu. Veel 
goed nieuws, maar gaat het snel genoeg om de nieuwe en 
steeds veranderende omstandigheden en uitdagingen het 
hoofd te bieden? En doen we de goede dingen? 

De wereld om ons heen verandert razendsnel. Internet en 
smartphones veranderen wereldwijd de economie, onze 
blik op de wereld, op anderen en op onszelf, op ons sociale 
leven, onze privacy, de zorg die we krijgen en de manier 
waarop we met informatie omgaan. Een deel van de kennis 
en vaardigheden die de markt nu zoekt, bestond vijf jaar 
geleden nog niet. Veel banen en beroepen verdwijnen of 
krijgen een andere inhoud. Nieuwe beroepen en banen 
komen ervoor in de plaats, al weten we niet welke. 

In verschillende toekomstverkenningen wordt benadrukt 
hoe snel de veranderingen gaan en hoe groot de impact 

ervan is. Zo wordt in de Roadmap Next Economy, de 
economische langetermijnstrategie van de metropoolregio 
geïnspireerd door Jeremy Rifkin, geschetst dat de verder
gaande globalisering, de digitalisering van de economie en 
de energietransitie een fundamentele omslag nodig maken. 
Dit geldt zeker voor de aan de haven gerelateerde activitei
ten van Rotterdam, vergevorderd in hun levenscyclus en 
onderdeel van de op gas en olie gebaseerde economie. We 
kiezen nu voor deze vernieuwing, om in de toekomst onze 
economie en samenleving te laten bloeien.

De uitgangspositie van Rotterdam kent zowel voor als 
nadelen. Rotterdam heeft een jonge bevolking, een 
wereldhaven met sterke economische clusters, een sterk 
internationaal netwerk en een aantal toonaangevende 
kennisinstellingen in de directe omgeving. Het gaat goed 
met Rotterdam. Net als het Rotterdamse onderwijs is de 
stad als geheel aan een opmars bezig. Architectonische 
hoogstandjes staan symbool voor lef en vernieuwing. 
De stad is in trek bij bewoners en bedrijven ‘van buiten’ en 
het Rotterdams zelfbewustzijn is groter dan ooit tevoren. 
69 procent van de Rotterdammers is trots op zijn stad, in 
2008 was dit nog 57 procent. 

Daar staat tegenover dat de aanwezige kennis en het 
innovatiepotentieel economisch nog niet verzilverd worden 
en dat de bevolking voor een grote stad relatief laag is 
opgeleid. De sociale verschillen in de stad zijn groot. Teveel 
Rotterdammers leven van een uitkering. Te veel jongeren 
hebben te maken met een combinatie van problemen zoals 
schulden, criminaliteit en psychosociale (gezins)problema
tiek. Bijzonder voor Rotterdam is de verdeling van sociale 
verschillen over de stad: op Zuid zijn de problemen groter 
en op onNederlandse wijze samengebald.

Het succes van Rotterdam en de kwaliteit van de Rotter
damse samenleving hangen voor een groot deel af van 
de kennis, de kwaliteiten en de weerbaarheid van haar 
bevolking. Een goed opgeleide bevolking heeft veel meer 
invloed op haar eigen toekomst dan een minder goed 
opgeleide bevolking. Het onderwijs vervult hierbij en in de 
Roadmap Next Economy een sleutelrol. Wat betekenen 
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1 Inleiding

de ontwikkelingen voor het onderwijs en wat vragen ze 
van het onderwijs? In dit Masterplan onderzoeken we hoe 
het onderwijs toekomstbestendig gemaakt kan worden en 
welke bijdrage het onderwijs kan leveren aan de toekomst 
van Rotterdam. We kijken wat verder vooruit en definiëren 
de Rotterdamse onderwijsopdracht. Het Masterplan geeft 
daarmee richting, maar ook ruimte voor vernieuwing en 
verdere ontwikkeling.

In het volgende hoofdstuk gaan we daarom in op de stand 
van zaken en de trends op demografisch, economisch en 
sociaal gebied. We baseren ons hierbij op toekomstver
kenningen, onderzoeken, adviesrapporten en de jaarlijkse 
Staat van het Rotterdams Onderwijs en we concentreren 
ons op wat voor het onderwijs relevant is (zie bijlage twee 
voor de bronnen). In hoofdstuk drie formuleren we vervol
gens de onderwijsopdracht voor Rotterdam. In hoofdstuk 
vier beschrijven we hoe de stad er in 2030 als onderwijs
stad uitziet.

Voor de totstandkoming van dit document hebben we niet 
alleen gebruikgemaakt van papier maar hebben we ook 
gesprekken gevoerd, initiatieven in de stad bezocht en 
bijeenkomsten georganiseerd met lokale, nationale en 
internationale experts. Bijlage één bevat een beschrijving 
van deze werkwijze. Onze dank gaat uit naar iedereen die 
ons geholpen heeft. We hebben de inzet, energie, ervaring 
en netwerken van onze partners benut om een antwoord 
te vinden op de vragen die we ons hadden gesteld. Dit 
Masterplan is een oproep aan alle partners om de samen
werking te blijven opzoeken. Want ook voor de uitvoering 
geldt: Rotterdam kan dit niet alleen en streeft er daarom 
naar een magneet te zijn voor experts, vernieuwers en 
(internationale) koplopers, voor leraren en andere onder
wijsprofessionals met passie en ambitie, voor werkgevers 
die willen investeren en voor iedereen die zijn talenten wil 
ontwikkelen en wil inzetten.
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2 Trends en ontwikkelingen

2.1 De inwoners van Rotterdam
Bevolkingsgroei
De wereldbevolking is de afgelopen decennia snel 
gegroeid. In 1950 woonden er 2,5 miljard mensen op 
de wereld, 65 jaar later zijn er bijna 5 miljard mensen 
bijgekomen en in 2030 zullen er meer dan 8,5 miljard aard
bewoners zijn. Tegelijkertijd vergrijst de wereldbevolking 
en woont zij meer en meer in steeds grotere steden. De 
trek naar de stad heeft ertoe geleid dat inmiddels meer 
dan de helft van de wereldbevolking in een stedelijke 
omgeving woont en in 2050 zal dit meer dan twee derde 
zijn. Per week verhuizen wereldwijd 1,3 miljoen mensen 
naar de stad. 

Wat we wereldwijd zien, zien we in het klein in Neder
land: de grote stad werkt als een magneet op jongeren, 
nieuwkomers, ondernemers en arbeiders, kunstenaars en 
creatievelingen, kansarmen, kennis en talent. Rotterdam is 
met ruim 630.000 inwoners de tweede stad van Nederland. 
Sinds 2008 groeit het aantal inwoners van Rotterdam. Dat 
aantal groeit sneller dan verwacht: de bevolkingsprognoses 
moeten de laatste jaren steeds opnieuw naar boven 
worden bijgesteld. Volgens de laatste prognose wonen er 
in 2030 ruim 676.000 mensen in onze stad.

De groei van de stad wordt volgens de bevolkingsprognose 
Rotterdam veroorzaakt door een toename van het aantal 
geboorten en een stijging van het positieve buitenlands 
migratiesaldo. De groei is als gevolg van de demografische 
opbouw van de verschillende wijken en het beschikbare 
en te realiseren woningaanbod niet gelijk verdeeld over de 
stad. Om de bevolkingsgroei in Rotterdam op te vangen, 
is nieuw woningaanbod nodig. Het huidige planaanbod telt 
31.000 nieuwe woningen. Om de bevolkingsgroei tot 2040 
op te vangen, wordt naar locaties gezocht voor nog eens 
20.000 woningen. De locaties die al in beeld zijn, bevinden 
zich in de binnenstad, langs de rivier (Merwe Vierhavens, 
Kop van Zuid en Feijenoord Stadionpark) en in het noorden 
van de stad (Park 16Hoven, Schiebroek en langs de A20 
en de A16).

Bevolkingssamenstelling
Hoewel de groei zich in alle leeftijdsgroepen voordoet, blijft 
de Rotterdamse bevolking naar verhouding jong. De stad 
heeft een aanzuigende werking op jonge huishoudens 
vanwege opleiding, werk en woonmilieus. Volgens de 
Woonvisie Rotterdam 2030 zal Rotterdam ook vergrijzen, 
weliswaar minder dan de rest van het land, maar toch 
aanzienlijk: het aandeel 65 jaar en ouder in Rotterdam stijgt 
van 15 procent van de bevolking in 2015 naar 19 procent 
in 2035. Als gevolg van de vergrijzing neemt volgens het 
Planbureau voor de Leefomgeving de druk op beroeps
bevolking toe en stijgt de behoefte aan zorg in de buurt.

Rotterdam is een wereldstad. De Rotterdamse haven 
behoort tot de grootste en belangrijkste havens ter 
wereld. Rotterdam is de wereld in het klein en herbergt 
inwoners van meer dan 160 verschillende nationaliteiten. 
Het aandeel Rotterdammers van wie beide ouders in 
Nederland geboren zijn, daalt al jaren. Begin 2012 was 
hun percentage 52 procent, in 2030 is hun aandeel naar 
verwachting 40 procent. We zien een groei van personen 
uit de overige EUlanden en een toename van personen 
van nietwesterse afkomst. Hierbinnen neemt het aandeel 
van mensen van Turkse, Marokkaanse, Surinaamse, 
Antilliaanse en Kaapverdiaanse afkomst vooral toe dankzij 
de groei van de tweede generatie, terwijl de groei van de 
overige nietwesterse personen vooral veroorzaakt wordt 
door nieuwe vestigers. De verschillen in samenstelling 
van de bevolking zijn groot binnen de stad. In bijvoorbeeld 
de Afrikaanderwijk bedraagt het percentage mensen 
met een migratieachtergrond meer dan 85 procent. In 
HillegersbergZuid is dit 23 procent. 

Bij immigratie denken we vaak aan vluchtelingen, huwe
lijksmigranten en gezinsherenigers, maar het kunnen 
ook kenniswerkers of internationale studenten zijn. 
Buitenlandse kenniswerkers zijn werkzaam in allerlei 
sectoren, maar in Rotterdam vooral in de handel, zakelijke 
dienstverlening, zorg en industrie. De specifieke kennis 
en vaardigheden die deze medewerkers meebrengen, zijn 
voor de economie van groot belang. Nu nog wonen relatief 
veel Rotterdamse kenniswerkers in de regio Den Haag. 

Trends en 
ontwikkelingen
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Hoewel de onderwijsresultaten de laatste jaren zijn 
gestegen en Rotterdam er steeds beter in slaagt hoge
ropgeleiden aan de stad te binden, wordt de Rotterdamse 
bevolking als geheel gekenmerkt door een relatief lage 
sociaaleconomische status. Zo zijn er met 22 respectieve
lijk 39 procent relatief veel laag en middelbaar opgeleide 
Rotterdammers. Van de meer dan tienduizend jongeren die 
in de regio Rijnmond bij het UWV als werkzoekend staan 
geregistreerd, heeft 53 procent geen startkwalificatie. De 
beroepsbevolking in Rotterdam is hierdoor relatief kwets
baar in veranderende omstandigheden. 

Een grote stad als Rotterdam zorgt voor sociale mobiliteit 
van een deel van de bevolking. Het is goed als Rotterdam
mers zich sociaaleconomisch ontwikkelen, maar we zien 
ook dat een deel van deze groep uit Rotterdam vertrekt. 
Zo zien we dat de nieuwkomers in de stad gemiddeld 
een lager inkomen hebben dan de mensen die de stad 

Het aantal internationale studenten groeit. De Erasmus 
Universiteit Rotterdam trekt bijvoorbeeld steeds meer 
studenten uit het buitenland. In 2013 waren het er nog 
geen vierduizend, op 1 oktober 2016 waren dat er al 5385. 
Volgens de Erasmus Universiteit is momenteel een vijfde 
van haar studenten afkomstig uit het buitenland. De meeste 
internationale studenten komen uit Duitsland, Griekenland, 
China, Frankrijk en Italië. Bij een hogeschool als Codarts 
ligt dit percentage nog hoger en ook de andere instellingen 
hebben veel studenten uit het buitenland. Het totale aantal 
zogenoemde expats dat tijdelijk in Rotterdam verblijft, wordt 
geschat op 27.000 en dat aantal stijgt. 

Focus op aansluiting tussen 
onderwijs en arbeidsmarkt

Mahmoud Acharki
Docent Olympia College en zij-instromer vanuit 
het bedrijfsleven

Volgens Acharki moet een docent inlevingsvermogen 
hebben. Voordat hij ging lesgeven, werkte de dertiger 
als detacheerder. Hij huurde een huis, trouwde en 
werd vader. “Ik heb een totaal ander leven dan mijn 
leerlingen. Toch probeer ik hun schoenen aan te trek
ken. Dat moet ook als ik wil uitvinden hoe een leerling 
zich ontwikkelt. Ik doe dit niet alleen, maar met een 
team van zorgcoördinatoren, ambulante medewer
kers, maatschappelijk werk en andere docenten. Als 
docent zijn wij het centrale punt doordat wij in de klas 
zien hoe de leerling zich voelt.”

De komende jaren moet het onderwijs zich volgens 
hem focussen op een betere aansluiting tussen 
onderwijs en de arbeidsmarkt. “75 procent van de 
leerlingen uit het praktijkonderwijs heeft langer 
ondersteuning nodig om op de juiste plek terecht te 
komen.” Hij wil leerlingen niet alleen leren hoe zij 
moeten rekenen, maar ook vertellen waar zij na hun 
opleiding terecht kunnen en hoe zij moeten sollicite
ren. Vanuit het bedrijfsleven heeft hij hierin ervaring. 
“Dat maakt mij als zijinstromer een kans voor het 
onderwijs. Mijn advies aan anderen die over deze 
stap nadenken: ga ervoor. De opleiding is pittig, maar 
met de goede instelling gaat het je zeker lukken. Als 
je echt iets wilt in het leven, dan komt het goed. Zo 
gun ik het deze kinderen dat ze aan de slag kunnen. 
In het praktijkonderwijs hebben ze ook dromen. Ik sta 
er soms van versteld. Net kwam er een jongen binnen 
die onderwaterlasser wil worden. Dat is toch fantas
tisch?

Bovenstaande tekst is een deel uit het interview met 
Mahmoud Acharki. Alle interviews kunt u teruglezen 
op onderwijs010.nl.
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2 Trends en ontwikkelingen

verlaten. We zien grote verschillen tussen de verschillende 
wijken op dit punt van sociale mobiliteit. Het is de ambitie 
van programma’s als Sterke Schouders, Sterke Stad en 
Kansrijke Wijken om bewoners die het goed doen, aan de 
wijk en de stad te binden.

Rotterdam kenmerkt zich ook door het grote verschil tussen 
noord en zuid. Het verschil in woningbestand tussen noord 
en zuid is ook groot. Het aandeel goedkope woningvoor
raad (corporatiewoningen met huurprijs tot €710 per maand 
en particuliere huurwoningen en koopwoningen met een 
WOZwaarde tot €140.000) op de totale woningvoorraad 
is in Nationaal Programma Rotterdam Zuidgebied onge
kend hoog: 78 procent. In Charlois zelfs 87 procent. De 
woningvoorraad is dus zeer eenzijdig. In de Rotterdamse 
regio is het percentage 55 procent. Onder de vestigers 
in Zuid bevinden zich volgens het onderzoek Komen en 
Gaan van het gemeentelijke dienstencentrum Onderzoek 
en Business Intelligence (OBI) in vergelijking met de rest 
van Rotterdam veel huishoudens met een uitkering, een 
laag inkomen, lager of middelbaar opleidingsniveau en 
huishoudens van een nietwesterse afkomst. Huishoudens 
die zich elders in Rotterdam vestigden, zijn juist vaker 
autochtoon en hebben vaker inkomsten uit betaalde arbeid, 
een middelbaar of hoog huishoudinkomen en een hoog 
opleidingsniveau. Het doel van het Nationaal Programma 
op Zuid is in 2030 het verschil met de G4 overbrugd te 
hebben, zowel door het opleidingsniveau en de inkomens
positie van de huidige inwoners op te krikken als door het 
aantrekken van hoger opgeleide nieuwe bewoners. Zo is er 
onder andere een groot woningbouwprogramma om in de 
verschillende wijken een evenwichtiger bevolkingssamen
stelling te realiseren.

Leerlingen en leerlingstromen
Het aantal twee en driejarige peuters in Rotterdam 
schommelt rond de 15.000. Daarvan gaat 82 procent 
naar een voorschoolse voorziening. In het Rotterdamse 
basisonderwijs (inclusief speciaal basisonderwijs) zitten op 
dit moment 52.618 leerlingen, in het Rotterdams voortgezet 
onderwijs zitten 34.469 leerlingen en in het (v)so zitten 
staan 4.206 leerlingen ingeschreven. Het Rotterdamse 
middelbaar beroepsonderwijs heeft bijna 60.000 leerlingen 
en het hoger onderwijs telt meer dan 85.000 studenten.

Meer inwoners betekent uiteraard ook meer kinderen. De 
toevoeging van woningen zorgt ook voor een verwachte 
toename van het aantal kinderen. Uit het kaartje hierboven 
blijkt dat het aantal Rotterdamse kinderen van 0 tot 
19 jaar volgens de laatste prognose met bijna 13.000 
toeneemt. Deze kinderen zullen in grote meerderheid in 
Rotterdam naar school gaan. Gebieden met een grote 
toename van 019jarigen zijn de binnenstad, Feijenoord, 
KralingenCrooswijk, het Oude Noorden en Park 16Hoven.

Over het algemeen is het de wens van ouders om hun 
kind in de buurt naar school te laten gaan, zeker in het 
basisonderwijs. Voor een groep ouders en leerlingen speelt 
een specifieke signatuur van een school een belangrijke 
rol in de schoolkeuze. De drie islamitische basisscholen 
die Rotterdam telt, trekken leerlingen uit de hele stad. 

Bekende plannen nieuw woningaanbod en de verwachte 
toename van het aantal 0–19 jarigen per gebied tot 2035. 
De groei is het grootst in het centrum, Feijenoord, Kralin
genCrooswijk, Noord en Overschie.
 
Bron: Update Bevolkingsprognose Rotterdam 2015-2035, 
OBI, 2017 en Nieuwbouwprogramma Wonen, Stadsontwik-
keling, 2017. Bewerking door Stadsontwikkeling.
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Kaart primair onderwijs.
Bron: Min. OCW (DUO), bewerking door OBI en Stadsont-
wikkeling. Peildatum oktober 2015.

De gereformeerde basisschool trekt ook leerlingen uit de 
hele stad én uit de regio. Door leerlingstromen door de stad 
te analyseren, toont de Onderwijskaart aan dat scholen met 
een duidelijk profiel in trek zijn bij groepen ouders. Denk 
aan scholen met een specifieke pedagogische aanpak of 
met bijzondere aandacht voor een bepaald thema zoals 
kunst en cultuur, sport of tweetalig onderwijs. Deze scholen 
trekken ook kinderen uit andere buurten en uit de regio.

De Onderwijskaart van de stad laat zien dat het aanbod 
in de oude stadswijken rond het centrum aan beide zijden 
van de rivier veel eenzijdiger is. Daar bevindt zich een 
groot aantal kleine basisscholen. Deze kleine scholen, vaak 
onder de opheffingsnorm van 182 leerlingen, slagen er 
niet in om voldoende leerlingen te trekken. Kinderen uit die 
wijken gaan voor een deel naar scholen in andere wijken. 
Wanneer we kijken naar de demografische ontwikke
lingen tot 2035, blijkt duidelijk dat er  als het aanbod niet 
verandert  op een aantal andere plekken juist een tekort 
aan basisscholen ontstaat en een nog groter deel van 
het aanbod onvoldoende aantrekkelijk is voor kinderen 
die in de wijk wonen. De verschillen per wijk zijn daarbij 
aanzienlijk. Zo stijgt het aantal leerlingen in het voorgezet 
onderwijs in Overschie van 1000 nu naar ruim 1600 in 
2030, terwijl het aantal leerlingen in Delfshaven in diezelfde 
periode daalt.

In het voortgezet onderwijs zien we grote leerlingstromen 
van het ene gebied naar het andere gaan. Op dit moment 
gaan bijna 6200 Rotterdamse leerlingen naar een 
voschool buiten de gemeente Rotterdam, tegelijkertijd 
komen ruim 10.500 leerlingen vanuit de regio naar een 
Rotterdamse school voor voortgezet onderwijs. Een opval
lender cijfer is dat op dit moment zo’n 35 procent van alle 
leerlingen in het voorgezet onderwijs die op Zuid wonen, 
elders onderwijs volgt. Circa 1.800 leerlingen gaan elke 
dag de brug over naar Noord, honderden andere leerlingen 
uit Hoogvliet en IJsselmonde zoeken hun heil vooral in 
Nissewaard, Ridderkerk en Barendrecht.  Dit duidt op een 
mismatch. Deze zal met de verwachte ontwikkelingen in 
het bevolkingsaantal en de bevolkingssamenstelling alleen 
maar groter worden als er in het aanbod niets verandert. 
In het primair onderwijs zien we eenzelfde beweging, zij 
het op kleinere schaal, omdat nabijheid van de school voor 
ouders met kinderen in het basisonderwijs belangrijker is.

2.2 Arbeidsmarkt en onderwijs
Wereldwijde ontwikkelingen
De economische ontwikkelingen gaan razendsnel en 
zijn heel ingrijpend. De snelheid waarmee producten en 
bedrijven zoals Google, Facebook en Amazon opkomen, 
hun impact en hun invloed, was eerder onvoorstelbaar. 
De flexibilisering van de arbeidsmarkt is een andere trend 
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met veel impact. De toegenomen en toenemende onze
kerheid met betrekking tot werk en inkomen wordt als een 
van de meest relevante vraagstukken van de toekomstige 
arbeidsmarkt gezien. We zien dat traditionele organisatie
modellen en dienstverbanden met vaste functies en banen 
in bedrijven, in Rotterdam plaatsmaken voor meer flexibele 
modellen. Het werk en takenpakket veranderen, internet 
en de digitale ontwikkelingen maken nieuwe, minder plaats
gebonden manieren van werken mogelijk. Volgens het CBS 
telt Nederland inmiddels ruim een miljoen zzp’ers, al is een 
kwart van de zzp’ers na drie jaar weer in loondienst.

Next Economy
De globalisering, de digitalisering van de economie en 
de veranderingen in communicatie maken  net zoals de 
energietransitie  een omslag nodig in de manier waarop 
we de samenleving en onze economie vormgeven. Jeremy 
Rifkin heeft het over de derde industriële revolutie. Volgens 
de Roadmap Next Economy moet Rotterdam, om ook in 
de toekomst een aantrekkelijke en concurrerende stad te 
blijven, nu inzetten op vijf transitiepaden. Dit zijn: 
•  inzetten op een sterke digitale economie, met goede 

infrastructuur en gebruik van big data; 
• inzetten op hernieuwbare energie, CO2opslag, conver

sie en opslagtechnologie; 
• creëren van de circulaire economie: het gebruik en 

hergebruik van hulpbronnen en reststoffen; 
• een innovatief ondernemersklimaat;
• een krachtige, inclusieve samenleving voor iedereen.

De combinatie van de snelle technologische ontwikke
lingen, de uitputting van natuurlijke hulpbronnen en de 
omschakeling van fossiele naar duurzame energie maakt 
dat havenstad Rotterdam de komende periode voor één 
van de grootste uitdagingen in haar bestaan staat. Want de 
Rotterdamse economie is nog erg olie en gasgerelateerd 
en drijft voor een substantieel deel op goederenvervoer, 
industrie en internationale markten. Er zijn daarbij niet 
alleen maar bedreigingen, maar zeker ook kansen. Rot
terdam heeft volgens de Roadmap Next Economy  zeker 
samen met Den Haag  een sterk internationaal netwerk, 
een goede kennisinfrastructuur en een stevige positie 
in IT, petrochemie, agrofood en de maritieme industrie. 
De wereldhaven Rotterdam is het logistieke centrum 
van Europa. Er liggen kansen in de schaalgrootte van 
Rotterdam, energieconversie en opslag, gezondheidzorg, 
ehealth en bijvoorbeeld zorgrobotica.

Werkgelegenheid
De voorspellingen over de hoeveelheid werk in de toe
komst lopen sterk uiteen. Zo concludeert The Future of 
Employment (2013) dat ongeveer 47 procent van de totale 
werkeenheid in de Verenigde Staten door verdergaande 
technologisering en automatisering in gevaar is. Deloitte 
komt via diezelfde Oxford methode tot vergelijkbare 
conclusies voor Nederland. De Organisation for Economic 
Cooperation and Development (OECD) concludeert (2015) 
evenwel dat de onderzoekers van Oxford de mate van 
automatisering sterk overschatten, omdat veel beroepen 
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Kaart voortgezet onderwijs.
Bron: Min. OCW (DUO), bewerking door OBI en Stadsont-
wikkeling. Peildatum oktober 2015.
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Jong talent

Aspasia Arnhem
Leerling G.K van Hogendorpschool

“Mijn moeder vindt de zorg bij mij passen, maar ik 
weet niet wat ik wil. Keuzes maken is moeilijk. Je 
weet nooit zeker wat de beste beslissing is.” Tweede
klasser Aspasia Arnhem volgt de Gemengde Leerweg 
VMBO aan de G.K Hogendorp in RotterdamWest. 
Ze volgt de opleiding Economie en Ondernemen. “Ik 
houd ervan om mensen te helpen en te begeleiden. 
Volgens mijn moeder ben ik sociaal. Zij werkt in de 
zorg. Mijn vader is klusser. Hij tekent veel en bedenkt 
dan hoe iets beter kan. Door hem ben ik goed in 
scheikunde.”

Haar talent voor de zorg en scheikunde ten spijt, 
het liefst houdt de tiener zich bezig met kunst. Op 
school maakt ze poppen van papier maché, maquet
tes, papieren tasjes en zaagt zij figuren. “Ik vind het 
prettig om met mijn handen bezig te zijn. Dan hoef ik 
niet speciaal na te denken en gaat het vanzelf. Ik kan 
best goed leren, hoor. In de klas moeten we het altijd 
eerst zelf proberen en daarna met elkaar overleggen. 
Pas als dat niet lukt mogen we hulp aan de docent 
vragen. Vriendinnen willen soms dat ik de opdrachten 
voor hen doe, maar dan leren zij niets. Uiteindelijk 
moet je het zelf doen.”

Bovenstaande tekst is een deel uit het interview met 
Aspasia Arnhem. Alle interviews kunt u teruglezen op 
onderwijs010.nl.

grote delen bevatten die niet te automatiseren zijn. Op 
basis van een analyse van de taken die binnen een beroep 
wordt uitgevoerd, komen ze tot de conclusie dat gemiddeld 
9 procent van de banen geautomatiseerd (gerobotiseerd, 
gedigitaliseerd) zal worden. De OECD stelt bovendien dat 
medewerkers nieuwe taken zullen oppakken en er door de 
nieuwe technieken ook weer nieuwe banen ontstaan.

In bepaalde sectoren neemt het aantal banen juist toe. 
Zo is dienstverlening als sector de afgelopen periode 
een belangrijke banenmotor gebleken. Sectoren als de 
zorg en de beveiligingssector zijn daarbij sterk gegroeid. 
Sectoren die als kansrijk worden gezien, zijn techniek, 
informatietechnologie en dataanalyse, agrofood, de 
maritieme industrie en in de haven groeit het aantal 
banen in de maintenance substantieel. Als minder kansrijk 
gelden economische en administratieve beroepen, maar 
ook landbouw, rechten en finance. Over het algemeen 
wordt gesteld: hoe lager het niveau, hoe kwetsbaarder de 
genoemde sector. Aan de andere kant blijkt uit onderzoek 
dat hoog opgeleiden steeds meer taken, zoals koken 
en schoonmaken, uitbesteden aan de markt. Zo neemt 
de vraag naar diensten in het algemeen en persoonlijke 
dienstverlening in het bijzonder naar verwachting ook in 
de toekomst toe. Een trend waardoor juist weer aan de 
onderkant van de markt banen ontstaan. 

Zo vlak na een economische crisis waarin 70.000 mensen 
in de bouw en infra zijn ontslagen, realiseren we ons echter 
dat de kansrijkheid van bepaalde sectoren zeer afhankelijk 
is van de conjunctuur en dat (bijvoorbeeld in het geval van 
het aantal zzp’ers) ook de wal het schip kan keren en dus 
ook de flexibiliteit van de arbeidsmarkt op dat punt weer 
kan afnemen. 

De keuze van Rotterdam voor de transitiepaden van de 
Roadmap Next Economy geeft richting voor de toekomst en 
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Het aanbod van middelbare 
scholen in Rotterdam Zuid 
komt onvoldoende aan de 
vraag tegemoet

Iris Dudok
Senior Planoloog Gemeente Rotterdam 

“Als we ver genoeg terug gaan, ben ik familie van 
architect en stedenbouwkundige Willem Dudok. Mijn 
vader heeft dit onlangs uitgezocht. Hij is gepensio
neerd en zoekt onze stamboom uit.” 

Als planoloog kijkt Iris Dudok eveneens naar lange 
tijdspannes, maar dan vooruit. Niet naar volgend 
jaar, vijf jaar of tien maar twintig jaar vooruit. “De stad 
doet het nu goed en dat willen we in de toekomst zo 
houden, maar daar moeten we wel wat voor doen. 
Door maatschappelijke en economische trends te 
doordenken op hun ruimtelijke consequenties, kom je 
op nieuwe kansen en uitdagingen voor de inrichting 
van de stad. Het is de kunst om vervolgens terug te 
redeneren om te zien wat vandaag de dag nodig is 
om op die toekomst te anticiperen. Ook wordt zo dui
delijk met welke partijen we daaraan moeten werken.”
 
Voor de Gemeente Rotterdam bracht Dudok de 
spreiding en diversiteit van onderwijsinstellingen over 
Rotterdam in kaart. Dudoks Onderwijskaart laat zien 
dat in RotterdamZuid het huidige aanbod van mid
delbare scholen onvoldoende aan de vraag tegemoet 
komt. “Veel leerlingen verlaten Zuid om naar een mid
delbare school in Noord te gaan of in de gemeenten 
die aan Rotterdam grenzen. Deze leerlingen moeten 
we juist vasthouden. Ook voor de aantrekkelijkheid 
van het woonmilieu in Zuid is dat van groot belang.“ 
In dit woonmilieu wordt fors geïnvesteerd. Denk 
aan de doorontwikkeling van de Kop van Zuid, aan 
Feyenoord City rondom de Kuip en aan het Hart van 
Zuid met Zuidplein en Ahoy. “Al deze ontwikkelingen 
geven een impuls aan het verbeteren van het lokale 
woon en leefklimaat waar ook het Nationaal Pro
gramma RotterdamZuid vol op inzet. Het versterken 
en vernieuwen van het onderwijsaanbod past in deze 
integrale aanpak.”

Bovenstaande tekst is een deel uit het interview met 
Iris Dudok. Alle interviews kunt u teruglezen op onder-
wijs010.nl.

heeft ook impact op de stad. Het betekent dat we niet alles 
gaan doen om een verouderend industrieel complex zoveel 
mogelijk ongewijzigd overeind te houden, maar dat we ons 
gaan inspannen om Rotterdam en omgeving duurzamer, 
digitaler, internationaler, circulairder, ondernemender, weer
baarder en inclusiever te maken. Het antwoord op de vraag 
of Rotterdam hierin slaagt, is voor een deel afhankelijk van 
het onderwijs. Onderwijs speelt een rol bij het toerusten van 
de arbeidsmarkt en het meeontwerpen van de arbeidsmarkt 
van de toekomst, maar bepaalt ook mede de kwaliteit van 
het vestigingsklimaat.

Opleiden voor de toekomst
In Nederland werken ruim 7 miljoen mensen, waarvan 
ongeveer 2,1 miljoen op mboniveau. Rotterdam is een 
echte mbostad. De jaarlijkse vervangingsvraag naar net 
afgestudeerde mbostudenten is in veel branches groot. De 
baankansen van mbo’ers zijn op dit moment relatief goed. 
Er zijn grote verschillen tussen verschillende mborichtin
gen. Volgens de feiten en cijfers over beroepsonderwijs 
en bedrijfsleven hebben gediplomeerden in het vakgebied 
Wegenbouw en Infrastructuur de hoogste kans (93 procent) 
op betaald werk. Een aanzienlijk deel van de mbostuden
ten in de regio Rijnmond kiest voor een opleiding in de zorg 
(18 procent). Ook het aandeel studenten in de richtingen 
maritiem, welzijn, gastvrijheid en retail is met steeds 6 
procent relatief groot in onze regio. De aandacht voor 
de aansluiting van het onderwijs naar de arbeidsmarkt is 
gegroeid, zowel bij studenten als bij de onderwijsinstellin
gen. Zo is er in Rotterdam meer aandacht voor loopbaan
leren waarbij leerlingen op jonge leeftijd nadenken over hun 
onderwijsloopbaan. Volgens de meest recente Basiscijfers 
Jeugd Rijnmond van werk.nl is er de laatste jaren sprake 
van een relatief grote toename van het aantal studenten in 
de richting voeding, afbouw en onderhoud, ICT, maritiem, 
luchtvaart en transport en logistiek. Vooral richtingen in de 
sector techniek bieden een goede kans op werk. 

We zien dat het beroepsonderwijs zijn opleidingen meer 
afstemt op de veranderende arbeidsmarkt: zo daalde het 
aantal opleidingen de afgelopen jaren al sterk van 950 
in 2010/2011 naar 575 in 2015/2016. De daling was het 
grootst bij het Albeda College en Zadkine. Daarnaast 
worden nieuwe opleidingen gestart. Zadkine is bijvoorbeeld 
gestart met de nieuwe opleiding Human Technology en het 
Albeda College opent een opleiding tot intercedent. We 
zien ook dat mboinstellingen opleidingscapaciteit aanpas
sen aan de vraag van de arbeidsmarkt. Zo is bij het Albeda 
College in de laatste twee jaar het aantal opleidingsplaat
sen Logistiek met 85 procent gestegen. Bij Zadkine is 
de opleidingscapaciteit voor financieel administratieve 
beroepen de afgelopen twee jaar met 40 procent terugge
bracht en die voor logistiek teamleider juist met 25 procent 
uitgebreid. De Rotterdamse vakcolleges, het Scheepvaart 
en Transport College, het Hout en Meubileringscollege en 
het Grafisch Lyceum Rotterdam zijn succesvol als het gaat 
om herkenbaarheid voor en aansluiting op de arbeidsmarkt.

Bij deze verbeterde aansluiting past ook een aantal 
kanttekeningen. Zo duurt het een aantal jaar voordat een 
onderwijsinstelling zijn curriculum heeft vernieuwd, een 
nieuwe opleiding heeft vormgegeven en nieuwe docenten 
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heeft opgeleid. De vakkennis die de school aanbiedt is 
soms ook al verouderd op het moment dat de leerling de 
arbeidsmarkt betreedt. Daarnaast is de afstemming gericht 
op de toekomstige arbeidsmarkt zoals we die nu voor ons 
zien. Tenslotte is het idee van een opleiding als voorbe
reiding op de arbeidsmarkt verouderd, omdat iemand 
ook tijdens zijn carrière zal moeten blijven leren, zijn hele 
werkende leven lang. Er komen op alle onderwijsniveaus 
nieuwe commerciële onderwijsaanbieders, al dan niet 
aan specifieke bedrijven of bedrijfstakken verbonden, die 
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proberen om de aansluiting op de arbeidsmarkt beter voor 
elkaar te krijgen. 

Op onderdelen zien we ook dat het onderwijs leerlingen 
voorbereidt op een toekomst die we nog niet kennen. Hier 
zien we meer aandacht voor de persoonsvormende en 
sociale competenties en op 21steeeuwse vaardigheden. 
Leerlingen worden getraind in het leren leren om zich 
aan te aanpassen, zich te kunnen blijven ontwikkelen en 
om beter om te gaan met onzekerheid. Ook digitale en 
communicatieve vaardigheden worden ontwikkeld. Voor het 
werken in de (persoonlijke) dienstverlening zijn houding en 
gedrag essentieel.

In de sector onderwijs zien we dat de tekorten aan goede 
leraren in het primair en voorgezet onderwijs, maar ook in 
het middelbaar beroepsonderwijs, snel oplopen. Naast de 
uitbreidingsvraag door toenemende leerlingenaantallen 
in het primair onderwijs, neemt volgens de arbeidsmarkt
analyse van de CAOP (Centrum voor Arbeidsverhouding 
Overheidspersoneel ) de komende jaren de vervangings
vraag in het primair onderwijs fors toe. Uit de analyse 
blijkt dat er in het voortgezet onderwijs tot 2020 sprake 
is van een kwalitatief tekort. Een stijging van het aantal 
leerlingen in het primair onderwijs doet zich met enkele 
jaren vertraging ook voor in het voortgezet onderwijs. Ná 
2020 zal daarom ook daar de vraag naar leraren toenemen. 
Volgens de Algemene Onderwijsbond is er in 2025 een 
tekort van minimaal 8000 basisschoolleraren. Ook het 
tekort aan docenten technisch beroepsonderwijs in mbo 
en vmbo wordt door vergrijzing en geringe instroom in de 
docentenopleiding nijpend.

Hoewel het goed gaat met het onderwijs en het oplei
dingsniveau van de stad staat ook vast dat we binnen het 
onderwijs nog niet alle talenten benutten, want ondanks 
dat het aantal voortijdige schoolverlaters afneemt, verlaat 
in Rotterdam nog altijd 3,1 procent van de jongeren het 
onderwijs voortijdig zonder startkwalificatie. Ongeveer 15 
procent van de eerstejaars studenten in het hbo valt uit, bij 
mbo’ers in het hbo is dit 19,9 procent en bij nietwesterse 
mannelijke allochtone mbo’ers is dit uitvalpercentage 
meer dan 25 procent. Volgens de Vereniging Hogescho
len behaalt zelfs maar 20,9 procent van de mannelijke 
nietwesterse allochtone studenten binnen vijf jaar het 
mbodiploma. De Hogeschool Rotterdam, die veel geïnves
teerd heeft in het vergroten van het studiesucces, doet het 
vergeleken met andere hogescholen in de Randstad relatief 
goed, maar op sommige opleidingen van de Hogeschool 
varieert het uitvalpercentage voor nietwesterse allochtonen 
van 30 tot 41 procent en dat is te hoog.

2.3 Sociale verschillen 
Individualisering, globalisering en fragmentatie
Nederland heeft met Zweden het hoogste percentage 
mensen met een internetverbinding van de Europese Unie. 
Kennistechnologie zorgt ervoor dat naast het vergaren, 
ook het creëren en delen van kennis eenvoudiger wordt. 
Gebruikers voegen gemakkelijk informatie toe aan reeds 
beschikbare informatie en worden zo zelf producent. 

Internet brengt mensen van ver bij elkaar, die soms slechts 
iets kleins en specifieks gemeen hebben. Het klassieke 
onderscheid tussen sterke en zwakke relaties, waarin 
intimiteit en vertrouwen vooral zijn voorbehouden zijn aan 
relaties, vervaagt, omdat mensen geneigd zijn de meest 
intieme zaken op het internet met vreemden te delen. 

Mensen ervaren dagelijks de voordelen van het internet 
doordat kennis en informatie bijna onbeperkt beschikbaar 
lijken te zijn. Vandaag een robotstofzuiger via internet 
besteld, morgen in huis. Tegelijkertijd verdwijnt de winkel 
op de hoek van de straat. Jongeren kunnen dagelijks 
honderden contacten hebben via WhatsApp, Instagram of 
Facebook, maar toch eenzaamheid ervaren. De wereld
wijde trends op het gebied van informatie, technologie en 
internationalisering raken en veranderen het leven van 
ieder individu en de samenleving. Soms tot in het hart. In 
een internationale stad als Rotterdam zijn internationale 
politieke of religieuze spanningen direct voelbaar en krijgen 
ook een lokale vertaling. De Rotterdamse samenleving is 
enerzijds gefragmenteerd en anderzijds maakt iedereen op 
zijn eigen manier deel uit van (internationale) netwerken. 
De stad is zo niet alleen een plek van ontmoeting, leren en 
innovatie, maar ook een plek van wrijving en frictie. Wrijving 
tussen opvattingen en ideeën, wrijving tussen mensen met 
verschillende achtergronden en overtuigingen. De tijd dat 
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de hele stad naar dezelfde nieuwsuitzending op televisie 
keek en daarmee een referentiekader deelde, ligt ver 
achter ons.

Volgens het Unescorapport Rethinking Education (2015) 
staat de wereld van vandaag voor nieuwe, grote uitdagin
gen door de toenemende complexiteit en maatschappelijke 
tegenstellingen. De diversiteit van de bewoners van de stad 
is terug te zien in het onderwijs. De handelingsverlegenheid 
om met diversiteit om te gaan, de verschillen in normen 
en waarden en de contrasterende beelden en opvattingen 
van historische of actuele gebeurtenissen zijn groot. In 
deze context staat het onderwijs voor de opdracht om bij 
jongeren en de samenleving zelf het aanpassingsvermogen 
en de weerbaarheid te vergroten.

En zelfredzaamheid, want individualisering van de samen
leving is een van de belangrijkste sociale trends. Vaste 
verbintenissen en gezagsverhoudingen nemen in belang 
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af, terwijl uiteenlopende netwerken steeds belangrijker 
worden. Eigen keuze, verantwoordelijkheid, zelfontplooiing, 
autonomie en eigen regie zijn kenmerken van individualise
ring. Er vindt een verschuiving van verantwoordelijkheden 
plaats van de overheid naar de burger. Dit geldt bijvoor
beeld sterk in de zorg. 

Groeiende sociaal economische ongelijkheid 
Veel organisaties signaleren een tweedeling en een 
toenemende mate van maatschappelijke ongelijkheid. De 
OECD benoemt het omgaan met groeiende ongelijkheid 
als de grootste uitdaging. De continue stijging van het 
opleidingsniveau de afgelopen decennia is een positieve 
ontwikkeling, omdat een goede opleiding een van de beste 
garanties is op een goede baan en dus bestaanszekerheid. 
Maar het is een risico dat een groep voornamelijk hoogop
geleide mensen de regels van het spel bepaalt en zelf meer 
profiteert van de huidige transities en veranderingen, dan 
de groep voornamelijk laagopgeleide mensen die moeite 
heeft om de ontwikkelingen bij te houden. Waar veel hoog
opgeleide jongeren bijvoorbeeld kansen zien en bewust 
kiezen voor losse dienstbetrekkingen waarbij persoonlijke 
ontwikkeling belangrijk is, is er een andere groep veelal 
laaggeschoolde werknemers die met meerdere kleine, 
losse baantjes nauwelijks kunnen rondkomen en lijden 
onder onzekerheid. De loonongelijkheid is de afgelopen 
decennia toegenomen en er is geen aanwijzing dat de 
kloof kleiner wordt. De stijging van het opleidingsniveau 
zorgt wel voor emancipatie van groepen. Zo zijn vrouwen 
op het terrein van opleidingsniveau al jaren bezig aan een 
inhaalslag, want in de afgelopen tien jaar is het aantal 
hoogopgeleide vrouwen steeds sterker gestegen dan het 
aantal hoogopgeleide mannen. Ook groepen allochtonen 
leerlingen halen achterstanden in.  

Er bestaat ook ongelijkheid tussen leeftijdsgroepen. 
Volgens de laatste basismonitor NPRZ is bijvoorbeeld het 
aantal werkenden in de leeftijdsgroep 14 tot en met 26 jaar 
op Zuid gedurende de economische crisis sterker afgeno
men dan het aantal werkenden in andere leeftijdsgroepen. 
Op Zuid is de afname van het aantal werkende jongeren 
in dezelfde periode van 2009 tot 2015 groter dan in de 
rest van Rotterdam. In Rotterdam zijn sociale kansen niet 
gelijk over de stad verdeeld. Die tweedeling heeft ook een 
ruimtelijke dimensie.

Ook de maatschappelijk trend waarin de overheid in 
toenemende mate een beroep doet op de zelfredzaamheid 
van inwoners in de stad raakt aan de trend van groeiende 
sociaaleconomische ongelijkheid. Wie geld, kennis en een 
netwerk heeft, weet zich in het algemeen beter staande te 
houden. Het opleidingsniveau en de sociaaleconomische 
status van mensen zijn niet alleen bepalend voor werk 
en inkomen, maar ook voor andere levensdomeinen. De 
gezondheid van mensen met een lagere sociaaleconomi
sche status is gemiddeld slechter dan die van mensen met 
een hogere sociaaleconomische status. Zo leven mensen 
die alleen de basisschool hebben afgerond zeven jaar 
korter dan mensen met een hbo of universitaire opleiding. 
Ze bewegen minder en hebben vaker overgewicht. De Rot
terdamse jeugd ontwikkelt vaker overgewicht dan kinderen 
in de rest van het land (1 op 4 versus 1 op 7). Ook een 

Het belang van goed  
contact

Peter Flier
Docent Zuidergymnasium

Hij werkte op de universiteit en in de zakelijke sector 
en hij werkt nu op het Zuidergymnasium. Op deze 
school zitten leerlingen met verschillende culturele 
achtergronden. Door individuele gesprekken en 
een op maat geselecteerde mentor per leerling lukt 
het Flier en zijn collega’s om intensief contact met 
hun leerlingen te hebben. “Daarbij bellen we met de 
ouders en gaan wij op huisbezoek. Zo komen we in 
alle culturen en wordt ons contact vanzelfsprekender. 
Wij onderschatten soms hoe hecht het familiesysteem 
is waar kinderen onderdeel van zijn. Een kind zal 
altijd loyaal naar zijn ouders zijn. Als school zijn wij de 
vreemde partij. Om het maximale uit onze leerlingen 
te halen, willen wij onderdeel zijn van dit familiesys
teem. Dat kan alleen als de ouders ons vertrouwen.”

Voor Flier betekent een vliegende start voor zijn 
leerlingen wanneer zij vanaf hun eerste schooldag 
worden gekend en er contact met de ouders en 
basisschool is. Het is een zoektocht naar hun talent 
en belangstelling. Die zoektocht vindt plaats in de 
klas, maar ook op onconventionele plekken zoals in 
het European Space Agency waar de leerlingen van 
het Zuidergymnasium een 24uurs internationale 
ruimtemissie ondernemen. Tijdens de missie zijn ze 
volledig verantwoordelijk en werken zij samen. Er zijn 
astronauten, bevelhebbers, een nachtploeg, grond
station en mediateam. “De leerlingen leren over tech
niek, milieuvervuiling, duurzaamheid, hoe zij moeten 
organiseren en, misschien wel het belangrijkste: ze 
leren over zichzelf. 

Bovenstaande tekst is een deel uit het interview 
met Peter Flier. Alle interviews kunt u teruglezen op 
onderwijs010.nl.
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beter opgeleid, maar komen volgens de inspectie zelfs met 
hetzelfde diploma aantoonbaar moeilijker aan het werk. 

Toenemende ongelijkheid binnen het onderwijs
De Inspectie van het Onderwijs heeft in een gerucht
makend rapport vorig jaar aangetoond dat de kansenon
gelijkheid in het onderwijs oploopt. In de zoektocht naar 
de beste voorspellers van onderwijsachterstanden komt 
het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) uiteindelijk 
(2016) tot de volgende variabelen: het opleidingsniveau 
en de herkomst van ouders, schulden, de verblijfsduur van 
moeders in Nederland en het gemiddelde opleidingsniveau 
van moeders op school. In Rotterdam staan al deze 
indicatoren op (relatief) ongunstig. 

De laatste jaren nemen de verschillen tussen leerlingen 
met lager en hoger opgeleide ouders toe. De inspectie ziet 
in vergelijkingen dat kinderen met dezelfde intelligentie, 
maar met relatief laagopgeleide ouders, vaker doorstromen 
naar een lager onderwijsniveau. Kinderen van hogeropge
leide ouders krijgen een hoger schooladvies. In de eerste 
drie jaar van het voortgezet onderwijs stromen leerlingen 
met lager opgeleide ouders volgens de inspectie vaker 
af. Het Centraal Planbureau maakte een analyse waarbij 
leerlingen van één cohort door de schoolloopbaan gevolgd 
werden. Van de leerlingen met hoogopgeleide ouders 
behaalt uiteindelijk 55 procent een hbo of wodiploma. 
Slechts 26 procent van de leerlingen met laagopgeleide 
ouders behaalt een hbo of wodiploma. 

Sociaaleconomische verschillen per buurt zijn ook relevant 
voor het onderwijs, omdat de buurt waarin kinderen 
opgroeien van invloed is op hun schoolprestaties. Een kind 
in een taalarm gebied wordt eerder minder gestimuleerd 
en dat is nadelig voor de schoolprestaties. Uit de meest 
recente Basismonitor Onderwijs NPRZ blijkt inderdaad dat 
leerlingen uit RotterdamZuid lager scoren op de eindtoets 
en vaker een lagere opleiding volgen dan hen geadviseerd 
werd door de basisschool.

Het CBS heeft in 2012 in het kader van de herziening van 
de gewichtenregeling onder andere literatuuronderzoek 
gedaan naar verschillen tussen scholen. Daaruit bleek 
dat scholen bestaande verschillen in schoolse cognitieve 
vaardigheden tussen kinderen kunnen vergroten of verklei
nen. Ook heeft CBS in 2014 gevonden dat onderzoek laat 
zien dat autochtone leerlingen met lage schoolprestaties 
vaker op een school met ongunstige kenmerken zitten. 
Op scholen met veel laagopgeleide leerlingen ontbreekt 
de stimulans van goede leerlingen, ofwel leerlingen die 
het goede voorbeeld geven. Uit eerder onderzoek blijkt 
bovendien dat slechts zelden de beste leerkrachten worden 
ingezet voor de zwakste niveaugroep. 

Onbenut talent
Er blijft als gevolg van de ongelijkheid veel talent onbenut, 
omdat grote groepen kinderen stelselmatig op meerdere 
punten in het nadeel zijn. Omdat het onderwijs bovendien 
als een sorteermachine werkt, blijft ook veel andersoortig 
talent onbenut. Zo zijn er de zogenoemde (hoog)begaafde 
onderpresteerders. Dit zijn leerlingen die de potentie 

fenomeen als ervaren eenzaamheid houdt verband met 
opleidingsniveau. Zo zijn lager en middelbaar opgeleiden 
volgens cijfers van GGD Rotterdam Rijnmond vaker sociaal 
en emotioneel eenzaam dan hoger opgeleiden. Deze 
verschillen tussen sociaaleconomische groepen zijn de 
afgelopen tien jaar niet kleiner geworden.

Volgens Deloitte volgt op het hbo ruim de helft van alle 
studenten met een nietNederlandse achtergrond een 
economische opleiding. Ook in het mbo kiezen met name 
jongens met een nietNederlandse achtergrond vaker een 
economischadministratieve opleiding. Dit zijn opleidingen 
met een relatief ongunstig arbeidsmarktperspectief. 
Volgens Deloitte kiezen deze studenten voor economische 
opleidingen omdat ze een te positief beeld hebben van 
het arbeidsmarktperspectief voor economische beroepen 
en van de lifestyle behorend bij de banen in deze sector. 
De Inspectie van het Onderwijs constateert dit jaar in dit 
verband dat jongeren met een migratieachtergrond vaker 
moeten solliciteren voor een stageplek dan autochtone jon
geren. Jongeren met een migratieachtergrond zijn steeds 
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Jong talent

Abdelsamat Tarazi
Leerling G.K van Hogendorpschool

“Het is een strenge school, maar ik heb strenge 
dingen nodig. Ik ben vaak aan het lachen en kletsen,” 
zegt de veertienjarige Abdelsamat Tarazi. Hij zit op 
een bankje voor zijn schoolgebouw. Terwijl hij praat 
knikken zijn knieën openneer. “Stilzitten kan ik ook 
niet. Soms krijg ik strafwerk, maar niet zo veel.”

Boeken lezen vindt hij moeilijk, liever is hij in de 
Bouwkeet en zet hij fietsen in elkaar. De kapotte fiets, 
die de tiener repareerde en overspoot, gebruikt hij 
om mee naar school te fietsen wanneer hij gymles 
heeft. “Dat is mijn lievelingsvak. Tegen de leraren zou 
ik willen zeggen: besteed meer aandacht aan sport. 
Laat ons vaker bewegen. Nu zitten we de hele dag 
stil. We zijn jong. Stilzitten is niet goed voor ons.

Ooit wil Tazari professioneel Thaibokser worden. Dan 
verdient hij twee en een half duizend euro per toer
nooi. “En niet alleen als ik win, hè. Ook als ik tweede 
word, krijg ik geld.” In Rotterdam woont zijn held Ilias 
Bualid. “Hij heeft aan de universiteit gestudeerd. Dat 
gaat mij niet lukken, maar ik heb wel een plan voor 
als het boksen niet lukt. Dan wil ik Bouwkunde stu
deren aan de Hogeschool.” Volgend jaar volgt hij het 
vak Loopbaanbegeleiding en helpt de school hem om 
een keuze te maken. 

“Wat het ook wordt, ik wil niet in boeken zitten, maar 
dingen doen. Misschien kan ik leraar Bouwkunde 
worden. 

Bovenstaande tekst is een deel uit het interview met 
Abdelsamat Tarazi. Alle interviews kunt u teruglezen 
op onderwijs010.nl.



hebben om hoge prestaties te leveren, maar waarbij dit niet 
lukt. Volgens de Onderwijsraad bedraagt het aantal (hoog)
begaafde onderpresteerders zelfs 30 tot 60 procent. Ook 
een te smal aanbod aan onderwijs kan leiden tot onbenut 
talent. Dit beperkt niet alleen de ontwikkelingsmogelijkhe
den voor kinderen van ouders die zonder nadere overwe
ging kiezen voor een school in de buurt, maar het bevordert 
ook een tweedeling omdat hoger opgeleide ouders eerder 
verder kijken als het aanbod in de buurt ze niet bevalt of 
niet geschikt is voor de ontwikkeling van hun kind.

Jong talent

Barbara Crisóstomo Mendes Monteiro
Leerling Zuidergymnasium
 
“Iedere dag vraagt mijn ma hoe het op school is 
gegaan. Ik ben de eerste van mijn familie die naar 
het gymnasium gaat. In Brazilië heb ik een oom die 
schooldirecteur is. Verder hebben de meesten geen 
vervolgopleiding gedaan. Vandaag had ik een sta
gedag bij de gemeente. Ik keek mee met de secre
taresse van de wethouder en merkte al snel dat het 
niets voor mij is. Laat mij maar leidinggeven.” 

Het beste van zichzelf laten zien, betekent voor 
Crisóstomo Mendes Monteiro delegeren en organi
seren. Tijdens een ruimtemissie op school merkte zij 
dat daar haar talent ligt. “We moesten voor verschil
lende banen solliciteren. Ik werd gekozen als mission 
organiser en was in mijn element. Onder stress bleef 
ik rustig, hield ik overzicht en controleerde ik de rest.” 

Bovenstaande tekst is een deel uit het interview met 
Barbara Crisóstomo Mendes Monteiro. Alle interviews 
kunt u teruglezen op onderwijs010.nl.
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3 Onderwijsopdracht voor Rotterdam

3.1 De opdracht
Er is door het onderwijs en door de gemeente de afge
lopen jaren veel geïnvesteerd in de kwaliteit van het 
onderwijs. Op tal van plekken zijn initiatieven ontstaan 
om het onderwijs te vernieuwen en goed aan te laten 
sluiten op niet alleen het talent van kinderen, maar ook op 
economische, technologische en sociale ontwikkelingen. 
Dit betaalt zich ook uit, want de onderwijsresultaten zijn 
verbeterd, het opleidingsniveau is verhoogd en op veel 
plekken werken onderwijs en het bedrijfsleven intensief 
samen. Op basis van de voorgaande analyse kunnen we 
echter ook concluderen dat de demografische en technolo
gische ontwikke lingen, de Roadmap Next Economy en de 
kansenongelijkheid om meer en anders vragen. Daarom 
formuleren we hier een algemene Rotterdamse onderwijs
opdracht. We stellen hierbij uiteraard het perspectief van 
het kind centraal.

Deze opdracht werken we in de volgende vier paragrafen 
uit in vier deelopdrachten:
1. De beste onderwijskansen voor ieder kind
2. Talentontwikkeling
3. Weerbaarheid en burgerschap
4. Leren werken in en aan een concurrerende economie

Onderwijsopdracht  
voor Rotterdam

3

Onderwijsopdracht voor Rotterdam
Rotterdam heeft inclusief onderwijs nodig; onderwijs dat 
alle kinderen een vliegende start biedt; dat ieder kind 
de best mogelijke opleiding biedt ongeacht intelligentie, 
herkomst, opleidingsniveau van ouders of wijk waarin 
het opgroeit. Hiervoor is het noodzakelijk dat talent wordt 
herkend, ontwikkeld en benut; dat er ruimte voor alle 
vormen van ontplooiing en excellentie is en dat er niemand 
buiten de boot valt.

Rotterdam heeft compleet onderwijs nodig; onderwijs 
dat behalve aan cognitieve vaardigheden ook werkt aan 
persoonlijke ontwikkeling en sociale competenties en 
jongeren helpt zich te ontwikkelen tot democratische en 
weerbare burgers die in staat zijn hun eigen toekomst vorm 
te geven en een waardevolle bijdrage aan de Nederlandse 
samenleving te leveren.

Rotterdam heeft adaptief onderwijs nodig; onderwijs 
dat zichzelf blijft verbeteren en vernieuwen. Alleen zulk 
onderwijs draagt bij aan het innovatief vermogen van de 
samenleving. Andersom ontwikkelen nieuwe technologieën 
zich exponentieel en dat vraagt om flexibel onderwijs dat 
dit tempo bij kan houden: onderwijs dat nog veel nauwer 
verbonden is met de arbeidsmarkt en de wereld dan nu het 
geval is en dat jongeren opleidt voor de arbeidsmarkt van 
de toekomst.

Daarvoor is een passend, toegankelijk, gedifferentieerd en 
kwalitatief hoogwaardig onderwijsaanbod nodig in de hele 
stad en voldoende goede, zelfs de beste, leraren, pedago
gisch medewerkers, schoolleiders en instructeurs.
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3.2 De beste onderwijskansen  
voor ieder kind

Groep 0 
Alle kinderen hebben het recht op onderwijs en op een 
vliegende start in het onderwijs. In het vorig hoofdstuk is 
ingegaan op de toegenomen kansenongelijkheid. Doordat 
het opleidingsniveau en de herkomst van ouders, schulden, 
de verblijfsduur van moeders in Nederland en de buurt 
waarin iemand woont, bepalende factoren zijn voor de 
ontwikkelingskansen van een kind, begint het voorkomen 
of beperken van achterstanden al vroeg. Opvoedings
ondersteuning, vroeg signaleren van risico’s en goede 
hulpverlening zijn hiervoor belangrijk. Ook de voorschool 
speelt een belangrijke rol: groep 0.

In Rotterdam is de afgelopen jaren geïnvesteerd in de 
kwaliteit en de harmonisatie van de voorschoolse voor
zieningen, om onderwijsachterstand te voorkomen en 
te bestrijden. Met de nieuwe groepen 0 loopt Rotterdam 
vooruit op een ontwikkeling zoals die in diverse SER en 
andere adviezen wordt aanbevolen: dat alle kinderen met 
een achterstand of risico op achterstand in aanmerking 
moeten komen voor extra stimuleringsprogramma’s in de 
voorschoolse en vroegschoolse educatie (vve) van 16 uur 
per week. In aanvulling daarop dient er voor alle kinderen 
van twee tot vier jaar, ongeacht of hun ouders werken, 
een aanbod van 16 uur per week te komen, met een 
inkomensafhankelijke eigen bijdrage van ouders. Het doel 
is de versnippering in het aanbod van kinderopvang tegen 
te gaan, doorlopende ontwikkel en leerlijnen te creëren en 
samenwerking tussen de basisschool en kindvoorzieningen 
te bevorderen. Het uiteindelijke doel is een sluitend aanbod 
voor kinderen van 0 tot 12 jaar. 

Jong talent

Badel Shankar
Leerling G.K van Hogendorpschool
 
“Ik was dertien jaar oud toen ik vanuit Suriname naar 
Nederland kwam. Alles was nieuw. Via Whatsapp heb 
ik contact met mijn vrienden daar. Mijn vader woont er 
ook nog steeds. In 2015 zag ik hem voor het laatst.”

De zestienjarige Badel Shankar wil ictbeheerder 
worden. “Dan moet je alles goed regelen. Als er nu 
iets mis is met mijn telefoon en computer probeer ik 
het eerst zelf te repareren door filmpjes op You Tube 
te kijken. Zo leer ik alles. Dat is ook wat ik van een 
leraar wil: leren. Mijn ideale leraar vertelt veel zodat 
ik nieuwe dingen leer. Het zelf uitzoeken doe ik wel in 
mijn eigen tijd. Op onze school krijgen we een brede 
opleiding. Ik vind dat goed want als ik de ict straks 
niet meer leuk vind, kan ik nog alle kanten op.”

Als ictbeheerder hoopt Badel Sankhar goed werk 
te vinden en goed te kunnen leven. “Een goed leven 
betekent voor mij geld verdienen en een eigen huis 
hebben. Het liefst in Rotterdam. Het is een fijne stad 
doordat het hier multicultureel is. Er zijn verschillende 
culturen en ik pas er tussen.”

Bovenstaande tekst is een deel uit het interview met 
Badel Shankar. Alle interviews kunt u teruglezen op 
onderwijs010.nl.
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Met de harmonisatie van de voorschoolse voorzieningen in 
Rotterdam in 2016 is het verschil tussen peuterspeelzaal 
en kinderopvang al opgeheven. Rotterdam kent al sinds 
2016 al één voorschoolse voorziening voor alle kinderen, 
dus zonder onderscheid tussen peuters met en peuters 
zonder werkende ouders. Er wordt gewerkt aan één 
identieke kwaliteit in alle groepen, hbo’ers worden ingezet 
als coach op de groepen en als een ouder ineens zijn baan 
verliest, hoeft een kind niet plotseling van de kinderopvang 
naar de peuterspeelzaal.

In de toekomst moet een nog sterkere samenhang tussen 
de huidige sectoren primair onderwijs en voorschoolse 
educatie/kinderopvang tot stand gebracht worden. Met 
doorgaande ontwikkellijnen voor kinderen van 0 tot en 
met 12 jaar, doorgaande ondersteuning van ouders 

en een doorgaande vroegsignalering en een sluitende 
zorg infrastructuur, waarbij kind en gezin al van jongs 
af aan gekend en gezien worden. De huisvesting moet 
deze doorgaande lijnen en samenhang bevorderen. De 
openingstijden zijn ruim voldoende voor de optimale ontwik
keling van kinderen en maken het combineren van werk en 
gezin mogelijk. 

Passend onderwijs
Sinds de introductie van passend onderwijs in 2015 is er 
door het onderwijs veel geïnvesteerd om voor ieder kind 
een passende plek te vinden. Het reguliere onderwijs 
moet worden versterkt om echt passend onderwijs te 
bieden. Daarbij gaat het bij passend onderwijs voor alle 
leerlingen, niet alleen voor leerlingen met een beperking 
of een leerprobleem, maar ook voor bijvoorbeeld hoog
begaafde leerlingen. Kinderen gaan in principe naar het 
regulier onderwijs. Het speciaal onderwijs blijft bestaan 
voor kinderen die daar het best op hun plek zijn. Er zijn 
onderwijszorgarrangementen om kinderen die voorheen 
niet naar school gingen omdat ze veel zorg nodig hadden, 
toch onderwijs te kunnen bieden. 

Toch vallen er nog steeds kinderen buiten de boot en 
slagen onderwijs, samenwerkingsverbanden en overheid 

Kinderen moeten succes
ervaringen opdoen, de 
wereld leren kennen en 
zichzelf op verschillende 
manieren laten zien

Michelle Struick
Directeur OBS Het Landje

Het is Struick’s ambitie dat de leerlingen zich in de 
volle breedte ontwikkelen. Voor de komende jaren 
betekent dit onder andere het ontwikkelen van de 
leerlijn muziek en het integreren van kunst en cultuur 
in andere vakken. Zo komen kinderen die moeite 
hebben met rekenen en lezen, wellicht bij andere 
vakken beter uit de verf. “Ik wil dat zij succeservarin
gen opdoen, de wereld leren kennen en zichzelf op 
verschillende manieren laten zien. Hierdoor accep
teren leerlingen de onderlinge verschillen en zien zij 
dat anders zijn mag. Natuurlijk zie ik ze ook wel eens 
vechten tijdens het voetballen. Dat hoort erbij. Net zo 
goed als dat zij moeten kunnen omgaan met teleur
stellingen.” 

De 650 leerlingen bezoeken gedurende hun school
loopbaan onder meer Het Nieuwe Instituut, museum 
Boymans van beuningen, concertgebouw De 
Doelen en kunstinstelling TENT. “Wij maken dank
baar gebruik van onze omgeving. Het project in Het 
Nieuwe Instituut gaat bijvoorbeeld om onderzoekend 
leren. Dat past bij onze visie en bij de vaardigheden 
die je in de toekomst nodig hebt. Het Nieuwe Insti
tuut legt een probleem voor waarmee de kinderen 
op school aan de slag gaan. De eerste keer ging het 
over de maakbaarheid van het lichaam. Het project 
resulteerde in een tentoonstelling waar de leerlin
gen een robot presenteerden om patiënten mee te 
helpen.” 

Bovenstaande tekst is een deel uit het interview met 
Michelle Struick. Alle interviews kunt u teruglezen op 
onderwijs010.nl.
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hebben ze minder kennis van schaduwonderwijs, zoals 
bijlessen, eindtoets en examentraining, of de financiële 
ruimte ontbreekt om dit te organiseren. De tweede oorzaak 
is de kwaliteit van docenten en scholen en de kwaliteitsbor
ging. Leerlingen verzamelen zich vaak op minder goede 
scholen en goede docenten worden minder aangetrokken 
door deze scholen. Docenten hebben al dan niet bewust 
lagere verwachtingen van leerlingen, waardoor ze minder 
worden uitgedaagd. Als derde hoofdoorzaak noemt het 
ministerie het ondersteunend gedrag van de omgeving. 
Leerlingen komen minder in aanraking met positieve 
rolmodellen. Ze wonen vaker in wijken waar positieve 
rolmodellen ontbreken. Daarentegen komen ze meer in 
aanraking met problematiek. Bovendien komen ze minder 
vaak buiten hun eigen wijk en maken ze dus minder kennis 
met andere perspectieven.

Op een aantal momenten in de onderwijscarrière van een 
kind spelen deze nadelen een rol: 
• het basisschooladvies;
• het basisschooladvies ten opzichte van het eindtoets

advies;
• de plaatsing in het voortgezet onderwijs ten opzichte van 

het basisschooladvies;
• de afstroom/opstroom in voortgezet onderwijs;
• stapelen van mboopleidingen;
• doorstroom, van mbo naar hbo en van hbo naar wo;
• instroom bij selecterende hbo of woopleidingen;
• studiesucces in het hoger onderwijs.

Op vrijwel alle punten scoren leerlingen uit RotterdamZuid 
inderdaad ongunstiger dan leerlingen van elders, behalve 
op ‘stapelen’. Dit gebeurt in achterstandswijken juist meer 
en waarderen we eerder positief. Alleen over instroom 
bij selecterende hbo of woopleidingen hebben we geen 
Rotterdamse cijfers. Leerlingen en studenten met een lage 
sociaaleconomische status vallen relatief vaak uit in het 
onderwijs. Dit fenomeen geldt voor specifieke groepen 
studenten en leerlingen maar ook voor specifieke gebieden 
binnen Rotterdam.

3.3 Talent herkennen, ontwikkelen 
en benutten

Het onderwijs is er om het talent van ieder kind te herken
nen, te ontwikkelen en te benutten. Veel talent blijft onbenut 
door het selectieve onderwijssysteem (zoals hierboven 
beschreven) dat de kansenongelijkheid vergroot in plaats 
van verkleint. In het algemeen constateert de Onderwijs
inspectie dat Nederlandse leerlingen en studenten de 
afgelopen decennia steeds hogere diploma’s haalden, maar 
dat het de laatste tijd lastiger is het hoge opleidings niveau 
vast te houden. Studenten halen volgens de inspectie nog 
steeds hogere diploma’s, maar de trend omhoog is de 
laatste jaren afgebogen. Ook zijn gemiddelde prestaties 
weliswaar hoog, maar die blijven stabiel of dalen zelfs. Dit 
komt volgens de inspectie doordat onze top smaller wordt: 
het aantal leerlingen dat goed presteert, is de afgelopen 
tien tot twintig jaar flink teruggelopen. Vooral bij rekenen, 
wiskunde en natuurwetenschappen. 

Betrek ouders bij  
onderwijsbeleid

Ilse Loewenthal
Voorzitter Ouders010

Voor Loewenthal is het belangrijkste thema van 
de komende tijd het betrekken van ouders bij het 
onderwijsbeleid. Hiervoor is Ouders010 opgericht. 
“Voor schoolbesturen en beleidsmakers zijn wij een 
meerwaarde doordat wij grote groepen ouders een 
stem geven. De problemen veranderen er niet door, 
wel waarop de accenten komen te liggen. Hoe goed 
een beleidsmaker het ook bedoelt, ouders kunnen 
zelf beter aangeven waaraan zij behoefte hebben. 
Wanneer je de grote lijnen ziet en niet alleen indi
viduele ouders die iets proberen te bevechten, kun 
je gerichter beleid uitzetten. Ouders010 zoekt naar 
ouders met dezelfde problemen.”

De problemen komen aan bod op het schoolplein, 
aan de Ouders010 tafels, op buurtborrels en in 
vriendengroepen. “In mijn hoogopgeleide netwerk 
wordt veel informatie uitgewisseld. Bij Ouders010 
dachten we dat iedereen alles wel wist. Dat is in het 
begin onze blinde vlek geweest. Wij signaleren dat 
een deel van de ouders informatie over het onderwijs 
mist doordat ze niet over de kanalen beschikken die 
voor hoogopgeleiden vanzelfsprekend zijn. Vaak is dit 
op internet te vinden. Voor wie dit niet gebruikt, heeft 
een website geen zin. Zo ontstaat er een ongelijke 
toegang tot kennis.”

Bovenstaande tekst is een deel uit het interview met 
Ilse Loewenthal. Alle interviews kunt u teruglezen op 
onderwijs010.nl.

er met elkaar nog niet in het kind altijd centraal te stellen. 
Zo zijn er bijvoorbeeld nog steeds wachtlijsten en is er 
op andere plekken onvoldoende capaciteit om het goede 
onderwijs en de goede begeleiding te geven. Er is nog 
geen stedelijk dekkend netwerk aan onderwijsvoorzie
ningen, waar kinderen én passend onderwijs krijgen én 
passende zorg en ondersteuning, ongeacht het label dat 
ze opgeplakt gekregen hebben.

Onderwijscarrières
Als buurt, opleidingsniveau, herkomst en verblijfsduur van 
ouders de bepalende factoren zijn van het risico op onder
wijsachterstand, waardoor ontstaat die kansenongelijkheid 
in het onderwijs dan? Hiervoor zijn volgens het ministerie 
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap drie hoofdoorzaken. 
In de eerste plaats is dat het ondersteunend gedrag 
van ouders. Sommige ouders hebben minder kennis of 
mogelijkheden de leerlingen te helpen met schoolwerk of 
spreken bijvoorbeeld de taal niet. Daarnaast hebben ze 
minder kennis van het onderwijssysteem waardoor ze de 
leerling minder goed adviseren en minder opkomen voor 
de leerling op kritische momenten. Bovendien oriënteren ze 
zich minder bewust op de kwaliteit van scholen: de geogra
fische component is bepalender voor de schoolkeuze. Ook 
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Jong talent

Timo Westerdijk
Leerling Zuidergymnasium

De zestienjarige Timo Westerdijk deed in de vijfde 
klas eindexamen biologie. “Het was meer stof en 
officiëler. Verder is het verschil met een proefwerk 
niet zo groot. Straks heb ik tijdens mijn zesde leerjaar 
meer vrije tijd. Misschien ga ik proefstuderen.” Al op 
de basisschool kreeg Westerdijk extra opdrachten 
omdat hij eerder klaar was dan de rest. “Dat voelde 
meer als bezigheidstherapie dan dat ik werd uitge
daagd. Jammer, want er had meer ingezeten. Soms 
was het saai. Er was weinig begeleiding. De aandacht 
ging vooral naar de leerlingen die moeite hadden met 
leren. Ik snap het wel, want zij zijn ook belangrijk, 
maar wij werden vergeten. Ik deed die extra opdrach
ten wel, hoor. Alles beter dan niks doen.”

Op het Zuidergymnasium kon Westerdijk versnellen. 
In het eerste leerjaar kwam hij in de masterclass. “Die 
kinderen waren te jong voor mij. In de pauzes ging 
ik al met de oudere leerlingen om.” Hij stapte over 
naar het tweede leerjaar en liep voor in vakken. “Van 
weinig begeleiding op de basisschool kreeg ik op de 
middelbare school twee mentoren en contacturen 
per week. Ik leerde om te leren. Vaak sla ik een boek 
open en weet ik het vervolgens wel. In de masterclass 
werd ik eindelijk uitgedaagd. Niet doordat ik perse 
meer verschillende vakken ging doen. Ik heb geen 
behoefte aan Chinees. Ik wil niet verbreden. Ik wil 
vooral meer uitdaging per vak en versnellen.”

Bovenstaande tekst is een deel uit het interview met 
Timo Westerdijk. Alle interviews kunt u teruglezen op 
onderwijs010.nl.

Er zijn in het onderwijs allerlei programma’s en plus en 
talentklassen om excellentie te stimuleren, er zijn scholen 
met specifieke profielen en het Zuider Gymnasium is een 
officiële begaafdheidsprofielschool. Uit de Rotterdamse 
Bollebozen Barometer (2016) blijkt ook dat het percentage 
leerlingen met een score van 550 op de Centrale Eind
toets de afgelopen jaren in Rotterdam is gestegen van 
2,0 procent in 2011 naar 4,6 procent in 2015. Maar het 
hoogbegaafdenonderwijs is ingewikkeld, zeker als er ook 
sprake is van gedragsproblematiek. Het is gefragmenteerd 
en verbrokkeld. Er is niet voor iedereen een passend 
onderwijsaanbod.

De inspectie signaleert het ontbreken van een echte 
kwaliteitscultuur in onderwijsland. Te weinig streven eruit 
te halen wat er in zit, maar juist een zesjescultuur met een 
aanbod voor kinderen die er wel doorheen rollen.

Als we breder kijken, zien we dat veel meer talent onbenut 
blijft: kinderen in RotterdamZuid hebben minder keuze in 
scholen die creatief of sportief talent ontwikkelen. Talent is 
heel divers. Het is een uitzonderlijke vaardigheid, van cog
nitieve uitmuntendheid tot technische, digitale, sportieve, 

sociale en artistieke excellentie. Talent is ook de verzame
ling van potentiële vaardigheden van een leerling. Wat zit er 
allemaal in wat er misschien nog niet uitkomt en niet wordt 
gezien? Welke cognitieve talenten bijvoorbeeld worden niet 
ontdekt, ontwikkeld of benut? Talent heeft aanmoediging, 
ondersteuning en ruimte nodig. Het ontwikkelen van een 
bepaald talent is een uitstekend middel om ook andere 
vaardigheden te ontwikkelen. 

Dit sluit aan op de aanbeveling van de Wetenschappelijke 
Raad voor het Regeringsbeleid dat het onderwijsbeleid 
meer moet inzetten op talentmanagement, ondernemer
schap, creativiteit en vaardigheden van de 21steeeuw. 
De Raad spreekt van de noodzaak tot modernisering van 
onze pedagogische en educatieve voorzieningen. Deze 
transformatie vereist vormen van leren die aansluiten bij 
de individuele behoeften en mogelijkheden van kinderen, 
waarbij alle talenten ontwikkeld worden (van lichamelijke 
opvoeding, sporten en bewegen, tot kunst en cultuur, 
en natuureducatie), zonder de onderwijsdoelen op het 
gebied van socialisatie uit het oog te verliezen. Er is ook 
een relatie tussen gezondheid en onderwijs. Onderwijs en 
een hoger opleidingsniveau dragen bij aan een gezonde 
levensstijl en aan de algehele gezondheid. Tegelijkertijd is 
gezondheid van de leerlingen een voorwaarde voor goede 
onderwijsprestaties in de klas.
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Leerlingen moeten in  
aanraking komen met  
verschillende disciplines

Sylvia Wiegers
Programmamanager onderwijs SKVR

“Ik was vijf jaar oud en zag op televisie het nieuw
jaarsconcert waarin werd gedanst. Sindsdien wist ik: 
dat wil ik. Bij ons thuis was balletles niet vanzelfspre
kend en hadden we het niet breed. Toch mocht ik op 
mijn zestiende naar jazzballet en trainde ik mee met 
de dansers van het Black Vibration Dance Theatre. 
Vervolgens ging ik naar de dansacademie en werd ik 
dansdocent.”

Op de scholen voor primair – en voortgezet onderwijs 
en het mbo, waar SKVR workshops en lesprogram
ma’s verzorgt, herkent Wiegers bij de leerlingen wat 
zij als tiener bij jazzballet ervoer. “Van leerkrachten 
horen wij vaak dat ze in onze lessen een nieuwe kant 
van hun leerlingen zien.” Doordat de leerlingen zich 
op een andere manier kunnen uiten en door deze 
positieve leerervaringen krijgen zij zelfvertrouwen 
waar ze ook in andere vakken wat aan hebben. “Dat 
gun ik ieder kind. Sommige kinderen hebben meer 
aan sport of techniek, maar het is belangrijk dat zij 
met verschillende disciplines in aanraking komen. Zo 
geven wij kinderen de kans om zich te ontwikkelen 
en te ontdekken: waar ben ik goed in en wat past bij 
mij?”

Bovenstaande tekst is een deel uit het interview met 
Sylvia Wiegers. Alle interviews kunt u teruglezen op 
onderwijs010.nl.

Het onderwijs staat voor de uitdaging om een toenemende 
differentiatie bij de instroom van kinderen op te vangen 
en tegelijkertijd meer te halen uit ieder kind. Dat vereist 
het openbreken van het one-size fits all denken. Kinderen 
vragen om gepersonaliseerde leerwegen. Dit vraagt een 
leerroute en begeleiding die aansluiten op individuen. Er 
zijn allerlei initiatieven op het terrein van gepersonaliseerd 
leren. Zo werken leerlingen op de school de Kleine Wereld 
ieder aan een eigen leerroute, afgestemd op wat zij al 
kunnen en hoe zij het beste leren. Het onderwijs kan en 
hoeft dit gepersonaliseerd leren overigens niet alleen te 
vorm te geven. Veel partijen in de stad hebben de mogelijk
heid om hierbij te helpen.

Er zijn goede voorbeelden waarin het onderwijs meer 
uitgaat van wat iemand wel kan in plaats van wat hij niet 
kan. Zo is het Rotterdamse hoger onderwijs bezig een 
breder zogenoemd honours aanbod te creëren. Men werkt 
zo niet aan meer aanbod, maar aan meer differentiatie in 
bestaand aanbod. Ook maakt men meer gebruik van de 
kansen die het binaire stelsel biedt, bijvoorbeeld doordat 
verschillende instellingen elkaars studiepunten erkennen 
en studenten door onderlinge uitwisseling van programma
onderdelen keuzeruimte bieden. We hebben al het talent 
nodig. We kunnen het ons niet permitteren dat de grootste 
programmeur van de eeuw strandt in het onderwijssys
teem, omdat hij niet goed kan spellen.

Een hoger einddiploma vergroot de kans op een goede 
baan en stelt iemand in staat zijn eigen werk te kiezen. 
Maar het talent om een schoolloopbaan succesvol af te 
ronden is niet het enige talent dat leidt naar een passende 
plek op de arbeidsmarkt en in het leven. Met sommige 
talenten kom je in het onderwijs niet ver, maar kun je in 
het leven heel succesvol zijn. Het onderwijs is overwegend 
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georiënteerd op het cognitieve en op de kwalificerende 
functie en relatief weinig op persoonsvorming en 
sociali satie. 

Het beter benutten van talenten, van álle kinderen en 
volwassen, dient vele doelen. Het draagt bij aan de 
persoonlijke ontwikkeling, maakt kansen in het onderwijs 
gelijker, zorgt voor een betere aansluiting op de arbeids
markt en verrijkt de samenleving met meer toptalent. De 
mogelijkheid tot talentontwikkeling maakt de stad ook 
aantrekkelijker voor expats en hoogopgeleide ouders die 
talentontwikkeling (in de breedste zin) als een belangrijk 
onderwijsdoel zien. 

3.4 Weerbaarheid en burgerschap
Onze vrije, open en democratische samenleving is van 
onschatbare waarde. We kunnen zijn wie we willen zijn en 
ons leven inrichten zoals we willen. Een samenleving met 
weerbare en zelfredzame burgers. Dat zo’n samenleving 
bestaat, spreekt niet vanzelf. Het voortbestaan ervan vraagt 
aandacht. Om mee te doen heb je kennis en vaardigheden 
nodig plus besef van democratische waarden, de gelijk
waardigheid van mensen en de rechtsstaat. Niet iedereen 
krijgt dit met de paplepel ingegoten.

Oude conflicten en nieuwe spanningen waar dan ook in 
de wereld, zijn voelbaar aanwezig in de Rotterdamse klas. 
Het onderwijs heeft de opdracht om kinderen en jong

Arie van Tilborg
Chief Disruption Officer Grafisch Lyceum 
Rotterdam

“Op technologisch vlak kunnen de plannen voor 2030 
ons niet ver genoeg gaan. We moeten inzetten op 
succesvolle studenten in een zich exponentieel snel 
ontwikkelende hightech omgeving en ons afvragen hoe 
wij met behulp van die ontwikkelingen beter maatwerk 
onderwijs kunnen leveren.”

Het Grafisch Lyceum Rotterdam leidt op voor beroepen 
die nog niet bestaan. Het zijn ‘next professions’ in een 
‘next economy’ waarvoor ‘next education’ nodig is. Een 
van de belangrijkste vaardigheden hierin is: jezelf blijven 
ontwikkelen. “Een leven lang leren werkt alleen als je 
intrinsiek gemotiveerd bent.” Volgens Van Tilburg is het 
huidige onderwijs hier nog niet op ingericht.

In 2013 is het Grafisch Lyceum Rotterdam hiermee 
begonnen. Het gebouw is gestript en opnieuw ingericht. 
De leerlingen hebben eigen werkplekken en zien de 
school als thuisbasis terwijl zij online leren. “Een aantal 
jaar geleden hadden wij er moeite mee om leerlingen 
binnen te houden. Sinds wij ons onderwijs aan het ver
nieuwen zijn, is het andersom. We gaan om zeven uur ‘s 
ochtends open en om acht uur ‘s avonds dicht en eigen
lijk is dat nog niet genoeg. Soms kan het niet anders 
en moeten we dicht. Tot frustratie van de studenten. 

Hier proberen we continu op in te spelen. Want waarom 
houden we eigenlijk vast aan die lange zomervakantie?”
De fysieke verbouwing was het makkelijke gedeelte. 
Veel moeilijker is het implementeren van een nieuwe 
manier van werken. “Gebouwen zijn makkelijker dan 
mensen. Onze volgende stap is een onderwijsplatform 
waar wij alle activiteiten digitaal aanbieden met de inzet 
van big data analyses, robots en artificial intelligence. 
Het is niet meer van deze tijd om iedere week de draad 
van een les op te pakken. Ik vond dat vroeger ook 
irritant. Was ik gemotiveerd, ging de bel, moest ik een 
week wachten.”

Op het onderwijsplatform krijgen studenten maatwerk 
dat aansluit bij hun individuele talenten. ‘Doing digital’ 
wordt ‘being digital’. “Het digitale moet in onze genen 
komen. Als wij ons onderwijs niet radicaal veranderen, 
halen de techbedrijven ons in. Waarom zouden onder
wijsinstellingen geen excellerende bedrijven kunnen 
worden? We moeten zelf initiatief nemen, fouten durven 
maken en ons realiseren dat het nooit af is.

Bovenstaande tekst is een deel uit het interview met Arie 
van Tilborg. Alle interviews kunt u teruglezen op onder-
wijs010.nl.

volwassenen te helpen om weerbare, verantwoordelijke 
burgers te worden die staan voor de samenleving waarin 
ze leven, omdat het hún samenleving is. Voor sommige 
leerlingen zijn democratische uitgangspunten niet vanzelf
sprekend. Groepen hebben hun eigen nieuwsvoorziening, 
zonder veel belangstelling voor andere versies van de 
waarheid. Het onderscheiden tussen echt nieuws van 
nepnieuws moet je leren en de nieuwsgierigheid om dit te 
willen leren moet worden aangewakkerd. Onze democratie 
is gebaseerd op nieuwsgierigheid naar elkaars argumenten 
en omgaan met verschillen houdt in dat je empathie 
ontwikkelt en van perspectief kunt wisselen.

Sinds 2006 hebben scholen de opdracht het actief burger
schap en de sociale integratie van leerlingen te bevorderen. 
De Inspectie constateert al langere tijd dat het niet goed 
gaat met het burgerschapsonderwijs. Scholen besteden 
wel aandacht aan burgerschap, maar ze doen dat over het 
algemeen nogal incidenteel, weinig planmatig of doelgericht 
en de inrichting van dergelijk onderwijs is erg afhankelijk 
van de individuele leraar. Leraren zijn vaak handelings
verlegen, scholen weten niet goed wat ze willen dat 
leerlingen leren en het is onduidelijk in hoeverre de school 
erin slaagt burgerschapscompetenties van leerlingen 
effectief te bevorderen. De wettelijke opdracht is te ruim 
omschreven en onbedoeld leidt die te ruime omschrijving 
tot een te lage prioriteitstelling. Burgerschap is de kern 
van de pedagogische opdracht en die opdracht is onder 
het gewicht van de kwalificerende functie een beetje in de 
verdrukking gekomen.

Doing digital wordt being digital
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Hier ligt een belangrijke taak voor schoolleiders en bestuur
ders, die moeten laten zien wat in onze samenleving 
belangrijk is. Gelijkwaardigheid, respect en de grenzen 
van het democratische speelveld expliciet benoemen en 
herhalen. Een veilige omgeving bieden. Ervoor zorgen dat 
er voldoende tijd en middelen beschikbaar zijn om aan
dacht te besteden aan democratisch burgerschap: te leren 
wie je bent, hoe je je verhoudt tot mensen en meningen 
die anders zijn en hoe je je verhoudt tot de wereld. Ervoor 
zorgen dat er tijd en middelen beschikbaar zijn om kennis 
te maken met andere delen van de samenleving (onderwijs 
in de samenleving in plaats van over de samenleving) en 
om leerlingen een bijdrage te laten leveren aan de samen
leving. Zij kunnen er ook voor zorgen dat leraren zich 
gesteund en veilig voelen en zich kunnen scholen in het 
onderwerp. Na een aanslag wordt dus het ongemakkelijke 
gesprek aangegaan: vanuit kracht, niet vanuit relativisme. 
De pedagogiek geeft handvatten hoe het onderwijs dit met 
zijn partners kan doen. De klas is de samenleving in het 
klein. Door in het onderwijs te werken aan de democrati
sche waarden is de school voor de jeugd een oefenplaats 
in weerbaar reageren. Het is goed om de school te zien 

als een plek waar jonge mensen kunnen oefenen voor de 
samenleving en daarbij de principes hanteren die daarvan 
de grondslag vormen. 

3.5 Leren werken in en aan een 
concurrerende economie

Rotterdam heeft onderwijs nodig dat zichzelf blijft verbe
teren en vernieuwen, want alleen zulk onderwijs draagt 
bij aan het innovatief vermogen van het bedrijfsleven. 
Andersom vragen alle nieuwe technologieën onderwijs dat 
hun tempo bij kan houden: adaptief, flexibel en innovatief 
onderwijs dat de toekomst mede vormgeeft en dat jongeren 
opleidt voor de arbeidsmarkt van de toekomst. Aandacht 
voor de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt is 
hierbij cruciaal. Het bedrijfsleven voegt arbeidsmarktcontext 
toe aan het schoolse leren. Anderzijds zit het onderwijs 
vol met jonge talenten die het bedrijfsleven kunnen helpen 
vernieuwen. Leerlingen en studenten van nu zijn de inno
vatiemotor van de toekomstige arbeidsmarkt. Het onderwijs 

Edwin van Dis
CGI Nederland

“Er komt geen mens aan te pas.” De in 1997 in gebruik 
genomen Maeslantkering is volledig geautomatiseerd. 
De software is ontwikkeld en wordt onderhouden door 
CGI Nederland. “Wij hebben het beslissingsondersteu
nend systeem gemaakt,” zegt Edwin van Dis. “Dat moet 
je niet aan mensen overlaten. Die zijn geneigd om hem 
om economische redenen langer open te laten of juist te 
vroeg dicht te doen omdat ze angstig zijn. Daarvoor zijn 
onze droge voeten te kostbaar.”

CGI ontwikkelt onder meer nieuwe gps systemen, soft
ware om Rotterdamse transporteurs schoner en zuiniger 
te laten rijden, applicaties om het aantal verbruikte 
Watt aan elektriciteit te meten, als dienstverlener voor 
transportsystemen. Het bedrijf werkt voor overheden, 
in de olie en gasindustrie, de financiële sector en zorg 
en consumentenmarkt. “Onze activiteiten zijn divers en 
wereldwijd. Alleen zie je ons nooit.” Hoe groter de tech
nologische vooruitgang, hoe vaker CGI wordt ingezet 
en hoe meer het informatietechnologiebedrijf op zoek 
is naar nieuwe talenten. CGI biedt afstudeeropdrachten 
aan met intensieve begeleiding, organiseert minors en 
ondersteunt onder meer zomerkampen waar meis
jes tussen de tien en vijftien jaar oud bewust worden 
gemaakt van techniek. 

“Dat is een belangrijke doelgroep. Ik heb zelf twee 
dochters. De een wil volgend jaar richting Geneeskunde, 
de ander heeft onlangs bij Project Prep een app bedacht 
om haar oppaswerk te reguleren. Doordat onze mede
werkers zelf ook kinderen hebben, zijn wij hier veel meer 
mee bezig. Zo organiseren we, in samenwerking met 

Het Lab, VHTO en Bomberbot, middagen waar kinderen 
robots kunnen maken en programmeerlessen krijgen 
om hen met verschillende aspecten van techniek in 
aanraking te laten komen.” Zelf groeide Van Dis op in 
de Rotterdamse haven, waar zijn vader op de Eerste 
Maasvlakte werkte. Hij zag de nieuwe containerterminals 
gebouwd worden en techniek het menselijk werk over
nemen. “Natuurlijk verdwijnen er banen, maar wie had 
ooit gedacht dat dronepiloot een beroep zou worden? Er 
komt veel voor in de plaats. Bij CGI maken wij continu 
de afweging: computer of mens? Automatiseren is niet 
altijd de beste oplossing. Hierin moeten we een balans 
vinden.”

De komende jaren moeten het onderwijs en het bedrijfs
leven volgens Van Dis nauwer samenwerken. Jonge 
werknemers zouden na vijf jaar werkervaring een half 
jaar voor de klas moeten gaan staan. Als ervarings en 
materiedeskundigen kunnen zij het onderwijs vernieu
wen. Anderzijds kunnen docenten hun vakkennis bij CGI 
bijspijkeren. “Het lerarentekort kunnen we oplossen door 
vakmensen uit het bedrijfsleven in te zetten. We moeten 
van onze eilanden afkomen en geen bruggen bouwen, 
maar er één groot land van maken. De veranderingen 
gaan te snel om af te wachten. We moeten er continu 
op inspelen en voorkomen dat mensen straks zonder de 
juiste bagage de arbeidsmarkt opkomen.” 

Bovenstaande tekst is een deel uit het interview met 
Edwin van Dis. Alle interviews kunt u teruglezen op 
onderwijs010.nl.

Bedrijfsleven en onderwijs moeten geen bruggen bouwen, 
maar er één groot land van maken
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en het bedrijfsleven kunnen elkaar scherp houden op de 
nieuwste ontwikkelingen. Dit geldt niet alleen voor grote 
internationals maar zeker ook voor het midden en klein
bedrijf in Rotterdam. 

Er is door het onderwijs, het bedrijfsleven en de gemeente 
al veel aan de aansluiting gedaan. Er is veel aandacht 
besteed aan loopbaanoriëntatie, aan doorgaande leer
routes, het onderwijs draait op een aantal plaatsen mee in 
lerende netwerken in Rotterdam en er zijn mooie voor
beelden zoals de RDM Campus waar de samenwerking tot 
vergaande integratie van onderwijs en bedrijfsleven heeft 
geleid. 

Maar samenwerking is vaak nog incidenteel of projectmatig 
en vindt ook lang niet overal plaats. Er zijn verschillende 
mechanismen die niet helpen om snel te leren en acteren 
op de veranderende arbeidsmarkt: stroperige processen 
rondom de kwalificatiedossiers in het mbo, de beperkte 
mogelijkheid van vaklieden om les te geven in het vmbo 
en mbo en de beperkte snelheid waarmee het onderwijs 
de snelle ontwikkelingen in de informatietechnologie kan 
volgen en toepassen in de klas. 

Twaalf partners uit het beroepsonderwijs uit het gebied 
van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag hebben 
een consortium opgericht om te komen tot versnelling 
en verduurzaming van onderwijsinnovatie gericht op de 
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economie. Het doel is tweeledig: het onderwijs aan laten 
sluiten bij de meest actuele ontwikkelingen in het bedrijfs
leven en bedrijven in staat te stellen kennis van onderwijs 
en onderzoek te benutten voor innovatie. Deze Education 
Group van de Roadmap Next Economy heeft de opgave in 
drie sporen beschreven:
• versnellen binnen onze scholen: naar nieuw leren, talen

tontwikkeling en exponentiele innovatie in het onderwijs;
• vervlechting met de samenleving: naar een leven lang 

leren en grotere maatschappelijke relevantie van het 
onderwijs;

• samen optrekken met het bedrijfsleven: naar publiekpri
vate samenwerking in onderzoek, onderzoek en 
innovatie.

Er moet niet alleen sprake zijn van intensivering van 
structurele samenwerking tussen onderwijs en arbeids
markt, maar ook van vergroting van toekomstgerichtheid 
en toekomstbestendigheid. Daarvoor is het zaak de 
aantrekkelijkheid van Rotterdam als vestigingsplaats voor 
internationale bedrijven en arbeidsmigranten te vergroten 
en daarvoor is aantrekkelijk en goed internationaal 
onderwijs nodig. Het is zaak ook te blijven investeren in het 
opleidingsniveau van de Rotterdammers, maar we moeten 
ook kijken naar wat ze leren.

Jong talent

Romy Vermeer
Student Media & Entertainment Management 
Hogeschool Inholland

Doordat zij als twintiger aan de Hogeschool begon, 
liep Vermeer in veel vakken voor. Toch moest zij 
overal hetzelfde niveau volgen als haar medestuden
ten. “Het zou goed zijn als scholen een honourspro
gramma aanbieden met verschillende niveaus. Voor 
mij was het zonde dat ik alles zo makkelijk haalde. 
Ik kon weliswaar anderen helpen maar het was 
goed geweest als ik zelf meer de diepte in kon.” Ook 
adviseert zij om meer praktijkgericht onderwijs aan 
te bieden. De arbeidsmarkt vraagt om werkervaring. 
Studenten krijgen pas vanaf hun derde leerjaar de 
kans om dit op te doen. Vermeer wil meer. “Ik had 
het liefst in het eerste jaar al stage gelopen. Gelukkig 
mag ik soms mee met docenten naar hun werkveld, 
maar er zijn zat regionale bedrijven bij wie eerstejaars 
voor een langere periode terecht zouden kunnen.”

Bovenstaande tekst is een deel uit het interview met 
Romy Vermeer. Alle interviews kunt u teruglezen op 
onderwijs010.nl.

30



3 Onderwijsopdracht voor Rotterdam

Specialisten blijven noodzakelijk voor innovatie en kwaliteit, 
vaklieden blijven vakkennis nodig hebben maar daarnaast 
vragen werkgevers nu al vaak om vaardigheden op het 
gebied van techniek en ICT. Zij zoeken mensen die zichzelf 
kennen, initiatief nemen, kunnen reflecteren op zichzelf en 
anderen, zodat zij leren van ervaringen en zichzelf kunnen 
presenteren. Genoemd worden ook: leiding van anderen 
accepteren, samenwerken, gedrag kunnen reguleren, 
durven en kunnen onderhandelen en zich kunnen inleven 
in anderen. Dit laatste is ook belangrijk omdat mensen 
in de toekomst meer dan nu, zullen moeten blijven leren. 
Werkgevers, maatschappelijke en onderwijsinstellingen 
spelen daarin een belangrijke rol. Tegelijkertijd vraagt de 
arbeidsmarkt om vernieuwers en innovators. Mensen die 
misschien niet binnen de lijntjes kunnen kleuren.

We zullen ons daarnaast moeten inzetten op het vergroten 
van de duurzame inzetbaarheid van mensen zonder 
diploma en mensen die niet zo gemakkelijk leren, bijvoor
beeld door trainingen die bijdragen aan het opdoen van de 
juiste (werknemers)vaardigheden.

Gezonde, uitdagende en 
inspirerende schoolgebou
wen en laagdrempelige 
locaties waar iedereen  
toegang tot informatie heeft

Bas van der Pol
Programmaleider AIR en adviseur voor 
verschillende bibliotheken buiten Rotterdam

Door de digitalisering is de samenleving aan het 
versnellen. Hoogopgeleiden kunnen meekomen, voor 
ouderen of mensen die minder leesvaardig of media
wijs zijn is dit een probleem. Zij hebben ondersteu
ning nodig, maar ook plekken om te blijven te leren. 
“Denk aan gezonde, uitdagende en inspirerende 
schoolgebouwen en laagdrempelige locaties waar 
iedereen toegang tot informatie heeft, nieuwe dingen 
leert en simpelweg kan zijn. Dit is een prachtige archi
tectonische opgave voor veel steden in de wereld en 
in het verleden ook voor Rotterdam.”

Bovenstaande tekst is een deel uit het interview met 
Bas van der Pol. Alle interviews kunt u teruglezen op 
onderwijs010.nl.
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4 Rotterdam onderwijsstad 2030; bouwstenen voor de toekomst

Dit hoofdstuk bevat de bouwstenen voor de uitvoering 
van de onderwijsopdracht. Deze bouwstenen geven 
richting en ruimte om Rotterdam als onderwijsstad 
2030 vorm te geven.

4.1 It takes a city 
De onderwijsopdracht zien we als een opdracht aan de 
hele stad. Het onderwijs kan het niet alleen en moet het 
ook niet alleen willen doen. Het onderwijs heeft iedereen 
nodig. In de eerste plaats zijn de ouders nodig, als edu
catief partner. Daarnaast heeft het onderwijs maatschap
pelijke instellingen, schoolbesturen, studenten, zorgaan
bieders, overheid, bedrijven, wijkinitiatieven en experts 
nodig. Het betreft ook de gehele vormende en educatieve 
infrastructuur in de stad; het aanbod aan bibliotheken, 
cultuur, natuur en milieueducatie en sportverenigingen. 
Het Rotterdamse onderwijs maakt optimaal gebruik van 
de rijke leeromgeving die de stad is en de stad profiteert 
optimaal van het onderwijs en de kennisinfrastructuur in 
de stad. Informeel en buitenschools leren, stages, mentor
projecten en onderzoeksopdrachten voor studenten zouden 
structureel vorm kunnen krijgen om deze wederzijdse 
versterking te bevorderen.

Bij de ontwikkeling van gebieden zoals Feijenoord City, Hart 
van Zuid en de RDM Campus, wordt standaard gekeken 
welke mogelijkheden er voor onderwijsinstellingen zijn om 
voorzieningen als werkplaatsen en sportfaciliteiten met 
andere organisaties en bedrijven te delen. Uiteenlopende 
publieke en private partijen maken gezamenlijk gebruik van 
dezelfde (semi)openbare ruimte, scheppen ontmoetings
mogelijkheden en bieden ruimte voor talentontwikkeling 
en uitwisseling en samenwerking tussen verschillende 
disciplines.

Door in de stad meer campussen in te richten en de moge
lijkheden van de stad als leeromgeving beter te benutten, 
ontstaat er ook uitwisseling tussen verschillende groepen 
leerlingen en tussen verschillende bevolkingsgroepen en 
culturen. Door partijen in de stad lessen te laten verzorgen, 

door projecten en stages, kan deze uitwisseling worden 
ver groot. Burgerschap is de kern van de pedagogische 
opdracht en leerlingen kennis laten maken met andere 
delen van de samenleving is daarvan een noodzakelijk 
onder deel. Dit gebeurt onder andere door onderwijs te 
geven in de samenleving in plaats van over de samen leving 
en door leerlingen een bijdrage te laten leveren aan de 
samenleving.

4.2 In Rotterdam geven de beste 
leraren les

De best presterende landen op onderwijsgebied investeren 
volgens de OECD het meest in de kwaliteit van hun 
docenten. De kwaliteit van een school wordt voor een groot 
gedeelte bepaald door de kwaliteit van de schoolleider. 
Voor kinderen die van huis uit op educatief gebied weinig 
meekrijgen, is de kwaliteit van de leraar en de school nog 
veel belangrijker dan voor andere kinderen. De ideale 
Rotterdamse docent kan gedifferentieerd lesgeven, kan 
omgaan met verschillende niveaus en nationaliteiten in zijn 
klas en haalt het talent in iedere leerling naar boven. Hij 
of zij werkt met collega’s samen en leergemeenschappen 
of vakgroepen worden gestimuleerd en uitgebouwd. Het 
Profiel van de Rotterdamse leraar is de norm. De beste 
schooldirecteuren in Rotterdam werken op de scholen met 
grootste uitdagingen.

Op dit moment is het kwalitatieve en kwantitatieve 
lerarentekort een probleem: van hbo’ers in de voor en 
vroegschoolse educatie tot docenten in het mbo, overal 
zijn of dreigen tekorten. Om die te bestrijden is er in de 
afgelopen jaren door de onderwijssectoren en de gemeente 
veel ondernomen. Er is een Rotterdamse lerarencao en 
er is, aanvullend op wat er landelijk en sectoraal gebeurt, 
een lerarenagenda opgesteld met tal van maatregelen op 
het gebied van werving, instroom, doorstroom en uitstroom 
van de lerarenopleidingen, zijinstroom, inzetbaarheid 
en professionele ontwikkeling. De lerarenagenda is een 
instrument dat de komende jaren continu zal worden 
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Kristel van Dalsum
Basisschooldocent en voorzitter Connect Teach

“Neem de recente aanslag bij een popconcert van Ariane 
Grande in Manchester. Mijn leerlingen weten dat veel 
kinderen haar concerten bezoeken. Grande is hun idool. 
Zo’n gebeurtenis borrelt in de klas. Kinderen vertellen 
erover op verschillende manieren. Ze noemen het een 
aanslag, een ongeluk of zeggen ‘er zijn mensen dood 
gemaakt.’ Ze stellen zichzelf en elkaar vragen. Waarom 
doet iemand dat en waarom in naam van het geloof? Het 
kind vraagt zich af wat zijn klasgenoten ervan vinden, 
wat hij zelf vindt en hoe de leraar erover denkt.”

Basisschooldocent Kristel van Dalsum is hun anker
punt. Haar jonge leerlingen zoeken bevestiging van 
hun eigen gevoel en gaan af op haar waarheid. “Toen 
ik negen was, keek ik naar het journaal en dat was het. 
Nu krijgen kinderen de hele wereld binnen en zijn ze 
zoekende. Hoe moeilijk een gebeurtenis ook is, ik maak 
het bespreekbaar. Dat moet. Zeker in een stad als Rot
terdam met zo’n gemengde populatie. Aan de kinderen 
probeer ik uit te leggen wat onze norm is en wat daar 
wel of niet bij past.” 

Begin 2017 trad de dertiger aan in een klas met zeven
tien leerlingen. Veel leerkrachten waren haar voor
gegaan. De klas was te druk, de werkstress te hoog, 
docenten konden de situatie niet aan. “In de klas heerste 
onrust en negativiteit. Sommige kinderen hebben een 
problematische thuissituatie. Denk aan armoede of het 
krijgen van weinig aandacht doordat er meerdere broer
tjes of zusjes zijn. Wanneer kinderen gewekt worden 
door hun ouders en kunnen aanschuiven bij het ontbijt 
geeft dat een andere start van de dag dan wanneer 

kinderen met meerderen op een kamer slapen, zelf hun 
boterhammen moeten smeren en verantwoordelijk zijn 
voor zijn broertjes of zusjes. Die laatste groep kan stress 
ervaren en de dag met een bezwaard gevoel beginnen 
doordat ze te laat zijn. Het scheelt als leerkrachten, 
maar ook klasgenoten van elkaars situatie op de hoogte 
zijn.”

Om de zeventien leerlingen te motiveren, hing Van 
Dalsum in de klas een prikbord op. Met grote letters 
staat er: ‘Wij zijn trots op…’ Het is een collage van 
de verbeterde toetsresultaten, van sportmomenten, 
gedichten, een foto met burgemeester Aboutaleb en een 
opsomming van wat niet wordt getoetst: sociale vaardig
heden. “Het leven bestaat uit meer dan toetsen. Kinde
ren denken soms dat slechte cijfers ervoor zorgen dat zij 
in groep 8 geen goed advies krijgen of worden zenuw
achtig voor toetsen doordat de verwachtingen vanuit 
huis hoog zijn. Ik wil dat zij weten dat ook gevoeligheid, 
ambitie, kritisch denken, verwondering, betrouwbaar
heid, leiderschap en humor belangrijk zijn in het leven.”

Het werkte. De leerlingen kregen zelfvertrouwen en 
halen betere cijfers. “Zo werkt het ook met leerkrach
ten. Nieuwe leerkrachten kunnen schrikken als zij voor 
het eerst in een eigen klas terechtkomen. Het is een 
opdracht aan de stad om hen beter te begeleiden en 
binnen de scholen op te leiden. 

Bovenstaande tekst is een deel uit het interview met 
Kristel van Dalsum. Alle interviews kunt u teruglezen op 
onderwijs010.nl.

Vroeger keken we naar het journaal en dat was het.  
Nu krijgen kinderen de hele wereld binnen.
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Verschillende achter
gronden leren wie we zijn

Izaak Dekker
Docent en senior beleidsadviseur Hogeschool 
Rotterdam en mede-organisator Meetup010

“Als grondslag voor de democratie herken ik twee 
principes van filosoof John Dewey: kan iedereen 
meedoen en zijn er gedeelde belangen? Scholing 
leert ons een gemeenschappelijke taal, laat ons ken
nismaken met anderen en doet ons inzien dat er een 
gemeenschappelijk belang is. Leerlingen kunnen een 
totaal verschillende achtergrond hebben, maar toch 
voelen dat zij onderdeel zijn van een groter geheel. 
Die verschillende achtergronden leren hen juist wie zij 
zijn. Sommige mensen hebben reizen nodig om zich
zelf te ontdekken, maar het kan al door de persoon 
naast je. Door anders te zijn, leert diegene jou wat 
jouw referentiekader is. Wanneer je in gesprek gaat 
met elkaar en de ander begrijpt, word jij jezelf. Niet 
door andermans gedrag simpelweg te kopiëren, maar 
door je af te vragen: hoe verhoud ik mij ertoe?”

Tegelijkertijd leerde die basisschool Dekker dat 
kansengelijkheid de sleutel is tot een succesvolle 
samenleving. Voor de komende jaren ziet hij hierin 
een grote uitdaging. “Alle kinderen moeten een gelijk
waardige toegang hebben tot onderwijs, ongeacht de 
financiële middelen van hun ouders. Dat is niet alleen 
in het belang van het kind, maar ook in ons publiek 
belang. Het is voor iedereen beter wanneer mensen 
kunnen meedoen en gedeelde belangen hebben. Een 
intelligente jongen niet naar een privéschool sturen, 
maar openbaar onderwijs geven dient een publiek en 
een persoonlijk doel. Hij moet even goed leren om 
met anderen om te gaan. Als kind moet je leren dat 
de wereld niet rondom jou wordt georganiseerd en 
er anderen zijn. Het leren kennen van die anderen 
schept de mogelijkheid om jezelf te leren kennen. Pas 
dan wordt een kind een zelf.”

Bovenstaande tekst is een deel uit het interview met 
Izaak Dekker. Alle interviews kunt u teruglezen op 
onderwijs010.nl.

ge actualiseerd. Het gaat erom alle kanalen te benutten, 
bestaande routes naar het onderwijs te verbeteren en 
nieuwe routes te creëren voor de beste leraren, docenten, 
pedagogisch medewerkers, coaches, instructeurs en 
vergelijkbare professionals. We moeten er echter rekening 
mee houden dat dit allemaal niet genoeg oplevert: het vak 
kampt met een imagoprobleem en veel mensen verlaten 
het onderwijs bij gebrek aan carrièreperspectief. Tijd voor 
een herontwerp van de werkzaamheden van de leraar.

Onderwijs gaat in de eerste plaats over onderwijs: de kern 
van het onderwijs wordt gevormd door pedagogische en 
didactische interactie tussen leraar en de leerling. Alles 
eromheen kan op een andere manier worden opgelost. 
We mogen hoge eisen stellen aan onze leraren, maar we 
moeten tegelijkertijd zuinig op hen zijn. 

Dat betekent dat ICT meer en slimmer moet worden benut 
om de leraar effectiever te maken en te faciliteren. Door 
middel van jobcarving kunnen administratieve en routine
matige taken bij leraren weggehaald worden. Deze kunnen 
door andere medewerkers worden verricht. De leraar houdt 
zo meer tijd over voor kennisoverdracht en begeleiding. 
Er worden vaker andere professionals ingeschakeld ten 
behoeve van talentontwikkeling en oriëntatie op de arbeids
markt en de samenleving. We benutten rolmodellen uit 
het bedrijfsleven en we benutten deeltijd (hybride) leraren: 
leraren die niet alleen werken in het onderwijs, maar ook in 
het bedrijfsleven of bij de overheid.

Het is van belang dat Rotterdam een eerstegraads
lerarenopleiding heeft waar aan vakontwikkeling wordt 
gedaan, onderzoeksvaardigheden van docenten worden 
getraind en het urban teacherprofiel wordt doorontwikkeld. 
Leraren scholen zich op het gebied van democratisch 
burgerschap en 21steeeuwse vaardigheden, waaronder 
digitale vaardigheden.

4.3 Democratisch burgerschap 
als kern van de pedagogische 
opdracht 
Onderwijs heeft de opdracht om peuters, kinderen en jong
volwassenen te helpen om weerbare, verantwoordelijke 
burgers te worden die staan voor de samenleving waarin 
ze leven, omdat ze de samenleving mede vormgeven. 
Burgerschap is de kern van de pedagogische opdracht en 
die opdracht is onder het gewicht van de kwalificerende 
functie een beetje in de verdrukking gekomen. Zeker in 
tijden waarin de spanningen in de stad regelmatig hoog 
oplopen moeten we de aandacht voor maatschappelijke 
weerbaarheid en burgerschap vergroten. 

Zoals al bij de opdracht voor Rotterdam beschreven, ligt 
er op dit terrein een belangrijke taak voor schoolleiders 
en bestuurders. Zij moeten laten zien waarom gelijk
waardigheid en respect in een samenleving belangrijk zijn. 
Het onderwijs moet de grenzen van het democratische 
speelveld expliciet benoemen en herhalen en een veilige 
omgeving voor uiteenlopende opvattingen bieden. Het 

onderwijs moet bovendien zorgen voor voldoende tijd en 
middelen om aandacht te besteden aan democratisch 
burgerschap. Dit burgerschap begint bij leren wie je bent 
en van daaruit ontdekken hoe je je verhoudt tot mensen 
en meningen die anders zijn dan jij en uiteindelijk hoe je je 
verhoudt tot de stad en de wereld. Maar dan moet er wel 
wat te oefenen zijn. Als je elkaar niet tegenkomt, kun je 
niet oefenen. En in een sterk gesegregeerde omgeving is 
de kans dat werelden langs elkaar heen leven en mensen 
elkaar niet ontmoeten groter dan in een samenleving van 
gemengde wijken en gemengde scholen. De gemeente kan 
het onderwijs helpen door zelf consequent uit te dragen 
dat de kansen in de stad voor iedereen gelijk zijn, maar 
dat samenleven ook betekent dat we elkaars standpunten 
respecteren en dat de vrijheid van de een ophoudt waar de 
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genoeg, omdat we hebben gezien dat veel kinderen dan 
niet op hun eigen niveau komen en hun talent onderbenut 
blijft. De beste school moet altijd in de buurt zijn.

4.5 Sterk en gevarieerd voortgezet 
onderwijs in de hele stad

De Onderwijskaart van de stad heeft ook de ruimtelijke sprei
ding en de diversiteit van het huidige aanbod aan middel
bare scholen in kaart gebracht. De hoofdconclusie is dat het 
aanbod op Noord veel gevarieerder is dan op Zuid. Omdat 
nabijheid van de school ook in het voortgezet onderwijs een 
belangrijke rol speelt bij de schoolkeuze, hebben leerlingen 
die op Zuid wonen dus minder mogelijkheden en minder 
keuze. Het ontbreekt in RotterdamZuid aan excellente 
scholen met een duidelijke ambitie en een duidelijk profiel. 
Ook in het voortgezet onderwijs zijn scholen met een 
duidelijk profiel (bijvoorbeeld Dalton, Montessori, theater, 
sport, scheepvaart of tweetalig) in trek bij groepen ouders. 

Onderwijsinstellingen 
worden kennishubs

Jan Kweekel
Lid bestuur Nationaal Programma Rotterdam 
Zuid en College van Bestuur STC-Group. 
Voorzitter onderwijstafel Nationaal Programma 
Rotterdam Zuid
 
“In 2030 is Rotterdam een bruisend kenniscentrum.” 
Aan het woord is bestuurslid Jan Kweekel. In zijn visie 
voor de stad van de toekomst speelt het onderwijs 
een hoofdrol. Tegen die tijd werken onderwijsinstellin
gen samen, liggen ze verspreid over de stad, zijn ze 
herkenbaar door hun sterke profilering en tegelijkertijd 
complementair aan elkaar. “Het worden kennishubs 
waarin het fijn is om te studeren en er te zijn. Niet 
alleen voor leerlingen en studenten, maar ook voor 
ouders en het personeel.”

Kennishubs vragen om nieuwe gebouwen, goede 
werknemers en moderne faciliteiten. “Daarin moet 
worden geïnvesteerd. Naast deze sterke profilering is 
de tweede focus voor de komende jaren het basison
derwijs. 

“Als je in 2030 de stad binnenrijdt, moet je onze scho
len welhaast proeven en weten dat ze er zijn. Scholen 
zijn niet alleen het fundament voor onze kinderen, 
maar voor de gehele stad.” Hierin is volgens Kweekel 
een grote slag te slaan daar het basisonderwijs nog 
in oude gebouwen en moeilijke wijken is gehuisvest 
en te kleine populaties kent. Sommige scholen tellen 
tachtig leerlingen.

Bovenstaande tekst is een deel uit het interview met 
Jan Kweekel. Alle interviews kunt u teruglezen op 
onderwijs010.nl.

vrijheid van de ander begint. Maar de rol van de gemeente 
ligt vooral in het bevorderen van ontmoeting en uitwisseling 
en in het voorkomen van segregatie en uitsluiting.

4.4 De beste basisschool is altijd in 
de buurt

Het is in het algemeen de wens van ouders om hun kind 
in de buurt naar school te laten gaan. De Onderwijskaart 
van de stad toont echter aan dat scholen met een duidelijk 
profiel in trek zijn bij groepen ouders en dat ouders ook 
voor deze scholen kiezen als ze niet in de buurt liggen, 
soms om het profiel, soms uit voorkeur voor een ‘witte’ 
school. Het gaat om scholen met een religieus of ander 
specifiek profiel, zoals Montessorischool of Vrijeschool. 
In de tweede plaats toont de kaart dat er in de gebieden 
met een sterke groei van het aantal verwachte kinderen 
nieuwe scholen nodig zijn. Dit geldt voor de binnenstad, 
Feijenoord, KralingenCrooswijk, het Oude Noorden en 
Park 16Hoven.

De Onderwijskaart laat ook zien dat het aanbod relatief 
eenzijdig is in de oude stadswijken rond het centrum aan 
beide zijden van de rivier, in Feijenoord en Charlois op Zuid 
en in Delfshaven, het Oude Noorden, Crooswijk en delen 
van Kralingen in het noorden. Hier bevindt zich een groot 
aantal kleine scholen. Deze kleine scholen, vaak onder 
de opheffingsnorm van 182 leerlingen, slagen er niet altijd 
in om goede kwaliteit te bieden. Ze zijn kwetsbaar als het 
om de bezetting gaat, ze zijn bedrijfseconomisch niet sterk 
en worden door steeds meer ouders niet aantrekkelijk 
gevonden. Dat leidt tot een vlucht naar andere wijken en 
heeft het risico dat de tweedeling en de kansenongelijkheid 
worden vergroot doordat kinderen van kritische ouders naar 
een goede school buiten de wijk gaan, terwijl kinderen van 
ouders voor wie een weloverwogen schoolkeuze lastig is 
wel naar de buurtschool gaan, ongeacht de vraag of dat 
een goede school is of niet. Een dergelijke tweedeling is 
onwenselijk.

Dat betekent een herontwerp van het stedelijke onderwijs
aanbod waarbij voor ouders genoeg te kiezen valt. Met 
nieuwe scholen in de groeiwijken en vernieuwd aanbod in 
de oude stadswijken rond het centrum. We kiezen waar 
mogelijk voor grotere basisscholen, want er is op grotere 
scholen meer expertise te organiseren, er zijn gemengde 
teams en er is meer ondersteuning voor leerkrachten en 
pedagogisch medewerkers op administratief, ICT en 
ander gebied. We hanteren daarbij 250 leerlingen per 
school als richtminimum. Dit aantal geeft voldoende body 
voor een stevig management, voor continuïteit en voor een 
professionele ondersteuning van leerkrachten.

Alle Rotterdamse scholen moeten van zeer goede kwaliteit 
zijn. Uit het Inspectieverslag 20152016 blijkt dat er 
landelijk maar zeker ook in Rotterdam te weinig scholen 
zijn die zich onderscheiden door excellentie, ambitie, 
kwaliteit. Er zijn veel niksaandehandscholen waar niks
aan dehandkinderen wel doorheen rollen. Dat is niet goed 
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Henk Post
Voorzitter Raad van Bestuur Christelijk Voortgezet 
Onderwijs
 
De stad en de scholen bepalen samen of Rotterdam 
een succes is. “Je kan geen stad ontwerpen zonder aan 
de onderwijsinstellingen te denken of scholen bouwen 
zonder de stad in gedachten te houden. Scholen moeten 
met de stad meeademen.” Wijken die vandaag de dag 
groeien door de komst van jonge gezinnen, zullen over 
twintig jaar krimpen wanneer de kinderen het huis uit 
gaan. Ook zorgt een veranderende economie voor een 
veranderende bevolkingssamenstelling. Stedenbouw 
is hierdoor alsmaar in ontwikkeling. “Terwijl scholen 
statisch zijn. Een gebouw staat op één plek. Het is onze 
taak om ons er continu bewust van te zijn waaraan 
behoefte is, welk profiel een plek nodig heeft en hoe we 
hiervoor kunnen zorgen.”
Als voorbeeld geeft Post het Zuidergymnasium in Rot
terdamZuid. “In eerste instantie zag niemand het zitten 
om daar een nieuw schoolgebouw neer te zetten. Er zou 

geen behoefte aan zijn. Maar kijk nu eens: de school is 
enorm populair, trekt kinderen vanuit andere stadsdelen 
en verhoogt de aantrekkelijkheid van RotterdamZuid.

De komende jaren moet volgens Post de focus op Rot
terdamZuid liggen. “Hier woont een jonge bevolking en 
zit de nieuwe kern van de stad. Daarin moeten we geza
menlijk investeren. Niet door overal opnieuw het wiel 
uit te vinden maar door bijvoorbeeld de sterke scholen 
uit RotterdamNoord naar Zuid halen en de bestaande 
scholen in RotterdamZuid sterker maken. Het Rotter
damse onderwijs zit in de lift wat betreft diversiteit in 
aanbod en kwaliteit. De stad komt uit een achterstands
positie en heeft een inhaalslag gemaakt. RotterdamZuid 
moet daarvan gaan profiteren.” 

Bovenstaande tekst is een deel uit het interview met 
Henk Post. Alle interviews kunt u teruglezen op onder-
wijs010.nl.

In Rotterdam Zuid woont een jonge bevolking en zit de 
nieuwe kern van de stad. Daarin moeten we gezamenlijk 
investeren
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scholenaanbod worden aangepast. Daarmee worden hoger 
opgeleiden en maatschappelijke succesvolle mensen 
verleid om op Zuid te blijven of er te gaan wonen en wordt 
alle kinderen keuze geboden. Er is nu overcapaciteit op 
Zuid, mede doordat er zoveel kinderen uit Zuid in Noord 
of in omliggende gemeenten naar school gaan. Dat 
betekent dat er op Zuid vernieuwing van het aanbod moet 
plaatsvinden. Daarbij kan het beste worden aangesloten 
op de gebiedsontwikkeling in Zuid die drie sterke centra 
creëert: het Hart van Zuid rond Zuidplein, de Kop van Zuid 
en Feijenoordcity. De capaciteit op Noord moet worden 
teruggebracht om het voortgezet onderwijs op Zuid een 
goede herstart te bieden.

Zuid heeft een beperkt aanbod aan scholen met een 
duidelijk profiel. Zuid onderscheidt zich wel door scholen 
van religieuze signatuur. De enige Islamitische middelbare 
school van Nederland is gevestigd in RotterdamZuid. Deze 
school trekt leerlingen uit de hele stad en de omliggende 
regio. De Reformatorische scholen en de Evangelische 
school trekken leerlingen uit de hele regio en zitten op 
locaties die met het openbaar vervoer goed te bereiken 
zijn.   

Kijkend naar de verwachte bevolkingsgroei en het streven 
om het opleidingsniveau op Zuid te verhogen en er 
aantrekkelijke en gemengde wijken te creëren, moet het 
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4 Rotterdam onderwijsstad 2030; bouwstenen  
voor de toekomst

4.6 Inclusief onderwijs 
We streven naar een inclusieve samenleving en dus ook 
naar inclusief onderwijs. Dat betekent dat er niemand 
buiten de boot valt en dat 99% van de kinderen in zijn 
eigen wijk naar de basisschool kan gaan. Daarvoor is 
een verdere integratie van regulier en speciaal onderwijs 
noodzakelijk zodat er op wijkniveau voor alle kinderen 
een passende plek is en alle kinderen een vliegende start 
kunnen maken ongeacht intelligentie, beperkingen of wijk 
waarin ze opgroeien. 

De invoering van passend onderwijs staat nog maar aan 
het begin. We verkennen in welke mate speciaal en regulier 
onderwijs kunnen samenwerken en hun werkzaamheden 
kunnen integreren om passend onderwijs te realiseren. De 
grotere basisscholen die we nastreven maken het mogelijk 
om in en rondom de school meer expertise te organiseren 
en van scholen een passende school te maken. Leraren en 
andere medewerkers worden toegerust op het gebied van 
zorg en passend onderwijs. We maken het zorglandschap 
eenvoudiger en meer ondersteunend aan het onderwijs. 
Zorgvragen niet in de klas, maar jeugdhulp en andere 
expertise wel op school. Meer mensen met verschillende 
specialisaties in één team. Meer docenten op de groep die 

VMBO’ers zijn laatbloeiers

Elise Hernes
Directeur G.K. van Hogendorpschool en Young 
Business School Rotterdam

Na uitvoerig overleg werd het een tostikar. “In de kar 
zijn verlichting, een koelkast en servies aanwezig. 
Allemaal door de leerlingen in elkaar gezet. Zelfs het 
logo en de schorten maakten ze zelf.” Elise Hernes, 
directeur van de G.K. van Hogendorp, zag hoe haar 
leerlingen in de openbare werkplaats Bouwkeet een 
eigen onderneming startten. Met de kar rijden zij door 
hun wijk Bospolder/Tussendijken en verkopen ze 
tosti’s. “Klussen aan die kar en het maken van een 
businessplan zijn hulpmiddelen om te ontdekken waar 
hun talenten liggen.”
 
Alles wat op de G.K. van Hogendorp in de boeken 
voorbij komt, wordt toegespitst op de praktijk. Zo 
beklijft de theoretische kennis en worden er sociale 
competenties aangeleerd zoals op tijd komen en het 
aantrekken van de juiste kleding. “Vanaf het moment 
dat de kinderen op onze school binnenkomen, zetten 
wij in op talent. Vaak is hun beroepsbeeld dan nog 
smal. Hun oom is bijvoorbeeld bakker en hun vader 
garagehouder. Voor zichzelf komen zij op hetzelfde 
uit. Het is onze taak om hen een zo breed mogelijk 
beroepsbeeld te geven om zo te ontdekken waarin zij 
goed zijn.” De leerlingen gaan naar Bouwkeet, op de 
school komen gastdocenten langs, de directeur van 
de HEMA brengt een bezoek of een geslaagde hbo’er 
die eveneens op het vmbo is begonnen.

Het is Hernes’ ambitie en hoop voor de toekomst: 
erkenning dat vmbo’ers laatbloeiers zijn. Nu worden 
zij aan het einde van hun tweede leerjaar geacht om 
hun bovenbouwprofiel te kiezen. “Deze kinderen 
hebben nog niet het kader om met zo’n keuze om te 
gaan.” De dertien en veertienjarigen hebben volgens 
Hernes meer tijd nodig voor het opdoen van erva
ring, om hierover na te denken, verkeerde keuzes te 
maken en de gevolgen daarvan in te zien. “Hen te 
jong hieraan blootstellen, werkt door tot in het mbo 
waar zij van gedachten veranderen en uitvallen. Dit 
laatste is in Rotterdam, met 7 procent uitvallers, een 
groot probleem.”

Bovenstaande tekst is een deel uit het interview met 
Elise Hernes. Alle interviews kunt u teruglezen op 
onderwijs010.nl.
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Scholen als flexibele onder
wijsomgeving waarin de 
leerling centraal staat

Arne Lijbers
Architect Mecanoo

Scholen bieden een omgeving waarin mensen 
samenkomen, inspiratie opdoen en kennis delen. 
“Zoals ieder hoekje van de straat een rol kan spelen 
in hoe wij ons in die straat gedragen, heeft onze 
onderwijshuisvesting invloed op hoe wij leren. Bij 
Mecanoo architecten willen wij studenten inspireren 
om een breed scala aan activiteiten te ondernemen. 
Denk aan activiteiten zoals ontmoeten, overleggen en 
samenwerken, maar ook onderzoeken en geconcen
treerd studeren. Door een onderwijslandschap te cre
eren met een gevarieerde ruimtelijke indeling kunnen 
studenten zelf een plek kiezen die bij hun activiteiten 
past. Dat is radicaal anders dan wat jarenlang gang
baar was: de leraar als enige bron van informatie. De 
klaslokalen waren hierop ingericht. Alle tafels stonden 
richting het bord waar de leraar lesgaf.”

Terwijl de visies op het onderwijs veranderden, de 
samenleving bewoog en de technologie nog veel 
sneller bewoog, bleef de onderwijshuisvesting achter. 
De omgeving stond stil. “In plaats van een uitzend
mast is de leraar een coach geworden. Door het 
internet komen kinderen vaak sneller aan informatie 
dan de leerkracht. Hierdoor is informatiedeling geen 
primaire taak meer, maar gaat het om de weg ernaar 
toe en wat je met de gevonden informatie doet. Deze 
verschillende activiteiten vragen om een andere leer
omgeving en onderwijshuisvesting.”

Volgens Lijbers hebben scholen lef nodig. Lef om 
te veranderen naar een nieuwe, flexibele onderwijs
omgeving waarin niet de leraar, maar de leerling 
centraal staat en lef om de huisvesting hiernaar 
aan te passen. Het klassieke klaslokaal waarin alle 
leerlingen gelijktijdig naar het schoolbord en de leraar 
kijken, zal verdwijnen. Zijn ideaal is een op maat 
gemaakte leercurve voor iedere leerling. “Ik ben 
dyslectisch en had op de middelbare school moeite 
om mee te komen. De studie Bouwkunde op de 
universiteit was daarentegen vrij makkelijk. Het zou 
de ultieme vrijheid betekenen wanneer de leerling zelf 
kan bepalen welke richting hij opgaat. De leerom
geving speelt hierbij een cruciale rol. Daarmee is de 
cirkel rond. Vroeger kreeg alleen de elite op maat 
gemaakt onderwijs. Tegenwoordig kan onderwijs voor 
iedereen custom made zijn.”

Bovenstaande tekst is een deel uit het interview met 
Arne Lijbers. Alle interviews kunt u teruglezen op 
onderwijs010.nl.

speciale aandacht kunnen geven in de reguliere les, niet 
alleen aan de zorgvraag maar ook op het gebied van ICT 
en persoonlijke ontwikkeling. We bundelen waar mogelijk 
de specialistische onderdelen van speciaal onderwijs. Zo 
kunnen bijvoorbeeld de Tyltylschool en de Mytylschool 
samenwerken en deels gebruik maken van dezelfde 
voorzieningen. 

Het betekent ook we inzetten op een dekkend aanbod 
voor hoogbegaafden in hele stad. Parttime, plusklassen en 
fulltime speciaal onderwijs, met veel keuze en eventueel 
passende ondersteuning. 

4.7 Gebouwd voor de toekomst 
Hoe zien de scholen er in 2030 uit? Wanneer er in Rotter
dam nu nog geen schoolgebouwen zouden zijn, zouden 
de te ontwerpen scholen minder ingericht zijn op louter 
klassikaal les. Frontaal lesgeven blijft een succesvolle 
manier van kennisoverdracht, maar meer dan nu zullen in 
2030 ook andere vormen worden toegepast, zoals werken 
in opdrachten voor partijen buiten school, aan zogenoemde 
challenges en met games. We staan zo voor onderwijs
gebouwen met meer variëteit in ruimtes en meer flexibiliteit 
in het gebouw. Meervoudig sociaal gebruik is het uitgangs
punt, bijvoorbeeld met vormen van naschoolse opvang. We 
hanteren dit perspectief bij alle plannen voor nieuwbouw en 
renovatie, bij alle schuifoperaties en bij het samenvoegen 
van (kleine) scholen. Daarbij krijgt veel meer dan nu ook 
digitalisering een belangrijke plek.

De openingstijden van de voorzieningen zelf zijn ruim 
voldoende voor de optimale ontwikkeling van kinderen en 
maken het combineren van werk en gezin mogelijk. We 
maken de huisvesting van voorschool of kinderopvang 
waar mogelijk onderdeel van de school zodat van één 
regie, één manier van denken en één team sprake is. We 
nemen de huisvesting van het speciaal onderwijs mee 
in de plannen voor de toekomst. De huisvesting van het 
(voortgezet) speciaal onderwijs wordt zo veel mogelijk mee
genomen bij de reguliere onderwijshuisvesting. We werken 
aan betere en nieuwere onderwijs/zorg combinaties, ook 
preventief. We werken aan een meer flexibele inzet van 
onderwijshuisvesting en leerlingenvervoer rondom de 
onderwijs/zorgcombinaties.

We combineren specifieke functies in bepaalde gebieden 
om state of the art leeromgevingen te creëren. Ontwikkeling 
van meerdere campusachtige gebieden zoals Feijenoord 
City, Hart van Zuid en de RDM Campus waar onderwijs
instellingen voorzieningen als werkplaatsen en sport
faciliteiten delen met andere organisaties en bedrijven en 
waar uiteenlopende publieke en private partijen gezamen
lijk gebruik maken van dezelfde (semi)openbare ruimte. 
We creëren innovatieve hotspots in de stad waar vrucht
bare kruisbestuiving plaatsvindt en waar verschillende 
partners oplossingen vinden voor uiteenlopende en deels 
nog onbekende uitdagingen. 
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Een campus waar  
verschillende disciplines 
elkaar treffen en kinderen  
inter disciplinair leren

Annette Lecomte
Directeur Theaterhavo/vwo, Havo/vwo voor 
Muziek en dans en de Mavo voor Theater 

“Gisteravond hadden we de diplomauitreiking van 
de Theaterhavo/vwo en zie ik kinderen die verschil
lende richtingen op gaan, maar gemeen hebben dat 
zij zin hebben om de wereld in te stappen. Het is die 
combinatie van nieuwsgierigheid en durf die ik hen 
wil meegeven. Sta open voor wat de toekomst jou 
brengt.”

In de komende jaren wil Lecomte toewerken naar een 
college voor de podiumkunsten waar haar verschil
lende scholen samenkomen met enerzijds behoud 
van eigen identiteit en anderzijds de meerwaarde 
van onderlinge ontmoeting. “Nu zitten onze achthon
derd leerlingen op het Kruisplein, in Delfshaven en 
de Benthemstraat. Onze leerlingen komen uit heel 
het land. In de toekomst wil ik een goed bereikbaar 
schoolgebouw of een campus waar verschillende 
disciplines elkaar treffen en kinderen interdisciplinair 
leren. Dit vraagt om docenten die kwalitatief sterk 
zijn in hun eigen vakgebied en nieuwsgierig zijn naar 
het vakgebied van een ander. Zij moeten mee in de 
nieuwsgierigheid van het kind.”
 
Bovenstaande tekst is een deel uit het interview met 
Annette Lecomte. Alle interviews kunt u teruglezen op 
onderwijs010.nl.
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4.8 Mogelijkheden leerling leidend 
voor onderwijscarrière

Het voorkomen en wegwerken van onderwijsachterstanden 
op jonge leeftijd vergroot onderwijskansen en stimuleert 
talentontwikkeling. De voorschool is zoveel mogelijk onder
deel van een doorgaande voorziening voor kinderen van 0 
tot 12 jaar, bijvoorbeeld in kindcentra of goed aangesloten 
op de basisschool. Groep 0 heet immers niet voor niets 
groep 0. Kindcentra zijn voorzieningen voor ontwikkeling en 
educatie voor álle kinderen van 0 t/m 12 jaar, met doorlo
pende ontwikkelingsmogelijkheden en een doorlopende 
zorg en ondersteuning. Zo krijgen alle kinderen een goede 
start.

De leerroutes tussen de onderwijssectoren povo, vombo, 
mboho en tussen vo en ho zijn versterkt en daarbij zijn 
maatwerk en differentiatie mogelijk, met waar mogelijk 
verdieping of versnelling van het onderwijs. We voorkomen 
dat overgangen van de ene school(soort) naar de andere 
de kansenongelijkheid vergroten. Ouders worden nauw 
betrokken bij de overgangen en de keuzes. In Rotterdam 
zijn bij de overgangen tussen de onderwijssectoren steeds 
de talenten van kinderen leidend en niet de sociaalecono
mische positie of de mondigheid van de ouders. Leerlingen 
hebben een digitaal leerlingstudent portfolio waarin extra 
activiteiten en hun (sociale) vaardigheden vermeld staan.

Voor de Rotterdamse leerlingpopulatie is het belangrijk om 
goede doorstroom en stapelmogelijkheden te creëren, 
zodat leerlingen die beginnen met een achterstand 
voldoende mogelijkheden hebben eruit te halen wat erin zit, 
ook als daar iets meer tijd voor nodig is. We zetten in op 
versterking van loopbaanleren en loopbaanoriëntatie. 

Door al die disciplines heen 
moeten we elkaar feedback 
kunnen geven

Vigdis van de Giesen
Bestuurder-directeur Peuter&Co

Als bestuurderdirecteur van Peuter&Co richt Vigdis 
van der Giesen zich op de voorschoolse sector. Het is 
een sector die volgens haar zijn positie moet opeisen. 
Leren begint immers niet pas op het basisonder
wijs, maar daarvoor. “Ik hoop dat we in de toekomst 
loskomen van deze harde scheidslijn. Het kleuteron
derwijs is pedagogisch gezien ontzettend belangrijk. 
Schoolrijpheid begint pas bij een jaar of zeven. Het 
is onterecht dat het kleuteronderwijs wordt gezien als 
alleen in de zandbak spelen. We moeten dit anders 
benaderen.”
 
Dat begint in de buurt. Zo pleit Van der Giesen ervoor 
het niet over de buurtschool te hebben, maar over de 
schoolbuurt. Wat in de buurt draagt bij aan de ontwik
keling van kinderen? Wijken kennen scholen, maar 
ook buitenschoolse opvang, kinderopvangcentra, 
sportverenigingen en cultuur en welzijnsorganisaties. 
Deze sectoren moeten in een gezamenlijk pro
gramma worden samengebracht. “Door al die discipli
nes heen moeten we elkaar feedback kunnen geven. 
Ook tussen het basisonderwijs en het voorschoolse 
onderwijs moet meer onderling contact zijn.”

Bovenstaande tekst is een deel uit het interview met 
Vigdis van de Giesen. Alle interviews kunt u terugle-
zen op onderwijs010.nl.
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4.9 Hechte samenwerking 
onderwijs en arbeidsmarkt 

We zetten in op kleinschalige, beroepsgerichte onderwij
seenheden ofwel vakcolleges die voor studenten en het 
beroepenveld herkenbaar zijn en die gericht zijn op de 
regionale arbeidsmarkt. Een doorlopende dialoog versterkt 
ook de relatie tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Zo 
faciliteert het Havenbedrijf Rotterdam al sinds 2014 een 
structurele dialoog tussen bedrijven, vakorganisaties en 
de gemeente, met als doel om vraagstukken die meerdere 
bedrijven aangaan en thema’s die vooral op (middel)lange 
termijn spelen, gezamenlijk te bespreken en oplossingen 
te zoeken. Het gaat bijvoorbeeld om de vraag naar steeds 
hoger opgeleid en gespecialiseerd technisch personeel en 
de mobiliteit van medewerkers tussen bedrijven. 

We scheppen zo veel mogelijk ruimte voor innovatief 
onderwijs met betrekking tot (vak)inhoud, didactiek, 
onderwijsomgeving en de inzet van technologie. De twaalf 
instellingen voor beroepsonderwijs van de RNE Education 
Group werken aan de invoering van gepersonaliseerd 
leren, met aandacht voor zowel formeel als informeel leren, 
binnen instituties maar ook in maatschappelijke interactie 
en aan allerlei hybride constructies waarbij het onderscheid 
tussen onderwijs en werkvloer vervaagt. Zo worden nieuwe 
leeromgevingen in de stad ontwikkeld, op wijkniveau of 
gericht op innovatie in bijzondere constructies als citylabs, 
centres of expertise en centra voor innovatief vakman
schap, fieldlabs, communities of practice, campussen en 
incubators. Dit soort initiatieven geven vorm aan de stad als 
rijke leeromgeving, versterken de arbeidsmarktrelevantie 
van het onderwijs en verrijken het bedrijfsleven.

We investeren ook in meer en aantrekkelijk internationaal 
en tweetalig onderwijs. Daarnaast zetten we in op een 
leven lang leren met oplossingen voor aansluitingsvraag
stukken. Die kunnen worden gevonden in werkend leren 
en lerend werken. We hebben ook werkgevers nodig die 
helpen om perspectief te creëren voor mensen die niet zo 
goed zijn in leren, met beroepsopleidende leerwegachtige 
constructies. En we hebben werkgevers nodig die helpen 
om mensen met behulp van training van ongeschoold naar 
geschoold werk te krijgen. 

4.10 Ruimte voor vernieuwing 
De in het Masterplan geschetste trends en ontwikkelingen 
maken duidelijk dat de toekomst zich maar beperkt laat 
voorspellen, maar dat we zeker weten dat de veranderin
gen snel en steeds sneller gaan. Van het onderwijs vraagt 
dit flexibiliteit en innovatief vermogen om hier blijvend goed 
op in te kunnen spelen. We faciliteren dit door innovatie 
in het onderwijs te ondersteunen en ruimte te bieden voor 
vernieuwing. We steunen initiatieven die bestaande en 
toekomstige uitdagingen in het onderwijs aangaan. We 
scheppen zoveel mogelijk ruimte voor lerende professio
nals en innovatief onderwijs met betrekking tot (vak)inhoud, 
didactiek, onderwijsomgeving en de inzet van technologie. 
We maken daarbij graag gebruik van de kracht van de stad.

Het mooiste wat er is:  
iets eigen maken zodat  
je het vervolgens zelf uit 
kan zoeken

Daniel White
Directeur Bouwkeet

“In de stad heeft niemand meer een tuin. Laat staan 
een schuurtje. Mensen bezitten geen gereedschap en 
technische kunde verdwijnt. Studenten Bouwkunde 
hebben technische kennis en vertrouwen blind op 
degene die hun ideeën doorberekent. Ook zij hebben 
alles uit boeken. Wanneer je zelf bouwt, ervaar je 
proefondervindelijk of iets werkt. Bovendien ontwikkel 
je vaardigheden die je nodig hebt in de maatschap
pij.” Zo leren de kinderen in Bouwkeet niet alleen 
klussen, maar wordt hen zelfsturing bijgebracht, wordt 
hun wereld verbreed en richt de werkplaats zich op 
soft skills zoals organiseren, samenwerken, afspra
ken nakomen, communiceren, problemen oplossen 
en ondernemen.

“Binnen hun leefwereld proberen we hen in kleine 
stappen nieuwsgierig te maken en geven wij de mid
delen om iets eigen te maken zodat ze het vervolgens 
zelf uitzoeken. Dat is het mooiste wat er is. Hiervoor 
moeten we hen kansen bieden. Een talent voor 
rekenen en Nederlands wordt heus wel ontdekt in 
het reguliere onderwijs. Een aanleg voor coderen of 
lassen niet. Ook dan heb je een gouden toekomst.”

Bovenstaande tekst is een deel uit het interview met 
Daniel White. Alle interviews kunt u teruglezen op 
onderwijs010.nl.
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Bijlage 1: Totstandkoming Masterplan

Bijlage 1: Totstandkoming 
Masterplan

De start van het Masterplan was in de Onderwijsweek 2016 
met een startdocument en een bijeenkomst voor leden van 
de Rotterdamse sectorkamers. Hier gaven ook leerlingen 
en studenten hun visie op de toekomst van het onderwijs. 
Vervolgens is het Masterplan onderwerp van gesprek 
geweest op een aantal grotere evenementen zoals het 
congres Reinvent the way we work and learn, de Dag van 
de Onderwijshuisvesting, het Stadmakerscongres en de 
Nacht van het Onderwijs. 

Er is kennis en ervaring van docenten, leerlingen, verte
genwoordigers van het bedrijfsleven, raadsleden en 
vele andere maatschappelijke organisaties opgehaald 
in individuele gesprekken, werkbezoeken, groepsbijeen
komsten en via evenementen georganiseerd in het kader 
van Rotterdam Onderwijsstad 20162017. Daarnaast 
heeft een aantal werkbijeenkomsten plaatsgevonden waar 
onderdelen van het Masterplan op de agenda stonden: 
bijeenkomsten met medewerkers van de gemeente en 
bijeenkomsten met uiteenlopende externe partijen. Zo 
hebben er ateliers plaatsgevonden ten behoeve van de 
Onderwijskaart van de stad over de onderwijsarbeidsmarkt 
en over talentontwikkeling en kansengelijkheid. Bij de 
totstandkoming van het Masterplan is de verbinding 
gezocht met docenten via Leraren met Lef, bijeenkomsten 
van Meetup010 en individuele contacten. Tevens is de 
lerarengroep van de Excellentie Leergang Broedplaats 010 
nauw betrokken. 

Voor het Masterplan is tevens gebruik gemaakt van een 
aantal stedelijke en regionale trajecten zoals de Toekomst
verkenning Sociaal Domein met het onderdeel ‘Leren en 
Ontwikkelen’ en de Roadmap Next Economy met de Next 
Society en Next Education. De opbrengsten van deze 
trajecten zijn in het Masterplan verwerkt. Voor de totstand
koming van dit document is daarnaast gebruikt gemaakt 
van onderzoeken, statistieken en andere rapporten. 

Een breed samengestelde klankbordgroep met leden 
van binnen en buiten het onderwijs heeft gefungeerd als 
sparringpartner en heeft ons uitgedaagd de grenzen te 
verleggen. 
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