Onderwijsresultaten 2020
De gemeente heeft met schoolbesturen van
de basisscholen en de middelbare scholen
afspraken gemaakt over een sterk, gevarieerd
en aantrekkelijk aanbod aan scholen in het

230

230 zij-instromers
900 studenten

Integraal Huisvestingsplan

4%

Ruim
zijn gestart met de PABO-opleiding.

(IHP) 2020-2023.

daalt van

2017-2018

12%

Dagprogrammering

naar

is samen met het onderwijsveld vastgesteld. Hiermee verbeteren we de
sociale veiligheid op middelbare
scholen en het mbo. Dit doen we onder
andere door inzet van jongerenwerkers in en rondom de school.

14%

Lerarentekort

kunnen gratis gebruik maken van
voorschools educatief aanbod.

Een samenwerkingsplan
is ontwikkeld door de gemeente en
de schoolbesturen, waarmee de
middelbare scholen in RotterdamNoord toekomstbestendig worden en
kansengelijkheid wordt verbeterd.

18%

BBL

Peuters uit gezinnen
met schulden

Actieplan Veiligheid

Het aantal Rotterdammers dat de
beroepsbegeleidende leerweg (bbl)
volgt aan een Rotterdamse
mbo-opleiding is gestegen met

Ruim
staan in het basisonderwijs voor de klas.
Hiervan zijn er 53 gestart in september 2020.

Manifest ‘Scholen
veilige oefenplaats
voor burgerschap’
is door alle onderwijssectoren in
Rotterdam samen vastgesteld.

is uitgebreid naar twee scholen
buiten de Childeren’s Zone.
Deelname staat nu op ruim

(339 fte)

Meer Rotterdamse mbo-, hbo- en wo-studenten volgen een

techniekopleiding.

Meer hbo- en wo-studenten volgen een opleiding

natuurkunde,
wiskunde of
informatica

8.000
leerlingen

9%

2019-2020

op 33 basisscholen

Maar het tekort blijft zorgelijk.

ABC

Extra’s voor leraren (+R):

± 700 lerarenbeurzen
± 8500 rotterdampassen
zijn toegekend aan onderwijsprofessionals.

Om het lerarentekort aan te pakken
hebben we samen met het Rotterdamse
onderwijs het noodplan

‘Slim Organiseren’
gemaakt. Hiervoor krijgt het onderwijs
bijna €7 miljoen van het Rijk.

Voortgangsrapportage
Onderwijsbeleid 2019-2022

58,0%

Het aantal Rotterdamse basisschoolleerlingen dat het streefniveau op lezen
en rekenen haalt, neemt verder toe.
En ook bij taal presenteren leerlingen
boven verwachting van collegeambities.

54,4%

Taal

69,7%
60,4% 67,3%

42,9%
42,1% 42,6%

57,4%

Lezen

Rekenen

Met het onderwijsbeleid ‘Gelijke kansen voor elk talent’ werkt de gemeente samen met het Rotterdamse onderwijs aan het verbeteren van de kansengelijkheid van leerlingen en studenten. Om zo alle jonge Rotterdammers het best mogelijke onderwijs te bieden en ervoor te zorgen dat ze het beste
uit zichzelf kunnen halen. Juist in deze tijd, waarin de coronacrisis verschillen tussen kinderen vergroot, is het extra belangrijk om te blijven investeren
in goed onderwijs. We investeren bijvoorbeeld in meer peuters naar de voorschool, het aanpakken van het lerarentekort, het verbeteren van de
onderwijskwaliteit en -huisvesting en goede onderwijsovergangen, Zomercampus010 en ondersteuning bij afstandsonderwijs met laptops en wifi.
In de resultaten zijn de effecten van de coronacrisis nog niet verwerkt.

Extra maatregelen tijdens coronacrisis

Prioriteiten voor 2021

± 5.000 kinderen
hadden een inspirerende, uitdagende en leerzame
invulling van hun zomervakantie door

Zomercampus010

• Gevolgen van kansenongelijkheid
door corona beperken
• Terugdringen lerarentekort

5.000 kinderen

• Verbeteren aansluiting onderwijsjeugdhulp

van ouders met een vitaal beroep en

1.200 kwetsbare kinderen
gingen naar de

noodopvang

• Terugdringen van het stagetekort onder
studenten
In samenwerking met Zadkine, Albeda, Samenwerkingsorganisatie
Beroepsonderwijs Bedrijfsleven, MKB-Rotterdam-Rijnmond en VNONCW is het Regio Actieplan Stages opgesteld om

het stagetekort terug te dringen

• Burgerschap vast onderdeel van lessen
• Meer kinderen naar de voorschool

Dankzij donaties kon de gemeente

laptops en wifi-hotspots
schenken aan het Rotterdamse onderwijs voor onderwijs op afstand.

4.000

400
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