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Met het programma ‘Gelijke kansen voor elk talent’ investeren we in kansengelijkheid in 
het Rotterdamse onderwijs, zodat alle Rotterdamse kinderen het beste uit zichzelf kun-
nen halen. Dit is hard nodig. In tijden van corona is dat meer dan ooit duidelijk geworden. 

Halverwege maart sloten alle onderwijsinstellingen en de kinderopvang hun deuren. 
Leerlingen en studenten kregen op afstand les vanuit huis. Het is prijzenwaardig hoe snel 
het onderwijs, leerlingen en ouders hiernaar zijn omgeschakeld. Er ontstonden zorgen 
over kinderen in kwetsbare thuissituaties. Daarom zorgde het Gezamenlijk Regieteam 
Corona Kinderopvang, Peuteropvang & Onderwijs voor de inventarisatie en noodopvang 
van bijna 5.000 kinderen van ouders met een vitaal beroep en 1.200 kwetsbare kinderen 
(hoofdstuk 3). Ook inventariseerden we tijdens de eerste lockdown kwetsbare jongeren 
in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Daarnaast zijn dankzij donaties en onder 
regie van de gemeente ongeveer 4.000 laptops en 400 wifi-hotspots geschonken aan het 
Rotterdamse onderwijs en uitgeleend aan kinderen die dat nodig hadden voor online-
onderwijs (hoofdstuk 2). 

Voor veel leerlingen verliep de overgang van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs 
(vo) en van vo naar mbo en hoger onderwijs (ho) anders dan normaal. Zowel de eindtoets 
in groep 8 als het centraal eindexamen in het vo ging niet door (hoofdstuk 1 en 2). In het
 mbo en ho werd ook na opening het onderwijs vooral online aangeboden en was het vinden 
van stages of leerbanen voor veel studenten lastig (zie hoofdstuk 6). We ondersteunen 
de instellingen daarom sinds oktober 2020 bij het terugdringen van het stagetekort en bij 
het realiseren van extra ruimtes en studieplekken als de coronamaatregelen het toelaten. 

Verder organiseerden de gemeente Rotterdam en Stichting Campus010 in de zomer van 
2020 samen met stedelijke partners en wijkpartners op het gebied van sport, cultuur en 
educatie de Zomercampus010. De campus bood bijna 5.000 kinderen een inspirerende, 
uitdagende en leerzame invulling van de zomervakantie, zodat ze vol zelfvertrouwen en 
met plezier aan hun nieuwe schooljaar konden beginnen.

Naast deze activiteiten die ontstonden als gevolg van corona, werd er vooral hard gewerkt 
aan de uitvoering van ‘Gelijke kans voor elk talent’. We richtten ons in 2020 op het verkleinen 
van de kwaliteitsverschillen tussen scholen, een sterk, gevarieerd en aantrekkelijk aanbod 
aan scholen in de buurt, de aanpak van het lerarentekort en een succesvolle overgang 
tussen verschillende onderwijssoorten. We werkten daarnaast aan passende zorg en 
ondersteuning voor leerlingen, een Rotterdamse werkwijze democratisch burgerschap, 
de verbinding tussen onderwijs en arbeidsmarkt, talentontwikkeling en veiligheid binnen 
het onderwijs. 

Inleiding.
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Inleiding.





In deze voortgangsrapportage kijken we, na een korte samenvatting, terug op de voortgang van de beleidsthema’s 
en kijken we vooruit naar 2021. We sluiten af met een apart hoofdstuk over ouders, waarin we laten zien welke 
activiteiten we voor en met ouders organiseren. Meer cijfers over het Rotterdamse onderwijs staan in het dashboard 
Staat van het Rotterdams Onderwijs op Onderzoek0101. Tot slot is in de bijlage het jaarverslag Leerplicht opgeno-
men.2

De mogelijke effecten van corona zien we in deze voortgangsrapportage in de meeste cijfers over de collegetargets 
en beleidsindicatoren nog niet terug. Hieronder een beknopt overzicht welke collegetargets en beleidsindicatoren 
informatie geven over de coronaperiode (vanaf 16 maart 2020). 

Leeswijzer.

1 https://onderzoek010.nl/dashboard/staat-van-het-onderwijs. Dit dashboard is in ontwikkeling en zal in de loop van het jaar verder uitgebreid worden. 

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

Periode vanaf 16 maart 2020

H2 Kwaliteit en toegankelijkheid
. 2.1 Beleidsindicator: Gedragen afspraken over optimalisering van stedelijk aanbod in het primair onderwijs
. Inspectieoordelen van scholen in het bo, sbo, (v)so en afdelingen in het vo

H4 Leraren
. 4.1 Beleidsindicator: De prognose van het aantal fte leraren dat we in Rotterdam tekortkomen in het primair  
 onderwijs en voortgezet onderwijs neemt 20% af ten opzichte van de meerjarenprognose van 2018.

H7 Talentontwikkeling
. 7.1 Beleidsindicator: In 2019 wordt begonnen met de uitbreiding van zes uur extra les naar tien uur extra les  
 en dagprogrammering in alle 7 CZ-wijken. Daarnaast wordt dagprogrammering ook ingezet op/in een aantal  
 scholen/wijken buiten de focuswijken.

H5 Burgerschap
. 5.1 Beleidsindicator: De Rotterdamse werkwijze democratisch burgerschap is uitgewerkt en in werking.

H3 Aansluiting onderwijs-jeugdhulp
. 3.3 Beleidsindicator: Eind 2021 zijn afspraken gemaakt tussen gemeente, zorginstellingen, het Centrum voor  
 Jeugd en Gezin (CJG), de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) en voorschoolse instellingen over het   
 plaatsen van kinderen met zorgvragen binnen de voorscholen en zijn de condities gerealiseerd om deze   
 kinderen te bereiken en te begeleiden.

7

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


Samenvatting.
Met het programma ‘Gelijke kansen voor elk talent’ investeren we in kansengelijkheid in het Rotterdamse onderwijs, 
zodat alle Rotterdamse kinderen het beste uit zichzelf kunnen halen. 
Dit is hard nodig. In tijden van corona is dat meer dan ooit duidelijk geworden. Leerlingen kregen op afstand les en 
niet alle ouders waren in staat of in de gelegenheid om hun kinderen hierbij te begeleiden. Om de gevolgen van 
corona voor Rotterdamse kinderen en het onderwijs te verzachten:. Zorgde het Gezamenlijk Regieteam Corona Kinderopvang, Peuteropvang & Onderwijs voor de inventarisatie en 

noodopvang van bijna 5.000 kinderen van ouders met een vitaal beroep en 1.200 kwetsbare kinderen. . Inventariseerden we kwetsbare jongeren in het mbo. . Zijn ongeveer 4.000 laptops en 400 wifi-hotspots geschonken aan het Rotterdamse onderwijs en uitgeleend aan 
kinderen die dat nodig hadden voor online-onderwijs. . Ondersteunen we sinds oktober 2020 de mbo- en ho-instellingen bij het terugdringen van het stagetekort en het 
realiseren van extra ruimtes en studieplekken.. Organiseerden de gemeente Rotterdam en de Stichting Campus010 in de zomer van 2020 samen met stedelijke 
partners en wijkpartners op het gebied van sport, cultuur en educatie de Zomercampus010.

Naast deze activiteiten die ontstonden als gevolg van corona, werd er vooral hard gewerkt aan de uitvoering van 
‘Gelijke kans voor elk talent’. Hiervoor: . Voerden we onderzoek uit naar een succesvolle overgang tussen verschillende onderwijssoorten. En maakten we 

hier met de vve-partners en po-, vo-besturen, mbo- en ho-instellingen de eerste afspraken over.. Verlaagden we de drempels voor de voorschool met betere ondersteuning van ouders en een subsidieregeling 
voor ouders met schulden. Hierdoor kunnen peuters van ouders met schulden kosteloos gebruik maken van 
voorschools educatief aanbod. . Kregen sterke scholen de ruimte om te doen waar ze goed in zijn: onderwijskansen vergroten. Op scholen die een 
risico lopen wat betreft hun onderwijskwaliteit werd gericht subsidie ingezet om dit te verbeteren.. Maakten we met po- en vo-schoolbesturen afspraken over een sterk, gevarieerd en aantrekkelijk aanbod aan 
scholen in het Integraal Huisvestingsplan (IHP) 2020-2023 en Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen 2021-
2026. Daarnaast was eind 2020 het IHP voor gymzalen gereed. . Verlengden we de taskforce thuiszitters en pakten we geoorloofd (ziekte)verzuim aan. Dit doen we omdat het 
een complexe opgave blijft om het aantal thuiszitters en vrijstellingen op basis van lichamelijke en psychische 
gronden te verminderen. Ook werkten we aan het verbeteren van de verbinding tussen onderwijs en wijkteams 
met de aanstelling van ambassadeurs en aan het vernieuwen van het schoolmaatschappelijk werk.. Door de Rotterdamse aanpak leraren steeg het aantal zijinstromers sterk en professionaliseerden meer onder-
wijsprofessionals zichzelf via de lerarenbeurs. Begin 2020 groeide het lerarentekort. Ondanks een daling eind 
2020 bleef het tekort zorgwekkend. Voor de aanpak van het lerarentekort is samen met het Rotterdamse 
onderwijs het noodplan ‘Slim Organiseren’ gemaakt. Het Rijk heeft zo’n 7 miljoen beschikbaar gesteld om dit plan 
uit te voeren.. Stelden alle onderwijssectoren in Rotterdam gezamenlijk het manifest ‘Scholen veilige oefenplaats voor burger-
schap’ vast. . Stelden we in samenspraak met het onderwijsveld het actieplan Veiligheid in en om het vo en mbo vast. Hiermee 
verstevigen we de sociale veiligheid in het vo en mbo door inzet van grenzenstellend jongerenwerk in en rondom 
de school en deskundigheidsbevordering.. Werd de dagprogrammering uitgebreid naar twee scholen buiten de focuswijken en nam het aantal gerealiseer-
de dagprogrammeringsuren toe. . Werkten we aan digitale geletterdheid, en werd een bijdrage geleverd aan meer, beter en diverser IT-talent met 
de IT-campus. Daarnaast volgen meer Rotterdamse mbo-, hbo- en wo-studenten een techniekopleiding en 
volgen meer hbo- en wo-studenten een opleiding natuurkunde, wiskunde of informatica. 
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Samenvatting.
Collegetargets 
Kijkend naar de collegetargets (figuur 1) zien we dat we goed op koers zitten als het gaat om de stijging van het 
aantal Rotterdamse basisschoolleerlingen dat het streefniveau op taal, lezen en rekenen bereikt3 (H2). Ook het 
percentage Rotterdammers dat de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) volgt aan een Rotterdamse mbo-opleiding 
stijgt boven verwachting (H6). Het percentage leerlingen dat in het derde leerjaar van het voortgezet onderwijs óp  
of bóven het niveau van het advies van de basisschool zit, is echter nog niet gelijk aan het ambitieniveau van het 
college (H1). Dat geldt ook voor het bereik van driejarige doelgroeppeuters met het aanbod ‘spelen en leren’ (H2).  
We blijven de komende jaren inzetten op het verbeteren van dit bereik. 

Figuur 1. Overzicht collegetargets

1. Het percentage leerlingen in het derde leerjaar van 
het voortgezet onderwijs dat zit op het niveau van het 
advies van de basisschool of hoger stijgt van 78% in 
2017 naar 80% in 2021.

3. De score op de referentieniveaus in het primair onder-
wijs stijgt: het aantal Rotterdamse basisschoolleerlin-
gen op het streefniveau van de referentieniveaus stijgt 
in 2022 naar het landelijk gemiddelde van 2017.  
Dat wil zeggen:

4. Het percentage Rotterdammers dat de beroepsbe-
geleidende leerweg (bbl) volgt aan een Rotterdamse 
mbo-opleiding stijgt van 13,5% naar 18% in 2021.

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

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

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

2. Het percentage driejarige doelgroeppeuters dat ge-
bruik maakt van het extra aanbod ‘spelen en leren’ blijft 
minimaal gelijk (89%).4

De verwachting is dat we volgend jaar de gevolgen van corona voor Rotterdamse kinderen en jongeren terug gaan 
zien in de cijfers van de collegetargets en beleidsindicatoren. In welke mate is nu nog onzeker, maar samen met het 
onderwijsveld blijven we inzetten op gelijke kansen en proberen we de negatieve gevolgen van corona zoveel 
mogelijk te beperken.

3 Het gaat hierbij om het bereiken van de streefniveaus van de referentieniveaus taal, lezen en rekenen. 

4 Bij de lancering van ‘Gelijke kansen voor elk talent’ gaven we aan dat het een hele uitdaging zou worden om 89% van de driejarige doelgroeppeuters  

 te bereiken, vanwege het personeelstekort in de kinderopvang, nieuwe wettelijke eisen, een veranderde doelgroepdefinitie en een toename van het  

 aantal driejarige peuters. Dat blijkt ook zo te zijn: in 2019 bereikten we 81% van alle driejarige doelgroeppeuters in Rotterdam, 1% meer dan in 2018.

5 De niveaus 1S en 2F bij rekenen zijn vanaf schooljaar 2018-2019 samengenomen in de DUO-data, omdat niet bij alle eindtoetsen de scheiding tussen  

 deze niveaus wordt geregistreerd. Dit betekent dat we geen goede vergelijking meer kunnen maken met de collegemijlpalen die gebaseerd zijn op  

 niveau 1S. 

Mijlpaal bereikt

76,4% 

57,4% 

69,7% 

42,9%

81% 

18% 

Nee 

Ja

Nee 

Ja 

Ja 

-5 
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1. Overgangsmomenten.
De overgangen in het onderwijs zijn cruciale momenten voor de schoolcarrières van 
leerlingen. Deze momenten zijn lastig voor veel kinderen en jongeren. De invloed van de 
keuze- en overgangsmomenten op de schoolcarrière is extra kwetsbaar voor leerlingen 
met ouders zonder startkwalificatie. In alle sectoren, van voorschool tot universiteit, 
zagen we dat kinderen van deze ouders minder succesvol zijn dan kinderen van ouders 
met een afgeronde opleiding in het hoger onderwijs. Ze zijn in het nadeel bij alle overgangs-
momenten, maken minder succesvolle keuzes en vallen eerder uit. In alle sectoren zagen 
we dat de kansenongelijkheid van kinderen toenam6. In het Rotterdamse onderwijsbeleid 
‘Gelijke kansen voor elk talent’ spraken we af dat we de kansengelijkheid willen bevorderen 
door de overgangen tussen schoolsoorten te verbeteren.

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

 onderwijs/kansenongelijkheid-loopt-niet-verder-op

Wat hebben we bereikt 

Overgangsmomenten po-vo
In 2020 verliep de overstap van leerlingen en studenten 
van de ene onderwijssector naar de andere door corona 
anders dan normaal. De eindtoets in groep 8 en het 
centraal eindexamen gingen niet door. Voor de overstap 
tussen primair (po) en voortgezet onderwijs (vo) verviel 
daarmee ook de mogelijkheid tot bijstelling van het 
schooladvies. In de afgelopen jaren zijn de Rotterdamse 
schooladviezen na een hogere eindtoetsuitslag vaker 
bijgesteld dan in de rest van Nederland. De vo-school-
besturen stelden daarom richtlijnen op voor hun 
scholen. Vo-scholen zijn gevraagd om:. Leerlingen ruimhartig toe te laten op school en 

kansrijk te plaatsen in een brugklas. Kansrijk 
wil zeggen dat bijvoorbeeld een leerling met 
vmbo-tl-advies, die misschien meer aankan, 
op de havo wordt geplaatst. 

. In de loop van het brugklasjaar 2020-2021 een 
(extra) expliciet evaluatiemoment te organiseren om 
te kijken of leerlingen daadwerkelijk op het voor hen 
passende niveau zitten. De eerste indruk is dat men 
geen bijzonderheden ziet bij de brugklassers in het 
eerste jaar maar wel ‘achterstanden’ waarneemt bij 
leerlingen in het tweede en derde jaar.

Met alle Rotterdamse vo-besturen maakten we onder 
andere de bovenstaande afspraken over goede opstroom- 
en doorstroommogelijkheden voor alle kinderen om de 
kansengelijkheid te vergroten. En spraken we af dat de 
scholen gezamenlijk gaan werven en dat ze onderling en 
met het po afspraken maken over scholenmarkten en 
open dagen voor leerlingen en ouders. Het onderzoek 
naar de overgang po-vo in Rotterdam is opgeleverd en 
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Figuur 2: Schooladvies van leerlingen wonend in Rotterdam, naar opleidingsniveau ouders, 
in 2018-2019
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Figuur 2: Schooladvies van leerlingen wonend in Rotterdam, naar opleidingsniveau ouders, 
in 2018-2019

besproken in de sectorkamer. Op 7 december maakten 
de gemeente en de schoolbesturen afspraken over een 
aantal maatregelen om de overgang po-vo in Rotterdam 
te verbeteren.

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

Collegetarget 1:
Het percentage leerlingen in het derde leer-
jaar van het voortgezet onderwijs dat zit op 
het niveau van het advies van de  
basisschool of hoger stijgt van 78% in 2017 
naar 80% in 2021.

Van de Rotterdamse basisschoolleerlingen krijgt in 
2018-2019 53% een advies voor havo/vwo, 23% voor 
vmbo-g/tl, 22% voor vmbo-b/k en 2% voor praktijk-
onderwijs. Daarnaast zien we net als in de twee vorige 
schooljaren een verband tussen opleidingsniveau van 
ouders en het schooladvies van hun kind. Rotterdamse 
leerlingen van ouders met een opleidingsniveau tot en 
met mbo-1 krijgen vaker een advies voor praktijk-
onderwijs tot en met vmbo-k (zie figuur 2). Andersom 
zien we dat Rotterdamse leerlingen van ouders met een 
opleidingsniveau in het hoger onderwijs (hbo t/m wo) 
vaker een advies voor vwo krijgen.

In juni 2020 organiseerde de OverstapRoute7 een 
tafeltjesmiddag po-vo. Vanwege corona vond dit online 
plaats. Achttien basisscholen en dertig vo-scholen deden 
hieraan mee. De tafeltjesbijeenkomst zorgde voor een 
warme overdracht van 142 leerlingen uit groep 8.  

Figuur 2. Schooladvies van leerlingen wonend in Rotterdam, naar opleidingsniveau ouders, in 2018-2019

Bron: CBS, SSB, bewerking Risbo/OBI, 2020

De OverstapRoute evalueerde ook met ongeveer  
200 ouders8 hoe zij de overstap 2019-2020 ervaren 
hebben. Op basis van deze uitkomsten verbetert de 
OverstapRoute in 2020-2021 de informatievoorziening 
aan ouders.

7 De OverstapRoute is een samenwerking van schoolbesturen in Rotterdam en (een deel van de) omgeving. Zij hebben samen afspraken gemaakt over  

 de overstap van leerlingen van het primair naar het voortgezet onderwijs. Deze afspraken gelden voor de scholen, de leerlingen en de ouders.

8 Waarvan 80% woonachtig in Rotterdam.

In 2019-2020 zat 76,4% van de Rotterdamse leerlingen 
in het derde leerjaar van het voortgezet onderwijs op 
het door de bassischool geadviseerde niveau of op een 
hoger niveau: 68,8% zat op het geadviseerde niveau en 
7,6% op een niveau hoger dan geadviseerd (zie figuur 3). 
Daarmee zitten we iets onder de collegemijlpaal van 
78% in 2019. Wat verder opvalt is dat de Rotterdamse 
leerlingen nauwelijks afwijken van leerlingen in de 
andere grote steden en Nederland. We zien dat steeds 
meer kinderen in het derde leerjaar op het geadviseerde 
niveau onderwijs krijgen. Dat kan erop wijzen dat meer 
kinderen passend advies krijgen van de basisschool en 
dat het voortgezet onderwijs erin slaagt om leerlingen 
te houden op het geadviseerde niveau.
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Figuur 3: Positie van Rotterdamse leerlingen in het derde leerjaar van het voortgezet onderwijs 
ten opzichte van het schooladvies in groep 8, in 2019-2020

9 Brief Slob eindtoetsing en schooladviezen, https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/12/10/lager-schooladvies-door-wegvallen-eindtoets 

De eindtoets in groep 8 ging in 2020 niet door. Voor de 
overstap van po naar vo verviel daarmee ook de 
mogelijkheid tot bijstelling van het schooladvies. 
Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
(OCW) publiceerde op 10 december de resultaten van 
een onderzoek naar de effecten van het wegvallen van 
de eindtoets9. Hieruit blijkt dat het wegvallen van de 
eindtoets invloed had op zowel de schooladvisering 
als de instroom in het vo. De gemiddelde definitieve 
adviezen zijn namelijk lager dan in de schooljaren 
ervoor. Ook de instroom in het vo is gemiddeld genomen 
iets lager. Rotterdamse gegevens over de effecten van 
het wegvallen van de eindtoets zijn (nog) niet beschik-
baar. Daarom is in schooljaar 2019-2020 niet duidelijk 
te zeggen in hoeverre sprake is van onder- en over-
advisering van leerlingen.

Als leerlingen in het derde jaar op een niveau hoger 
zitten dan geadviseerd door de basisschool dan noemen 
we dit opstroom. Zitten ze in het derde jaar op een lager 
niveau zitten dan geadviseerd dan heet dit afstroom.

1.2 Beleidsindicator:
Op- en afstroom (vmbo, havo, vwo) van leerlingen 
in het derde leerjaar van het voortgezet onder-
wijs, uitgesplitst naar opleidingsniveau van 
ouders.

We zien dat leerlingen van ouders met een opleiding tot 
en met mbo-1 en van mbo-2 t/m vwo in het derde jaar 
van het voortgezet onderwijs vaker afstromen (16% en 
15%) dan leerlingen van ouders met een hbo- of 
wo-opleiding (10%) (zie figuur 4). Dit zien we niet alleen 
in Rotterdam, maar ook in de andere grote steden en de 
rest van Nederland. Bij de opstroom zien we juist weinig 
verschil tussen kinderen van ouders met verschillende 
opleidingsniveaus, net als in de andere grote steden en 
de rest van Nederland.

Figuur 3. Positie van Rotterdamse leerlingen in het derde leerjaar van het voortgezet onderwijs ten opzichte 
van het schooladvies in groep 8, in 2019-2020

Bron: CBS, SSB, bewerking Risbo/OBI, 2020
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Figuur 4: Op- en afstroom in het derde leerjaar van het voortgezet onderwijs ten opzichte van 
het advies van de basisschool, naar opleidingsniveau ouders in 2019-2020
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Figuur 5: Geslaagden en gemiddelde schoolexamencijfers op Rotterdamse scholen 
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10 Brief Slob Examenresultaten 2020 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/10/13/kamerbrief-examenresultaten-2020 

School- en eindexamens 
In 2020 waren de schoolexamencijfers bepalend 
voor het behalen van een vo-diploma, omdat het 
centraal eindexamen vanwege corona niet doorging. 
Het ministerie van OCW deed onderzoek naar het 
effect hiervan op de examenresultaten10. Hieruit blijkt 
dat de schoolexamenresultaten stabiel zijn en de 
schoolexamencijfers gemiddeld genomen op hetzelfde 
niveau liggen als in eerdere jaren. Tegelijkertijd zijn de 
slagingspercentages voor alle schoolsoorten en 
leerwegen hoger dan in voorgaande jaren. 

Figuur 5. Geslaagden en gemiddelde schoolexamencijfers op Rotterdamse scholen

Bron: Inspectie van het Onderwijs, bewerking gemeente Rotterdam, OBI 2020

Figuur 4. Op- en afstroom in het derde leerjaar van het voortgezet onderwijs ten opzichte van het advies van 
de basisschool, naar opleidingsniveau ouders in 2019-2020

Bron: CBS, SSB, bewerking Risbo/OBI, 2020

Op het moment van schrijven zijn de Rotterdamse 
slagingspercentages en examencijfers van 2019-2020 
nog niet beschikbaar. In 2018-2019 was het gemiddeld 
examencijfer van het schoolexamen in Rotterdam 
6,34 voor het vmbo, 6,32 voor de havo en 6,66 voor 
het vwo (zie figuur 5). In 2018-2019 lag het percentage 
geslaagden in Rotterdam op 92%voor het vmbo, 85% 
voor de havo en 90% voor het vwo. Deze cijfers komen 
overeen met die van 2017-2018 en voor alle onderwijs-
niveaus is er nauwelijks verschil met het percentage 
geslaagden in de andere grote steden en Nederland.
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Doorgaande lijn voor- naar vroegschool
Om de kwaliteit van de doorgaande leerlijn te verbeteren
heeft de gemeente met alle voor- en vroegschoolse (vve) 
partners afspraken gemaakt voor het verbeteren van de 
doorgaande lijn tussen voor- en vroegschool en het 
versterken van de vroegschool (groep 1 en 2). Deze 
afspraken gaan over zeven verschillende domeinen: . Pedagogisch didactisch handelen. Observeren en registreren. Rotterdamse A-kwaliteit. Doorgaande leerlijn. Ouderbetrokkenheid. Ontwikkeling, begeleiding, zorg en externe zorg. Kwaliteitszorg en ambitie

Op deze domeinen werken de basisscholen aan het 
verbeteren van de kwaliteit van de vroegschool. Er zijn 
per domein verschillende niveaus geformuleerd, zodat 
de afspraken aansluiten bij de situatie van de school. 

Doorstroom mbo - hbo - universiteit
De Rotterdamse vo- en mbo-besturen sloten in 2020 het 
convenant ‘Samen werken aan een betere aansluiting 
vo-mbo’ af. Hierin maakten ze afspraken over succes-
volle en kansrijke (school)loopbanen voor vmbo- en 
havo-leerlingen in het mbo. Ook maakten mbo en hbo 
afspraken over hun doorstroom. 

Corona had gevolgen voor de overgangen bij het mbo 
en hoger onderwijs. Daarom gaven het mbo en ho hoge 
prioriteit aan een goede start en ontvangst van nieuwe 
studenten, kwetsbare studenten en studenten met een 
dubbele belasting. De eerstejaars studenten die (zonder 
centraal examen) instroomden, werden opgevangen 
binnen vaak grotendeels online-onderwijs. Minder 
studenten kozen voor een tussenjaar en internationale 
studenten bleven ‘gewoon komen’ - fysiek of online 
vanuit hun thuisland. Hierdoor nam de instroom bij 
enkele instellingen soms toe. Het hbo ontving in het 
eerste jaar mbo-studenten die nog hun mbo-opleiding 
moesten afronden en dus te maken hadden met dubbele 
studielast. Daarnaast ontvingen eerstejaarsstudenten 
hbo en wo voor de zomer geen bindend studieadvies, 
waardoor meer studenten met meer studievertraging 
doorstroomden naar het tweede jaar. In november zijn 
de zorgen over het bindend studieadvies besproken in 
de sectorkamer hoger onderwijs. Ook in de masterfase 
werden dit jaar studenten zonder afgeronde bachelor 
toegelaten, met dubbele studielast tot gevolg. Welke 
gevolgen corona precies heeft voor de studievoortgang 
van studenten, is nog niet te zeggen.

Subsidie
In 2019-2020 verleende de gemeente subsidie aan het 
project de Talentklas. Zo’n honderd leerlingen uit groep 
8 werden door basisscholen geselecteerd en volgden 
een schooljaar lang op woensdagmiddag lessen 
(Nederlandse taal en algemene ontwikkeling) op 
havo- en vwo-scholen. Hun ouders kregen trainingen 
gericht op ouderbetrokkenheid. Daarnaast subsidieer-
den we, in cofinanciering met de schoolbesturen, de 
uitvoering van de OverstapRoute 2020. 
En schoolbesturen zetten het schoolontwikkelingsbud-
get op 57 scholen in op het thema overgangsmomenten. 

Organisatie en uitvoering 2021 

In 2021 blijven we in samenwerking met het Rotterdamse 
onderwijsveld sturen op het verbeteren van onderwijs-
overgangen en continueren we de uitvoering van de 
gemaakte afspraken. We houden de vinger aan de pols 
waar het gaat om de impact van corona op de door-
stroom en opstroom van leerlingen en studenten. 
Komend jaar werken we aan de volgende acties: . We maken concretere afspraken over goede 

opstroom- en doorstroommogelijkheden voor alle 
kinderen om de kansengelijkheid te vergroten. . Begin 2021 zijn de kwaliteits- en resultaat-
gerichteplannen gereed, die als doel hebben dat 
Rotterdamse doelgroepkinderen zonder (of met een 
zo’n klein mogelijke) achterstand in groep 3 starten.. Een onderzoekbureau brengt best practices rondom 
de doorgaande lijn voor- en vroegschool in beeld. 
En ontwikkelt diverse tools voor medewerkers 
om de kwaliteit van de doorgaande leerlijn en 
vroegschool te versterken. De resultaten delen we 
met de vve-partners in de zomer van 2021.. Het verbeteren van de overgang po en vo. Daarbij is 
extra aandacht voor de eventuele gevolgen van 
corona op de schooladviezen en de op- en afstroom 
in het vo.. De uitwerking van de goede opstroom- en door-
stroommogelijkheden voor alle kinderen in het vo 
om de kansengelijkheid te vergroten.. De verbetering van de informatievoorziening aan 
ouders via de OverstapRoute.. De uitwerking van de afspraken die de vo- en 
mbo-besturen maakten in het convenant ‘Samen 
werken aan een betere aansluiting vo-mbo’.
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In de afgelopen periode is de kwaliteit van het Rotterdamse onderwijs verbeterd. Maar 
zowel in Nederland11 als in Rotterdam zijn er (grote) kwaliteitsverschillen tussen scholen. 
Scholen met vergelijkbare leerlingpopulaties bereiken met hun leerlingen niet dezelfde 
resultaten. Om de kwaliteit en de toegankelijkheid van het onderwijs te verbeteren zetten 
we, samen met het onderwijsveld, in op vier sporen: 
1. We nemen maatregelen op het gebied van de toegankelijkheid van de voorschool.
2. We stellen een kwaliteitskader en -monitor vast voor de vroegschool.
3. We zetten in op het verhogen van de onderwijskwaliteit en het verkleinen van school-

verschillen.
4. We maken afspraken over de optimalisatie van kwaliteit en spreiding van het stedelijk 

onderwijsaanbod van primair, voortgezet en (voortgezet) speciaal onderwijs.

11 Bronnen: Inspectie van het Onderwijs (2017). Staat van het onderwijs, 2017 en McKinsey (2020). Een verstevigd Fundament voor iedereen.

12 Een doelgroeppeuter is een peuter aan wie het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) de indicatie Extra aanbod spelen en leren of de indicatie Gelijke  

 kansen afgeeft. Peuters krijgen een indicatie Extra aanbod spelen en leren als de ouder maximaal mbo-1 niveau heeft behaald, of als de thuistaal niet  

 Nederlands is en de ouder maximaal mbo-4 niveau heeft behaald, of als uit de observatie van het CJG blijkt dat het kind een ontwikkelingsachterstand  

 heeft. Peuters krijgen een indicatie Gelijke kansen als hun ouders aantoonbaar gebruik maken van schuldsanering.

2. Kwaliteit en  
toegankelijkheid.

Wat hebben we bereikt 

Voorschoolse educatie
Het verbeteren van de kwaliteit en toegankelijkheid van 
het onderwijs begint al in de voorschool. Kinderen die 
de voorschool doorlopen verkleinen hun onderwijs-
achterstand of het risico daarop. Daarom is het 
belangrijk dat zoveel mogelijk kinderen naar de 
voorschool gaan. We hebben hier als college een 
ambitieus target aan gekoppeld: 

Collegetarget 2:
Het percentage driejarige doelgroep- 
peuters dat gebruik maakt van het extra 
aanbod ‘spelen en leren’ blijft minimaal 
gelijk (89%)12.
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Figuur 6: Totaal aantal driejarige Rotterdamse doelgroeppeuters en het bereikte aantal en 
percentage van deze driejarige doelgroeppeuters met het extra aanbod spelen en leren15

2.722

2.330

3.141

2.510

3.164

2.560

86%
80% 81%

Bij de lancering van ‘Gelijke kansen voor elk talent’ 
gaven we aan dat het een hele uitdaging zou worden  
om 89% van de driejarige doelgroeppeuters te bereiken, 
vanwege het personeelstekort in de kinderopvang, 
nieuwe wettelijke eisen, een veranderde doelgroep- 
definitie13 en een toename van het aantal driejarige 
peuters. Dat blijkt ook zo te zijn: in 2019 bereikten we 
81% van alle driejarige doelgroeppeuters in Rotterdam, 
1% meer dan in 2018. Het aantal driejarige doelgroep-
peuters dat we bereiken met het extra aanbod spelen en 
leren steeg in 2019 verder naar 2.560 (zie figuur 6). De 
verwachting is dat door corona het bereik afneemt, maar 
het is nog niet te zeggen hoeveel. Daarom zetten we met 
een van de collegesprints in op vergroten van het bereik 
van doelgroeppeuters. 

Om het bereik te vergroten is onder andere de subsidie-
regeling ‘Voorschoolse Educatie 2020’ aangepast voor 
peuters die opgroeien in gezinnen met schulden. 
Zij kunnen sinds 2020 kosteloos gebruik maken van 
de voorschool. De subsidieregeling brengen we bij 
deze gezinnen onder de aandacht via medewerkers 
schuldsanering, schuldhulpverlening en bijstands-

13 De doelgroepdefinitie is aangescherpt per 1 oktober 2017. Op basis van de oude definitie konden kinderen van ouders met een hogere opleiding (hoger  

 dan mbo-4) een indicatie krijgen als hun thuistaal geen Nederlands was. 

14 Het bereikpercentage in 2017 wijkt af van het collegetarget, omdat in de oude cijfers peuters van buiten Rotterdam zijn meegerekend. Na correctie was  

 het bereik in 2017 86%, zie voortgangsrapportage over 2019.

Figuur 6. Totaal aantal driejarige Rotterdamse doelgroeppeuters en het bereikte aantal en percentage van 
deze driejarige doelgroeppeuters met het extra aanbod spelen en leren14

Bron: Feitenkaart VVE-monitor, OBI, gemeente Rotterdam 2020

uitkeringen. Voor ouders van peuters met een doelgroep-
indicatie die nog niet zijn bereikt, is in 2020 een 
informatiecampagne gestart.

En we vergoten het bereik van doelgroeppeuters  
verder door:. Gerichte communicatie over vve via peuter-

consulenten en intermediairs in de focuswijken. . Onderzoek naar de manier waarop we ouders in 
armoede het beste kunnen benaderen en kunnen 
informeren over het voorschoolse aanbod. En de 
aanbevelingen hieruit uit te voeren. . In armoede opgroeiende peuters intensiever te 
begeleiden naar de voorschool via peuterconsulenten.. Administratieve barrières weg te nemen, door 
ouders te ondersteunen bij de aanvraag van 
voorschool en toeslagen.

We zien verder dat het percentage tweejarige doel-
groeppeuters dat we bereiken met het extra aanbod 
spelen en leren is toegenomen van 56% in 2018 naar 
61% in 2019.
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Figuur 7: Percentage Rotterdamse basisschoolleerlingen17 op het streefniveau18 van de 
referentieniveaus taal, lezen en rekenen van 2015-2016 t/m 2018-2019
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Figuur 7. Percentage Rotterdamse basisschoolleerlingen16 op het streefniveau17 van de referentieniveaus taal, 
lezen en rekenen van 2015-2016 t/m 2018-2019

Bron: CBS, SSB, bewerking Risbo/OBI 2020

15 DUO heeft vanaf schooljaar 2018-2019 de niveaus 1S en 2F samengevoegd omdat niet bij alle eindtoetsen de scheiding tussen deze niveaus wordt  

 geregistreerd. Daarom wijken de cijfers bij rekenen in figuur 7 af van de percentages in de vorige voortgangsrapportage.

16 https://www.nro.nl/nieuws/wegwerken-van-corona-achterstanden-de-effectiefste-ingredienten-van-inhaalprogrammas

17 Het gaat hierbij om alle Rotterdamse leerlingen die op een bassischool zitten. Bij het opstellen van de collegetargets is uitgegaan van cijfers over 

 referentieniveaus van alle leerlingen op Rotterdamse scholen. In het dashboard Onderwijs staan ook de referentieniveaus van alle leerlingen op 

 Rotterdamse basisscholen in vergelijking met de G4 en landelijk.

18 Bij taal en lezen is het streefniveau (1S) gelijk naar referentieniveau 2F. Bij rekenen zijn 1S en 2F samengevoegd sinds dit schooljaar. Daarom wijken de  

 gepresenteerde cijfers iets af van de cijfers in de vorige voortgangsrapportage waarin alleen 1S was meegenomen.

Onderwijskwaliteit

boven het jaarlijkse ambitieniveau van dit college  
en liggen ze stevig op koers voor de collegetargets.  
De niveaus 1S en 2F bij rekenen zijn vanaf schooljaar 
2018-2019 samengenomen in de DUO-data. Dit betekent 
dat we geen goede vergelijking meer kunnen maken met 
de collegemijlpalen die gebaseerd zijn op niveau 1S15.

In deze cijfers uit 2019 zien wij nog niet de gevolgen van 
de coronacrisis terug. Uiteraard hebben wij zorgen over 
de mogelijke effecten hiervan op de onderwijsprestaties 
van leerlingen, vooral die met minder onderwijskansen. 
Daarom ondersteunden wij Rotterdamse leerlingen en 
scholen onder andere met de Zomercampus010 en 
stelden wij scholen in de gelegenheid het school-
ontwikkelbudget in te zetten om achterstanden weg 
te werken. 

Het beleid van dit college om de schoolverschillen te 
verkleinen lijkt de juiste stimulans om achterstanden  
te voorkomen en weg te werken. Uit recent onderzoek18 
blijkt dat het verbeteren van de basiskwaliteit van het 

Collegetarget 3:
De score op de referentieniveaus in 
het primair onderwijs stijgt: het aantal 
Rotterdamse basisschoolleerlingen op het 
streefniveau van de referentieniveaus stijgt in 
2022 naar het landelijk gemiddelde van 2017. 
Dat wil zeggen:
. voor taal: stijging van 54,9% naar 56,9%
. voor lezen: stijging van 60,9% naar 67,4%
. voor rekenen: stijging van 34,8% naar 

37,8%

We werken aan een stijging van het aantal Rotterdamse 
basisschoolleerlingen dat het streefniveau van de 
referentieniveaus bereikt. In schooljaar 2018-2019 
stijgen de scores op de referentieniveaus lezen en 
rekenen ten opzichte van 2017-2018 (zie figuur 7).  
Bij taal zien we in deze periode een lichte daling.  
Wel bevinden de referentieniveaus taal en lezen zich 

17

https://www.nro.nl/nieuws/wegwerken-van-corona-achterstanden-de-effectiefste-ingredienten-van-inhaalprogrammas


(Speciaal) basisonderwijs Goed Voldoende
Onvoldoende  
of (zeer) zwak

Zonder  
(actueel) oordeel

2020 11 51 5 139

2019 5 159 2 40

(Voortgezet) speciaal onderwijs Goed Voldoende
Onvoldoende  
of (zeer) zwak

Zonder  
(actueel) oordeel

2020 2 8 0 27

2019 2 33 0 6

Voortgezet onderwijs Goed Voldoende
Onvoldoende  
of (zeer) zwak

Zonder  
(actueel) oordeel

2020 19 44 2 81

2019 13 62 3 61

reguliere onderwijs het meest duurzaam en effectief is 
om mogelijke achterstanden door de coronacrisis weg 
te werken. Sterke scholen krijgen de ruimte om te doen 
waar ze goed in zijn: onderwijskansen vergroten. Over 
scholen die een risico lopen met hun onderwijskwaliteit, 
maakt de gemeente afspraken met de schoolbesturen. 
De subsidie aan deze scholen is gericht ingezet op 
onderwijskwaliteit. In het schooljaar 2019-2020 ging  
dit om 30 scholen in het primair onderwijs en 23 
vo-afdelingen. 

In september 2020 zijn door de Inspectie van het 
Onderwijs vijf scholen in het (speciaal) basisonderwijs 
en twee afdelingen van één vo-school als onvoldoende 

Figuur 8. Inspectieoordelen scholen in het (speciaal) basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs op 1 
september 2019 en 2020 

Bron: DUO, inspectieoordelen, 1 september 2019 en 2020

Figuur 9. Inspectieoordelen afdelingen in het voortgezet onderwijs op 1 september 2019 en 2020 

Bron: DUO, inspectieoordelen, 1 september 2019 en 2020

beoordeeld (zie figuur 8 en 9). Deze stijging van het 
aantal onvoldoende beoordeelde scholen in het 
(speciaal)basisonderwijs lijkt mede veroorzaakt door 
het vernieuwde en aangescherpte toezichtkader van de 
inspectie. Deze aanscherping vinden wij een positieve 
ontwikkeling want de kwaliteitslat voor het Rotterdamse 
onderwijs mag wat ons betreft hoog liggen. Dat er 
relatief veel scholen zijn zonder actueel oordeel komt 
onder andere omdat inspectiebezoeken zijn uitgesteld 
vanwege corona en de sluiting van scholen tijdens de 
lockdown. 

In december ging het om vier scholen in het (speciaal) 
basisonderwijs en twee afdelingen van één vo-school 
die door de inspectie als onvoldoende zijn beoordeeld.
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Toegankelijk onderwijs op afstand
Toen de scholen hun deuren sloten en het onderwijs op 
afstand werd gegeven, bleek er een groot tekort aan 
laptops en/of internetverbindingen bij leerlingen. 
Schoolbesturen uit het primair, voortgezet en speciaal 
onderwijs vroegen hierbij steun van de gemeente. 
Onder regie van de gemeente en dankzij donaties 
van Stichting De Verre Bergen, Coolblue, Rabobank, 
Laurensfonds en SIVON zijn 4.200 laptops en 400 
wifi-hotspots geschonken aan het Rotterdamse 
onderwijs. De materialen zijn eigendom van de school-
besturen en in bruikleen uitgegeven aan leerlingen.
 IT Campus Rotterdam ondersteunde bij het gereed-
maken en verspreiden van de laptops en beantwoordde 
allerhande technische vragen via een hulplijn voor 
leraren, ouders en leerlingen. 

Optimalisatie onderwijsaanbod po en vo
Om tot een optimalisatie van kwaliteit en spreiding van 
het stedelijk aanbod te komen, maken we afspraken met 
het scholenveld.

2.1 Beleidsindicator:
Gedragen afspraken over optimalisering van 
stedelijk aanbod in het primair onderwijs 

2.2 Beleidsindicator:
Vastgestelde optimalisatie van spreiding en 
aanbod vo op Noord

De afspraken over het aanbod van het po en vo en 
de uitvoering hiervan zijn vastgelegd in het Integraal 
Huisvestingsplan (IHP). Het Integraal Huisvestingsplan 
2020-2023 deel 2 maatregelen en projecten werd in mei 
2020 vastgesteld door de gemeenteraad. Hierin is de 
opgave per gebied benoemd. Eind 2020 werd deel 3, 
het Voortschrijdend Indicatief Meerjarig Investerings-
plan, aangeboden aan de gemeenteraad. Hierin is 
de planning van projecten en het benodigd budget 
afgezet tegen het nog beschikbare investeringsbudget. 
Daarnaast was eind 2020 het IHP gymzalen gereed. 
Hierin is per gebied bepaald of er voldoende gymzalen 
beschikbaar zijn voor het bewegingsonderwijs of dat 
er zalen bijgebouwd moeten worden. 

Om ervoor te zorgen dat we de doorgaande lijn tussen 
voor- en vroegschool makkelijker maken, kunnen 
po-schoolbesturen vanaf 2020 ruimte voor voorscholen 
op hun schoollocatie aanvragen. Hierdoor behouden 
vve-instellingen hun ruimte op een schoollocatie als 
een school groeit.

Voor het voortgezet onderwijs op Noord is samen met 
de vo-schoolbesturen een plan gemaakt en vastgesteld 
om een toekomstbestendig en dekkend onderwijs-
aanbod op de Noordoever te realiseren. In dit Regionaal 
Plan Onderwijsvoorzieningen 2021-2026 zijn afspraken 
gemaakt over adequate onderwijshuisvesting, aanbod 
en capaciteit, zoals:. Kansengelijkheid verbeteren door afspraken over 

opstroom- en doorstroom en bestrijding van 
segregatie. Dezelfde normen gelden als een leerling 
overstapt naar een andere school of ander niveau  
en de ouderbijdrage mag nooit een drempel zijn bij 
de keuze voor een school. . Leerlingen beter voorbereiden op de toekomst, 
door modern techniek- en ICT-onderwijs. 
Alle vmbo’s, mbo’s en het bedrijfsleven werken 
samen om het techniekonderwijs in Rotterdam-
Noord te vernieuwen en verbeteren. Zo komen er 
techniekcentra die toegankelijk zijn voor po- en 
vo-leerlingen.. Onderwijsgeld effectiever besteden op het gebied 
van huisvesting en de samenwerking tussen scholen 
verbeteren. Er zijn afspraken gemaakt over de 
capaciteit van de huisvesting en de omvang van het 
aantal leerlingen, in lijn met de leerlingprognoses. 
Hierdoor blijven scholen stabiel in omvang en hoeft 
er minder tijdelijke huisvesting gerealiseerd te worden. 
Een voorbeeld van samenwerking, ook met het po,  
is de gezamenlijke werving van nieuwe leerlingen.

Subsidie 
Schoolbesturen zetten het schoolontwikkelingsbudget 
op 204 scholen in op het thema kwaliteit en toegankelijk-
heid. Verder zien we dat de besturen van dit budget 
activiteiten organiseren rondom taal en rekenen, training 
en ontwikkeling van personeel, mentorprogramma’s, 
huiswerkbegeleiding en ouderbetrokkenheid (zie figuur 
10). Scholen die het schoolontwikkelingsbudget alleen 
mochten inzetten voor verbetering van de onderwijs-
kwaliteit, zetten het budget vooral in voor taal en 
rekenen en training en ontwikkeling van personeel. 
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Figuur 10: Aanvraag schoolontwikkelingsbudget 
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Figuur 10. Aanvraag schoolontwikkelingsbudget 

Bron: Gemeente Rotterdam, afdeling onderwijs, 2020

Organisatie en uitvoering 2021

Voor- en vroegschoolse educatie
Extra inspanning is nodig om meer driejarige doelgroep-
peuters te bereiken. De verwachting is dat de corona-
crisis leidt tot meer werkloosheid en armoede. Dit heeft 
mogelijke gevolgen voor het aantal kinderen dat naar 
de voorschool gaat. We zetten daarom extra in op het 
bereiken en informeren van ouders van doelgroep-
peuters. Dit doen we gebiedsgericht. Ook verbeteren 
we de informatievoorziening vanuit de gemeente aan 
ouders nog verder. Daarnaast werken we aan de 
kwaliteit van de vve door samen met schoolbesturen 
en vve-organisaties een kwaliteitskader en kwaliteits-
monitor voor de vroegschool op te stellen.

Onderwijskwaliteit 
Ook in 2021 blijven we, in samenwerking met het 
Rotterdamse onderwijsveld, stevig sturen op het 
verbeteren van schoolprestaties met behulp van het 
schoolontwikkelingsbudget. Uit de positieve trend in 
de referentieniveaus lijkt dit gezamenlijk beleid zijn 
vruchten af te werpen. De schoolprestatie is de belang-
rijkste indicator of een school in staat is onderwijs-
achterstanden weg te werken. Investeren in de school-
prestatie is dus de meest directe wijze om de door de 
coronacrisis mogelijk opgelopen achterstanden in te 
halen. Met elke po- en vo-school waar in 2021 risico’s 
blijken te zijn voor de schoolprestatie of die door de 
Inspectie van het Onderwijs zijn beoordeeld als (zeer) 
zwak of onvoldoende, maken we afspraken. Scholen die 

goed presteren geven we de ruimte om te doen waar ze 
goed in zijn: het vergroten van onderwijskansen en het 
ontwikkelen van talenten van Rotterdamse leerlingen.

Optimalisatie onderwijshuisvesting
In 2021 ligt de nadruk op:. De oplevering van het Huisvestingsprogramma 2021.. Het Integraal Huisvestingsplan (IHP) 2015 - 2019 

uitvoeren en afronden en de uitvoering van het 
Integraal Huisvestingsplan (IHP) 2020 - 2023 
voorbereiden. Hierbij is extra aandacht voor 
duurzaamheid bij renovatie en nieuwbouw van 
schoolgebouwen.. Starten met de uitvoering van het Investeringsplan 
gymzalen. . Het convenant Voortgezet Onderwijs Rotterdam 
Zuid uitvoeren om het herontwerp van het voort-
gezet onderwijs te realiseren. Eind 2021 is het 
Zuidergymnasium opgeleverd. Voor het Stadionpark 
en Plot Z is de voorontwerp fase gereed.. Het uitvoeren van de aanbevelingen van het onder- 
zoek van de Rekenkamer Rotterdam naar onderwijs-
huisvesting (2020). Eén daarvan is dat er tijdens het 
proces voor nieuwe onderwijshuisvesting meer 
aandacht is voor risicomanagement.. Het uitvoeren van één van de drie scenario’s die 
uit het haalbaarheidsonderzoek naar de Campus 
internationaal onderwijs en sport naar voren komt.
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Het is en blijft onze ambitie om iedere jongere in Rotterdam een passend aanbod van 
onderwijs, onderwijsondersteuning en jeugdhulp te bieden. Dit is een complexe opgave, 
waarbij gemeente, onderwijsveld, samenwerkingsverbanden en (jeugd)zorgaanbieders 
elkaar hard nodig hebben. In het beleidsplan Maatschappelijke Ondersteuning en 
Jeugdhulp Heel de stad is deze ambitie verder aangescherpt. Het onderwijs en de 
kinderopvang vormen belangrijke leefwerelden van kinderen en daarmee ook de meest 
logische plekken om verbinding te leggen tussen de thuissituatie, talentontwikkeling en 
ondersteuning op maat. Dat vraagt om een betere organisatie van de aansluiting tussen 
(voor)school en jeugdhulp via de wijkteams en het CJG. Waardoor we eerder hulp kunnen 
bieden en verergering van problemen voorkomen.

19 Deze doelstelling was opgenomen in de G4-aanpak thuiszitters. 

3. Aansluiting  
onderwijs-jeugdhulp. 

Het aantal leerlingen dat thuiszit zonder een passend 
aanbod van onderwijs en/of zorg is toegenomen van 
354 leerlingen in 2018-2019 naar 427 in 2019-2020 
(zie figuur 11). 289 van deze leerlingen zaten langer dan 
drie maanden thuis zonder een aanbod van onderwijs 
en/of zorg. Goed nieuws is dat het oplossingspercentage 
(op het totaal aantal thuiszitters) is gestegen van 85% in 
2018-2019 naar 90% in 2019-2020.

Om het aantal thuiszitters te verminderen en de duur van 
thuiszitten te verkorten, wordt de Taskforce Thuiszitters 
ingezet. De Taskforce werkt als een doorbraakteam door 
korte lijnen, heldere communicatie en een doortastende 

Wat hebben we bereikt 

Thuiszittersaanpak

3.1 Beleidsindicator:
Eind 2020 zit geen kind langer dan drie maanden 
thuis zonder een passend aanbod van onderwijs 
en/of zorg.19

Het aantal thuiszitters neemt net als in de rest van 
Nederland nog steeds toe. Deze toename komt met name 
door het steeds beter in beeld brengen van ongeoorloofd 
maar ook geoorloofd langdurige thuiszitters. Maar ook 
door de complexiteit van de casussen. Tijdige aandacht 
voor de specifieke situatie van iedere leerling is dan ook 
van het allergrootste belang. 
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Figuur 11: Totaal aantal Rotterdamse thuiszitters van 5 -18 jaar (opgelost en onopgelost) 
naar schooljaar 
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Figuur 11. Totaal aantal Rotterdamse thuiszitters van 5 -18 jaar (opgelost en onopgelost) naar schooljaar 

Bron: Gemeente Rotterdam, 2020

aanpak waarbij jeugdigen met hun ouders centraal 
staan. De Taskforce is verlengd tot 2024 en de aanpak is 
het afgelopen jaar verder aangescherpt door: . De toevoeging van het wijkteam aan het kernteam 

van de Taskforce zodat we (jeugd)hulp eerder en 
effectiever in kunnen zetten.. De aansluiting met het nieuw opgerichte Zorg 
Onderwijs Centrum.

Preventieve aanpak 
Om thuiszitten preventief aan te pakken is met de 
schoolbesturen afgesproken om geoorloofd (ziekte) 
verzuim verder aan te pakken. Dit deden we door:. De campagne ‘Oog voor jou’, gericht op eerder 

signaleren en aanpakken van zorgelijk verzuim.. Verzuim op de agenda te zetten in overleggen van 
schooldirecties.. In maart 2020 een conferentie over verzuim te 
houden voor onderwijsprofessionals (po/vo).. De Preventie Aanpak Terugdringen Schoolverzuim 
(PATS) in te zetten op vo-scholen.

Leerrecht
Vooruitlopend op landelijke ontwikkelingen heeft 
Rotterdam het leerrecht van elk kind centraal gezet.  
Ook bij kinderen met een leerplichtontheffing op basis 
van fysieke of psychische gronden. 

Vanaf schooljaar 2016-2017 zien we een toename van 
het aantal vrijstellingen in verband met fysieke en 
psychische beperkingen. Dit aantal steeg van 386 in 
2018-2019 naar 415 in 2019-2020 (zie figuur 12). Van de 
415 kinderen met deze vrijstelling nemen 19 kinderen 
deel aan een leerrechtpilot. Kinderen krijgen in de 
leerrechtpilots een combinatie van onderwijs en zorg. 
Alle locaties werken, op verschillende wijze, gericht aan 
de ontwikkeling van de kinderen. Daarnaast werken we, 
vooruitlopend op de aankomende wetswijziging, aan 
een adviesrol voor de samenwerkingsverbanden bij de 
afgifte van een vrijstelling. Om zodoende de onderwijs-
kundige benadering hier beter bij te betrekken. De 
verwachting is dat hiermee het aantal vrijstellingen 
daalt en meer kinderen een aanbod van onderwijs en/of 
zorg krijgen.

3.2 Beleidsindicator:
Het aantal leerplichtvrijstellingen in verband met 
fysieke en psychische beperkingen is in 2020 met 
minimaal 10% gedaald ten opzichte van school-
jaar 2015-2016. Toen waren er 325 van deze 
vrijstellingen.
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Figuur 12: Aantal leerplichtvrijstellingen in verband met fysieke en psychische beperkingen 
(vrijstelling 5a)
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In schooljaar 2019-2020 maakten 40 kinderen gebruik 
van hun recht op onderwijs via leerrechtpilots op vier 
scholen voor speciaal onderwijs en een ontwikkel-
centrum (OC). Het gaat hierbij om kinderen met een 
ernstige (meervoudige) beperking of ontwikkelstoornis 
en kinderen die cognitief regulier onderwijs aankunnen, 
maar door psychische omstandigheden slechts beperkt 
onderwijs kunnen volgen. Kinderen die deelnemen aan 
deze pilots laten vooruitgang zien op een of meerdere 
ontwikkelgebieden. Ook de kinderen die al op school 
of het OC zaten, leren van de kinderen van de leerrecht-
pilots. Van deze kinderen stroomden er vier vanuit de 
leerrechtpilots door naar een reguliere klas voor zeer 
moeilijk lerende kinderen. Daarnaast is er in 2020 
een nieuwe leerrechtpilot in het voortgezet speciaal 
onderwijs voorbereid. Door corona is de start van 
deze pilot uitgesteld naar 2021.

Onderwijszorgarrangementen 
Bij een onderwijszorgarrangement (oza) komen 
onderwijs en zorg samen in één aanpak. Daarbij staat 
de hulpvraag en de ondersteuningsbehoefte van het 
kind (of het gezin) altijd centraal. Zorg en onderwijs 
worden daarop afgestemd. Bij deze aanpak zijn 
verschillende partijen betrokken: kind, ouder(s), 
school, zorgonderwijsspecialist, zorgaanbieder van 

Figuur 12. Aantal leerplichtvrijstellingen in verband met fysieke en psychische beperkingen (vrijstelling 5a)

Bron: Gemeente Rotterdam, Leerlingregistratie, 2020

jeugdhulp, samenwerkingsverbanden, gemeente en/of 
wijkteam. Er zijn in schooljaar 2019-2020 rond de 350 
individuele onderwijszorgarrangementen (oza’s) 
afgegeven. Dit gebeurt bij kinderen tot 16 jaar altijd in 
overeenstemming met de ouders. Daarnaast zijn enkele 
honderden leerlingen bereikt met een groepsgerichte 
aanpak en/of het versterken van de vaardigheden 
van de leerkracht. Hiermee leveren we een bijdrage 
aan het verlagen van de werkdruk van leerkrachten. 
In het mbo-1 maakten in 2020 70 studenten gebruik 
van een oza, net als in 2019.
Daarnaast hebben in 2020: . De oza-aanbieders tijdens de periode van afstands- 

onderwijs een aangepast programma geboden aan 
de leerlingen. Hierdoor konden leerlingen meedoen 
met het online lesaanbod en werden achterstanden 
voorkomen.. Wij de toekenningsprocedure voor oza’s ingekort, 
waardoor de ondersteuning sneller kan starten.. Wij de inzet van oza’s geëvalueerd. De informatie en 
aanbevelingen gebruiken we voor verbetering van 
het huidige aanbod en bij keuzes voor de toekomstige 
inkoop van oza’s.. Wij de huidige inkoopperiode met een jaar verlengd 
tot en met schooljaar 2021-2022.
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We hebben samen met de aanbieders en andere 
samenwerkingspartners in 2020 gewerkt aan een 
praktische uitvoering van de visie op passende kinder-
opvang. Daarvoor is een analyse gemaakt van de 
knelpunten en oplossingen voor passende kinder-
opvang. Op basis hiervan zijn verbetervoorstellen 
gedaan door deze partijen. 

Stevige basis
De schoolondersteuningsstructuur en de vanuit de 
gemeente georganiseerde ondersteuning werken 
onvoldoende in samenhang. Samen vormen zij een 
basis voor goede ondersteuning voor kind, gezin en 
school. Maar helaas kennen professionals elkaar niet 
altijd, spreken zij soms een andere taal en weten zij 
elkaar onvoldoende te vinden. Om dat te verbeteren, 
is een heldere structuur nodig, een stevige basis voor 
de samenwerking aan verbinding. Schoolondersteuning 
is bedoeld om leerlingen, ouders en leerkrachten te 
ondersteunen bij het signaleren en aanpakken van 
hulpvragen. Als er andere hulp of ondersteuning van 
buiten de school nodig is, moet die snel beschikbaar 
zijn. Hoewel op losse onderdelen voortgang is geboekt, 
zijn we op dit individuele onderdeel minder ver dan 
gehoopt. Wel zijn er in ieder wijkteam schoolcontact-
personen aangesteld die contact leggen en onderhouden 
met de school in hun wijk en gebied. Er is gewerkt aan 
de bekendheid van de ambassadeurs zodat scholen 
weten bij welke ambassadeur zij terecht kunnen. 

Herijking schoolmaatschappelijk werk
Schoolmaatschappelijk werk (smw) in Rotterdam is 
een laagdrempelige en kortdurende voorziening die 
problematiek in de ontwikkeling van leerlingen vroeg-
tijdig kan signaleren en aanpakken. Smw zet in op 
kortdurende hulpverlening, schoolondersteuning en 
toeleiding naar andere vormen van hulp. Goed smw is 
een belangrijk onderdeel van de stevige basis en van 
groot belang bij de aansluiting tussen onderwijs en 
jeugdhulp. In 2020 zijn we gestart met een herijkings-
traject, omdat het smw complex is georganiseerd. 
Mede op basis van gesprekken met de grootste school-

besturen, aanbieders en samenwerkingsverbanden zijn 
gemeentelijke uitgangspunten voor het smw opgesteld. 
Deze werken we verder uit met de partners. De insteek 
is dat smw een laagdrempelige vorm van ondersteuning 
op school is, waarbij psychosociale problematiek van 
leerlingen vroegtijdig gesignaleerd en aangepakt wordt.

Gezamenlijk Regieteam Corona 
Kinderopvang, Peuteropvang & Onderwijs
Tijdens de eerste lockdown werden in Rotterdam bijna 
5.000 kinderen van ouders met een vitaal beroep en 
ruim 1.200 kwetsbare kinderen die dat nodig hadden 
opgevangen. Het Gezamenlijk Regieteam Corona 
Kinderopvang, Peuteropvang & Onderwijs, een samen-
werkingsverband van organisaties voor kinderopvang, 
peuteropvang, primair en voortgezet onderwijs en de 
gemeente, inventariseerde wekelijks verschillende 
groepen (kwetsbare) kinderen en loste knelpunten in  
de opvang op. Het regieteam richtte ook een 24-uurs 
noodopvangvoorziening in. Het regieteam bekeek 
steeds wat nodig was voor de kinderen en hoe daarbij 
het beste aangesloten kon worden bij de wensen vanuit 
het onderwijs en de kinderopvang. 

Subsidie 
Schoolbesturen zetten het schoolontwikkelingsbudget 
op 35 scholen in op het thema aansluiting onderwijs- 
jeugdhulp.

Organisatie en uitvoering 2021

In 2021 werken we aan uitbreiding van het aantal pilots 
leerrecht en de nieuwe inkoop van oza’s. Daarnaast 
ronden we de herijking van het schoolmaatschappelijk 
werk af en nemen we nieuwe maatregelen op basis van 
de resultaten van een aantal pilots zorg in de school. 
En begin 2021 wordt het beleidsplan Maatschappelijke 
Ondersteuning en Jeugdhulp ‘Heel de stad’ voorgelegd 
aan de raad.

Thuiszittersaanpak
We versterken in 2021 de preventieve aanpak van 
thuiszitters door de Preventie Aanpak Terugdringen 
Schoolverzuim (PATS) uit te breiden naar het voortgezet 
speciaal onderwijs. Met de campagne ‘Oog voor jou’ 
brengen we zorgelijk verzuim onder de aandacht van 
onderwijsprofessionals. De intensivering van de aanpak 
thuiszitters door de Taskforce gaat in 2021 onverminderd 
door. Daarnaast evalueren we het Zorg Onderwijs 
Centrum en de samenwerking met het wijkteam en 
gaan we aan de slag met aanbevelingen die hieruit 

3.3 Beleidsindicator:
Eind 2021 zijn afspraken gemaakt tussen gemeen-
te, zorginstellingen, het Centrum voor Jeugd en 
Gezin (CJG), de Gemeentelijke Gezondheidsdienst 
(GGD) en voorschoolse instellingen over het 
plaatsen van kinderen met zorgvragen binnen de 
voorscholen en zijn de condities gerealiseerd om 
deze kinderen te bereiken en te begeleiden.

Passende kinderopvang
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komen. En we passen de registratie van thuiszitters 
aan, zodat niet alleen jongeren die onderwijs volgen 
meetellen, maar ook de jongeren die gebruik maken 
van ander passend aanbod. Bovendien passen we de 
geleerde lessen uit de coronaperiode zoveel mogelijk 
toe en verkennen we de mogelijke gaten in het zorg- 
landschap.

Leerrecht
In 2021 creëren we een aanbod in het voortgezet 
onderwijs voor kinderen die uit de leerrechtpilots in 
het speciaal onderwijs instromen. Ook zetten we in op 
vermindering van het aantal vrijstellingen vanwege 
fysieke en psychische beperkingen, door samenwerkings-
verbanden onderwijskundig advies te laten geven bij de 
afgifte van een vrijstelling. Dit doen we vooruitlopend 
op de aankomende wetswijziging. Verder onderzoeken 
we hoe we de leerrechtpilots kunnen verbeteren. 
Daarnaast start we in 2021 met de leerrechtpilot in 
het voortgezet speciaal onderwijs. 

Onderwijszorgarrangementen
Begin 2021 is er een startdocument waarin we keuzes 
voorleggen voor de nieuwe inkoop van de oza’s voor 
schooljaar 2022-2023 en verder. In dit document 
betrekken we diverse lopende onderzoeken naar de 
huidige praktijk en werkwijze. Na gesprekken met 
betrokken partijen hierover liggen er in het najaar van 
2021 nieuwe inkoopafspraken voor de oza’s. Ook zorgen 
we dat er in 2021 middelen beschikbaar zijn voor het 
bieden van onderwijs en zorg aan Rotterdamse kinderen 
die in de regio naar school gaan en daarom geen 
gebruik kunnen maken van de Rotterdamse oza’s. 

Passende kinderopvang
In 2021 stellen we een implementatieplan voor passende 
kinderopvang op en starten we met de uitvoering ervan. 
Daarmee zorgen we voor goede samenwerking, hulp en 
ondersteuning voor zorgkinderen in de voorschool. 

Stevige basis 
In 2021 werken we verder aan een betere verbinding 
tussen het onderwijs en de (jeugd)hulp, door duidelijk 
te beschrijven wat wij en onze samenwerkingspartners 
verstaan onder de stevige basis en hoe we elkaar 
vinden. Daarover maken we afspraken en creëren we 
draagvlak. Dit doen we tijdens een aantal sessies met 
deze samenwerkingspartners: wijkteams, samenwerkings-
verbanden, het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), 
schoolbesturen, zorg-onderwijsspecialisten. 
De uitkomsten van deze sessies laten we aansluiten bij 
de nieuwe afspraken en bijvoorbeeld bij de inkoop van 

OZA en de herijking van het schoolmaatschappelijk 
werk.

Na consultatie van de schoolbesturen, samenwerkings
verbanden en aanbieders van smw over de gemeentelijke 
uitgangspunten voor smw nemen we begin 2021 een 
definitief besluit over deze uitgangspunten. Vervolgens 
werken we een implementatieplan uit. Daarin staat hoe 
en wanneer de herijking van het smw ingevoerd wordt. 
Daarnaast werken we ook in 2021 aan de bekendheid 
en vindbaarheid van de schoolcontactpersonen van de 
wijkteams. 
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4. Leraren.
Goede (voor)scholen hebben vaak een uitstekende schoolleider en een goed team van 
pedagogisch medewerkers en onderwijzend personeel. De afgelopen jaren is er echter 
een lerarentekort ontstaan dat nu zo groot is dat ook de kwaliteit van het onderwijs in 
gevaar dreigt te komen. Corona maakt het lerarentekort extra zichtbaar. Aan de andere 
kant is er mede door corona eind 2020 een lichte daling van het tekort waarneembaar. 
Met de Rotterdamse aanpak zetten we in op het terugdringen van het lerarentekort. 
Daarnaast willen we niet dat dat de onderwijskwaliteit lijdt onder het tekort. Om dit 
te bereiken zijn vier actielijnen vastgesteld:
1. Vergroten van de instroom van onderwijzend personeel en studenten.
2. Beperken van de uitstroom van onderwijzend personeel.
3. Professionaliseren en binden van onderwijzend personeel aan de stad.
4. Anders organiseren van het onderwijs: duurzame inzetbaarheid van onderwijzend 

personeel.

Wat hebben we bereikt 

Lerarentekort 

20 CentErdata zet ieder jaar de startsituatie voor het lerarentekort op nul in het po en vo. Dit maakt een vergelijking met vorige jaren niet mogelijk. Daarom 

 hebben de grote steden een eigen monitoring van het lerarentekort opgezet. 

lerarentekort voor het eerst op locatieniveau in het primair 
onderwijs zichtbaar gemaakt. Dit was noodzakelijk 
omdat de CentERdata-prognoses geen recht deden aan 
de werkelijke situatie20. In februari was er een tekort 
van 438 fte, waarvan 350 fte in het basisonderwijs, 
20 fte in het speciaal basisonderwijs en 68 fte in het 
(voortgezet) speciaal onderwijs (zie figuur 13). Bij de 
tweede meting van oktober zien we een daling, 
maar nog steeds een zorgwekkende situatie. In oktober 
was er een tekort van 339 fte, waarvan 268 fte in het 
basisonderwijs, 18 fte in het speciaal basisonderwijs en 

Zoals de meerjarenprognose voorspelde, steeg het 
lerarentekort in het primair onderwijs in 2020. Het is 
niet gelukt om het tekort 20% af te laten nemen ten 
opzichte van de prognose in 2018. Begin 2020 is het 

4.1 Beleidsindicator:
De prognose van het aantal fte leraren dat we in 
Rotterdam tekortkomen in het primair onderwijs 
en voortgezet onderwijs neemt 20% af ten 
opzichte van de meerjarenprognose van 2018.
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Figuur 14: Prognose van het relatieve lerarentekort in het primair onderwijs 
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Figuur 13: openstaande en verborgen vacatures22 (inclusief vervanging) in het (speciaal) 
basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs in februari en oktober 2020
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Figuur 15: Prognose van het lerarentekort in het voortgezet onderwijs in �e

21 Verborgen vacatures zijn vacatures die op schoolniveau anders zijn ingevuld dan wenselijk is.
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53 fte in het (voortgezet) speciaal onderwijs. De daling 
komt onder andere door een sterke toename van 
zijinstromers en vermindering van uitstroom door corona.

De prognose was dat er in het primair onderwijs in 2020, 
212 fte aan tekorten zouden zijn. Uit de werkelijke cijfers 
blijkt dat ondanks een (naar verwachting tijdelijke) 
daling de tekorten veel hoger zijn. Wel laten de nieuwe 
prognoses van CentErdata ook voor de komende jaren 
nog steeds een stijging van het lerarentekort zien 
(zie figuur 14). De stijging in Rotterdam ligt hoger 
vanwege de grotere stijging van de leerlingpopulatie 
ten opzichte van andere steden en landelijk. De andere 
grote steden laten een vergelijkbaar beeld zien: 
bij start van 2020 was er sprake van een daling van 
het tekort, maar ook daar verwacht men dat de 
tekorten de komende jaren nog meer toenemen.

In het voortgezet onderwijs is het lerarentekort volgens 
de schoolbesturen redelijk stabiel gebleven. De prognose 
van CentErdata voorspelde dat er in 2020 een tekort zou 
zijn van 30 fte. Uit de rondvraag bij start van dit school-
jaar lag het aantal openstaande vacatures bij de grote 
besturen rond de 18 fte. De nieuwe prognosecijfers van 
CentErdata laten wel nog steeds een stijging zien in de 
toekomst (zie figuur 15). Het gaat dan voornamelijk om 
de tekortvakken wiskunde, scheikunde, natuurkunde, 
biologie en Duits.

In de kinderopvang liepen aan het begin van het jaar 
de tekorten nog snel op. De verwachting is dat door 
de coronacrisis de vraag naar kinderopvang afneemt 
en daarmee ook het tekort afneemt in 2021.
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22 Een Nederlandse uitwerking van het Amerikaanse onderwijsconcept Uncommon Schools. 

Rotterdamse aanpak leraren
De gemeente en de schoolbesturen kregen samen het 
lerarentekort hoog op de landelijke agenda. De aanpak 
leraren is geïntensiveerd en er zijn extra rijksmiddelen 
voor besturen via het Rotterdamse noodplan ‘Slim 
organiseren’ en het plan zijinstroom. Besturen in primair 
en speciaal onderwijs hebben hierdoor meer financiële 
en wettelijke mogelijkheden sinds 2020-2021. Ook zijn 
de aanvullende NPRZ-middelen sinds begin 2020 
beschikbaar voor basisscholen in Children’s Zone 
en het (voortgezet) speciaal onderwijs. 

Met de Rotterdamse aanpak leraren richten we ons op 
het beperken van het lerarentekort en de tekorten in de 
kinderopvang. De aanpak is opgebouwd uit vier 
actielijnen:

1. Vergroten instroom
Het aantal zijinstromers in het primair onderwijs is 
in 2020 snel gegroeid, onder andere door corona. 
In schooljaar 2019-2020 waren al 180 zijinstromers 
werkzaam bij Rotterdamse besturen, die nu in verschil-
lende fases zitten van hun opleiding. In september 
2020 zijn nog eens 53 zijinstromers gestart. Deze 
zijinstromers kunnen veelal binnen een jaar zelfstandig 
voor de klas. Verder begonnen 71 onderwijsassistenten 
in 2020 met een traject om door te groeien naar leraar-
ondersteuner of bevoegd docent en is het project 
‘Leraarvanbuiten.nl’ gestart voor zijinstroom in het vo 
en mbo. 939 nieuwe studenten zijn in september 2020 
begonnen op de pabo, 68 meer dan vorig schooljaar. 
De groei van de voltijdopleiding komt mede door 
het project talentscouting, waarbij leerlingen in het 
voortgezet onderwijs heel gericht informatie krijgen 
over het leraarschap en de groei van de deeltijd-
opleiding. 

2. Beperken uitstroom en
3. Professionaliseren en binden aan 

de stad
We werken aan het behouden en het duurzaam inzetten 
en binden van leraren aan het Rotterdamse onderwijs. 
Besturen zagen door corona minder uitstroom. 
Alle vo-besturen en de grote mbo-instellingen zijn nu 
aangesloten bij de Opleidingsschool Rotterdam en het 
aantal opleidingsplaatsen is uitgebreid van 300 naar 
bijna 500 plaatsen. Sinds 2020 kunnen leraren (in 
opleiding) in urgente gevallen voorrang krijgen op de 
huizenmarkt. Zeven leraren maakten hiervan gebruik 
en een aantal leraren staat op de lijst voor bemiddeling. 

4. Anders organiseren en opleiden
We zetten in op het anders en duurzaam organiseren 
van onderwijs en stimuleren nieuwe vormen van 
opleiden. Zo zijn we in 2020 gestart met de ‘brede 
route’: een opleiding waar studenten van verschillende 
disciplines, zoals onderwijs en zorg en welzijn, 
gezamenlijk stagelopen. Ook startte de opleiding 
LevelUp, een nieuwe modulaire opleidingsvorm binnen 
de pabo. In het kader van anders organiseren wordt er 
meer gekeken naar andere professionals die ook bekwaam 
en beschikbaar zijn om hun bijdrage te leveren aan het 
onderwijs. Denk aan onderwijsassistenten die samen 
met bevoegde docenten de verantwoordelijkheden 
delen, maar ook aan de vakdocenten die meer 
verantwoordelijkheid krijgen, zodat leraren meer 
tijd hebben voor andere werkzaamheden. Of aan de 
medewerker buitenschoolse opvang die in de ochtend 
lesgeeft. Een win-winsituatie: een aantrekkelijker 
contract en het onderwijs kan op een andere manier 
vorm krijgen. Door corona heeft het afstandsonderwijs 
een vlucht genomen. Scholen ontwikkelden zich hierin 
sterk en leren iedere dag bij. Ook door de mogelijkheden 
die scholen nu hebben vanwege het noodplan ‘Slim 
organiseren’, worden maatregelen sneller ingevoerd. 
In schooljaar 2020-2021 meldden 99 scholen zich 
hiervoor aan.

Rotterdams Goud
Een mooi voorbeeld van onderwijs anders organiseren 
is Rotterdams Goud22. In 2020 zijn zes basisscholen 
van drie schoolbesturen gestart met de voorbereidingen 
voor dit ambitieuze onderwijsconcept. De kern van deze 
succesvolle aanpak is de splitsing van zakelijk en 
onderwijskundig leiderschap en datagestuurde 
instructies. De leraren kunnen zich daarmee volledig 
concentreren op het onderwijs en worden ontzorgd op 
andere terreinen. In augustus 2020 startten de scholen 
met teamtrainingen gericht op de gedragscultuur, 
scholing van schoolleiders en intern begeleiders en 
leergemeenschappen tussen de scholen en besturen. 
Vanaf januari 2021 krijgen de leerlingen van de zes 
scholen voor het eerst les op deze manier.

Subsidie 
Tien kinderopvanghouders en 41 besturen van primair 
onderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs  
en het mbo maakten gebruik van de subsidie-
mogelijkheden vanuit leraren. Schoolbesturen zetten 
voornamelijk in op verminderen werkdruk, begeleiden 
starters en stagiaires en de lerarenbeurs. Er zijn 699 
lerarenbeurzen toegekend, bijna 300 meer dan vorig 
het jaar. En 8470 Rotterdampassen werden verzilverd. 
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Organisatie en uitvoering 2021

In 2021 continueren we de vier actielijnen: vergroten 
instroom, beperken uitstroom, professionaliseren en 
anders organiseren. De belangrijkste reden is dat de 
prognoses aangeven dat het lerarentekort de komende 
jaren verder toeneemt. Door de coronacrisis is het 
lerarenkort begin dit schooljaar licht afgenomen,  
maar dat kan tijdelijk zijn. Bovendien is dit het moment 
om in te zetten op duurzame oplossingen voor het 
lerarentekort.

In schooljaar 2021-2022 blijven de huidige subsidie-
mogelijkheden en zetten we specifiek in op: . Maatregelen op scholen waar:

- de tekorten percentueel het grootst zijn; 
- de schoolweging23 (zeer) hoog is;
- de kenmerken aanwezig zijn om nieuw personeel 

duurzaam op te leiden;
- het onderwijs duurzaam anders te organiseren is.. Het verbeteren en verduurzamen van zijinstroom 
binnen het primair en speciaal onderwijs, door 
maatwerk binnen de opleiding en het verder 
uitbreiden van begeleidingscapaciteit.. We vergroten de capaciteit voor zijinstroom binnen 
het voortgezet onderwijs.. We faciliteren het anders organiseren van onderwijs, 
onder andere via ondersteuning aan schoolleiders, 
teambeurzen of via cofinanciering van de maatregelen 
uit ‘Slim organiseren’.. Vanaf januari 2021 is Rotterdams Goud zichtbaar  
in de onderwijspraktijk op de betrokken scholen.

23 De schoolweging zegt iets over de complexiteit van de schoolpopulatie. Hoe hoger de schoolweging, hoe complexer: bijvoorbeeld meer leerlingen met  

 ouders met een laag opleidingsniveau, uit een ander land afkomstig of in de schuldsanering. 

 Zie https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/onderwijsresultaten-primair-onderwijs/naar-een-nieuw-onderwijsresultatenmodel/

 de-schoolweging-een-nieuwe-maat-voor-de-leerlingenpopulatie 
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5. Burgerschap.
Het onderwijs heeft de opdracht om kinderen, jongeren en jongvolwassenen te helpen om 
weerbare, verantwoordelijke burgers te worden, die staan voor de samenleving waarin ze 
leven. In het coalitieakkoord en ons beleid ‘Gelijke kansen voor elk talent’ is afgesproken 
dat we, samen met scholen, schoolbesturen en kinderopvangorganisaties, een Rotterdamse 
werkwijze democratisch burgerschap ontwikkelen. De werkwijze gaat over de manier 
waarop de gemeente, de schoolbestuurders en hun medewerkers verantwoordelijkheid 
nemen om een klimaat te scheppen waarin lastige onderwerpen besproken kunnen 
worden en iedereen zich veilig en gehoord voelt. 

Wat hebben we bereikt 

Half juli 2020 stelden alle onderwijssectoren, van 
voorschool tot en met hoger onderwijs in Rotterdam, 
ondanks corona, gezamenlijk het manifest ‘Scholen 
veilige oefenplaats voor burgerschap’ vast. Daarmee 
verbinden ze zich aan zes duidelijke afspraken over 
de manier waarop we burgerschap in het Rotterdamse 
onderwijs gaan vormgeven. Met het manifest is er 
ruimte voor onderwijsprofessionals om - binnen de 
afspraken - eigen keuzes te maken over de exacte 
invulling en vorm. Hierdoor kan het Rotterdamse 
onderwijs beter omgaan met actualiteiten die leven 
onder jongeren, zoals vormen van racisme in onze 
samenleving. De bedoeling van het manifest is dat 
alle scholen gezamenlijk lastige onderwerpen 
bespreekbaar maken op een manier die past bij 
de leerlingen en het karakter van de school. En niet 
onbelangrijk, dat we alle scholen en vooral docenten 
steunen in deze soms lastige opgave en dat 
bestuurders hierop aanspreekbaar zijn. 

 
Het uitgangspunt van het manifest is dat de school een 
veilige oefenplaats moet zijn. Daar hoef je niet perfect te 
zijn, mag je fouten maken en oefenen voor het ‘echie’. 
Er is ruimte voor je eigen mening. Het is ook een 
ontmoetingsplek waar bubbels kunnen worden open-
gebroken en waar nieuwsgierigheid wordt gestimuleerd. 
Het doel van oefenen in de klas is dat leerlingen leren 
wat het betekent om een zelfverzekerde Rotterdammer 
te zijn.

Als de school de veilige oefenplaats voor burgerschap is 
dan betekent dit dat burgerschap niet in één uur wordt 
gegeven, maar dat het iets is waar iedere docent en alle 
andere medewerkers van de school in elk contact met 
leerlingen mee bezig zijn. Het betekent ook dat leraren 
worden toegerust en er een omgeving wordt gecreëerd 
waarin zij zich veilig voelen om in gesprek te gaan met 
leerlingen. 
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Afspraken in het manifest
In het manifest staan zes afspraken met betrekking tot 
de veilige oefenplaats voor burgerschap:
1. Leraren en leerlingen weten wat van hen wordt 

verwacht.
2. Leraren zijn ertoe in staat dit te doen.
3. Leraren worden hierin gesteund.
4. Dit mag tijd kosten.
5. Leraren en leerlingen blijven dit samen onderzoek 

en ontwikkelen.
6. Leerlingen worden ondersteund in het ontmoeten 

van elkaar.
 
Thema’s waarmee wordt geoefend in  
de klas
Het manifest benoemt thema’s waar in het Rotterdamse 
onderwijs mee wordt geoefend, zoals samenleven, 
jezelf zijn in het geheel, mening vormen en geven, 
respect, het goede gesprek en het eens én oneens zijn. 

24 Deze subsidie was gebaseerd op leerlingenaantallen.

Organisatie en uitvoering 2021

Het afgelopen jaar heeft corona ingrijpende gevolgen 
gehad voor het onderwijs, en voor de aanpak van het 
thema burgerschap. In overleg met het scholenveld 
kiezen we in 2021 voor een aanpak die past bij de 
omstandigheden. Denk bijvoorbeeld aan het organiseren 
van digitale activiteiten. De gemeente ondersteunt 
scholen in 2021 onder andere door middel van subsidie-
regelingen voor deskundigheidsbevordering en het 
ontplooien van goede initiatieven op het gebied 
van burgerschap die aansluiten bij de ideeën van het 
manifest. Ook faciliteert de gemeente ontmoetingen 
tussen professionals en leerlingen. Daarnaast 
ondersteunt de gemeente burgerschapsnetwerken 
en het delen van goede voorbeelden. Het komende 
jaar sturen we actief op uitvoering van de afspraken. 
Ook politieke discussies en de verkiezingen bieden 
volop aanknopingspunten voor versterking van de 
scholen als oefenplaats voor burgerschap, bijvoorbeeld 
als het gaat over het oefenen met het eens en oneens 
zijn. 
 
De gewenste oefenplaats kan niet bestaan als de school 
niet veilig is. Burgerschap staat niet op zichzelf. Daarom 
werken we ook in 2021 samen met het thema veiligheid 
binnen het onderwijs en het actieprogramma ‘Relax dit 
is Rotterdam’. Zo werken we samen aan een mooie stad 
waar ruimte is voor iedereen.

5.1 Beleidsindicator:
De Rotterdamse werkwijze democratisch 
burgerschap is uitgewerkt en in werking.

Het manifest is het product van gesprekken tussen 
leraren, schoolbestuurders, beleidsmakers en leerlingen 
en daarmee de Rotterdamse werkwijze voor burgerschap.

Subsidies 
Scholen en instellingen voor voor- en vroegschoolse 
educatie konden dit jaar voor het eerst aanspraak 
maken op een vooraf vastgesteld subsidiebedrag voor 
burgerschapsinitiatieven en voor deskundigheids-
bevordering burgerschap24. Uiteindelijk is er voor ruim 
200 burgerschapsactiviteiten subsidie aangevraagd. 
Hiervan is ruim 80 procent goedgekeurd. Het ging om 
projecten over democratie en initiatieven op het gebied 
van gedrag van leerlingen. Maar ook meer cultuur 
georiënteerde projecten of activerende initiatieven in 
de wijk zien we terug in de aanvragen. Wat opviel is dat 
relatief veel basisscholen ouders actief betrekken bij 
hun burgerschapsopdracht. Het ging dan over zaken 
als: het bouwen van netwerken, partnerschap, 
voorlichting en het inzetten van de talenten van ouders. 
Schoolbesturen wilden het schoolontwikkelingsbudget 
op 51 scholen inzetten op het thema burgerschap. 
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6. Van onderwijs naar  
arbeidsmarkt.

Het uiteindelijke doel van onderwijs aan en ontwikkeling van kinderen, jongeren en jong-
volwassenen is dat ze zelfredzaam zijn en bijdragen aan de ontwikkeling van onze stad 
en ons land. Het uitgangspunt in Rotterdam is dat jongeren goed voorbereid zijn op de 
(steeds internationalere) arbeidsmarkt en de veranderende economie. We stimuleren de 
doorstroom van jongeren naar hogere opleidingsniveaus. We willen dat jongeren bewuster 
kiezen voor een opleiding en sector en dat de mbo- en ho-instellingen een flexibel aanbod 
hebben dat afgestemd is op de behoefte van werkgevers. 

Wat hebben we bereikt 

Beroepsbegeleidende leerweg

Collegetarget 4:
Het percentage Rotterdammers dat de 
beroepsbegeleidende leerweg (bbl) volgt 
aan een Rotterdamse mbo-opleiding stijgt.

De bbl in het mbo is een opmaat naar werk en een goede 
doorstroom naar werk en levert een bijdrage aan de 
economie. Het is een vorm van een leven lang ontwikkelen. 
In 2019-2020 is het percentage mbo-studenten dat de 
bbl volgt, toegenomen van 16% in 2018-2019 naar 18% 
(zie figuur 16). Daarmee is het aandeel bbl’ers groter dan 
de collegemijlpaal van 15,5% in 2019 en vergelijkbaar 
met het percentage in de vier grote steden. We zien dat 
de bbl vooral veel gevolgd wordt door mbo-studenten 
vanaf 27 jaar (76%).

De coronacrisis heeft een ongunstig effect op de 
arbeidsmarkt en op de beschikbaarheid van leerbanen 
(mbo-bbl). Hoewel de deelname aan bbl-opleidingen 
toeneemt, houden we rekening met een minder 
rooskleurig beeld in de komende jaren. Samen met 
mbo-instellingen, de Samenwerkingsorganisatie 
Beroepsonderwijs-Bedrijfsleven (SBB), 
MKB Rotterdam-Rijnmond en VNO-NCW slaan we de 
handen ineen om het aanbod van leerbanen te vergroten. 
Via het Leerwerkloket met de mbo-instellingen en de 
Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs-
Bedrijfsleven (SBB) stimuleren we jongeren en 
volwassenen om de bbl in het mbo te volgen. 
De jaarlijkse bbl-infomarkt in februari was zeer 
succesvol met 100 deelnemende organisaties en 
1.100 bezoekers. 
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Figuur 16: Mbo-studenten per leerweg, naar lee ijd, wonend in Rotterdam 
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Het collegetarget maakt onderdeel uit van een bredere 
ambitie. Met de Rotterdamse Leerwerkakkoorden (LWA) 
werken we, samen met het onderwijs en bedrijfsleven, 
aan een toekomstbestendige en inclusieve arbeids-
markt in de regio Rotterdam-Rijnmond. In 2020 zijn  
de flexibele leerroutes tussen mbo en arbeidsmarkt 
uitgebreid en zijn LWA’s voor de bouw, circulair, 
transport & logistiek en horeca & toerisme ondertekend. 

De uitstroom van gediplomeerde mbo’ers naar de 
arbeidsmarkt staat in een aantal sectoren onder druk. 
Voor verbetering van de aansluiting van onderwijs en 
arbeidsmarkt subsidieerden we, vanuit de Leerwerk-
akkoorden, de flexibilisering van opleidingen en 
doorstroming naar bbl. Ook ondersteunden we:. Programma’s die jongeren in staat stellen om 

netwerken te ontwikkelen.. Het verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs 
en arbeidsmarkt voor techniek, zorg en economie.

De gemeente heeft het Rotterdams Scholingsfonds 
opgericht, waardoor recent gediplomeerde jongeren 
zich kosteloos met een scholingsvoucher kunnen 
om- of bijscholen in kansrijke sectoren.

Toekomstbestendig onderwijs

6.1 Beleidsindicator:
Grotere deelname aan techniek- en IT-opleidingen

Er is grote behoefte aan technisch goed geschoolde 
vakmensen. Het aantal Rotterdamse mbo-, hbo- en 
wo-studenten dat een techniekopleiding volgt, neemt 
sinds 2014-2015 toe (zie figuren 17-19). Ook zien we dat 
meer hbo- en wo-studenten een opleiding natuurkunde, 
wiskunde of informatica volgen.

Figuur 16. Mbo-studenten per leerweg, naar leeftijd, wonend in Rotterdam

Bron: CBS, SSB, bewerking Risbo/OBI, 2020
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IT Campus
Doel van de IT Campus is het verkleinen van de kloof 
tussen onderwijs en de IT-arbeidsmarkt. Met een 
subsidie boden we de IT Campus de mogelijkheid een 
vitale organisatie op te zetten. Op de campus startte 
bijvoorbeeld het onderwijsprogramma ‘P-Tech’ voor 
vmbo en mbo en met steun van MRDH het om- en 
bijscholingstraject ‘Next Maritime Professional’. 
Daarnaast speelde de campus een rol in de installatie 
en distributie van laptops in het primair en voortgezet 
onderwijs tijdens de eerste lockdown.

Digitale geletterdheid 
In samenwerking met schoolbesturen en de IT Campus 
startte het begeleidingstraject ‘Expeditie Digitaal’. 
Scholen uit primair, voortgezet en speciaal onderwijs 
werken hierbij onder professionele begeleiding aan een 
eigen digitaliseringsplan. Zo zorgen we dat scholen zich 
zelfstandig en duurzaam kunnen inzetten voor digitale 
geletterdheid. Door corona was de eerste editie van 
‘Expeditie Digitaal’ vrijwel geheel digitaal. Daarnaast 
zijn de volgende lessen en workshops beschikbaar 
gesteld voor leerlingen:. Aanbod rondom digitale vaardigheden binnen de 

dagprogrammering (tenminste 30 klassen).. Lessen digitale vaardigheden binnen 
Zomercampus010.. Pilot op vier po- en vo-scholen in Hoogvliet, waarin 
leerrendement rondom digitale vaardigheden wordt 
gemeten. Is vanwege de eerste lockdown verlengd.. Gratis programmeerworkshops (Rotterdam Code 
Tour) voor bassischoolleerlingen.. Tenminste 300 leerlingen in groep 5 en 6 bereikt in 
een digitale vaardigheden-pilot van JINC.
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Figuur 19: Aantal Rotterdamse studenten per opleidingssector op een wo-instelling
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Figuur 18: Aantal Rotterdamse studenten per opleidingssector op een hbo-instelling
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Figuur 17: Aantal Rotterdamse mbo-studenten per sector op een mbo-instelling 
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Loopbaanoriëntatie en -begeleiding 
Er hebben in 2020 diverse (online) activiteiten plaats-
gevonden om belangstelling voor techniek te stimuleren, 
zoals W&T Challenge010 en Techmission010. In Rotterdam 
wordt onder andere uitvoering gegeven aan twee 
programma’s (Noord en Zuid) in het kader van Sterk 
Techniekonderwijs (STO). Naast deze specifieke inzet 
voor de sectoren IT en techniek heeft de gemeente 
breder ingezet op loopbaanoriëntatie en -begeleiding 
(lob) door:. Subsidie aan scholen voor versterking van hun 

lob-activiteiten, met aandacht voor ouder-
betrokkenheid en samenwerking tussen vo en 
mbo/ho. . Lancering van de digitale Rotterdamse leerroutekaart.. De weekendschool ‘Petje Af’ in Rotterdam-Noord, 
voor kinderen van 10 tot 14 jaar. Gedeeltelijk online 
als gevolg van de eerste lockdown.. Interventies en kennis uit NPRZ-gebied, waaronder 
een lessenserie voor primair onderwijs, beschikbaar 
te maken via Onderwijs010.nl.. Lob op te nemen in de Leerwerkakkoorden.

Subsidie 
Er zijn 89 subsidieaanvragen gedaan vanuit het 
voortgezet onderwijs en mbo voor loopbaanoriëntatie 
en de verbetering van de aansluiting tussen onderwijs 
en arbeidsmarkt. Verder zien we dat de besturen met 
het schoolontwikkelbudget activiteiten op 45 scholen 
wilden organiseren rondom ICT, programmeren en 
techniek en op 30 scholen rondom loopbaanleren 
en/of arbeidsmarktperspectieven.

Organisatie en uitvoering 2021

Beroepsbegeleidende leerweg
Door corona blijft het voor veel mbo-studenten lastig 
om een geschikte stageplek of leerbaan te vinden. 
Dit heeft mogelijk gevolgen voor het aantal studenten 
dat een bbl-opleiding volgt. In samenwerking met 
mbo-instellingen, SBB, MKB Rotterdam-Rijnmond 
en VNO-NCW is in november 2020 een actieplan 
ontwikkeld om de stage- en leerbaanproblematiek 
aan te pakken. Hierin pakt de gemeente, als erkend 
leerbedrijf, ook haar verantwoordelijkheid door (extra) 
stages en leerbanen aan te bieden. Verder subsidiëren 
we de regionale campagne en uitbreiding van creatieve 
begeleiding door het mbo waar de werkgevers dit niet 
zelf kunnen bieden. De bbl-markt wordt in het eerste 
kwartaal van 2021 online gehouden.

Toekomstbestendig onderwijs 
De verwachting is dat het aantal Rotterdamse studenten 
in het mbo, hbo en wo verder toeneemt door corona.  
Om meer jongeren te stimuleren IT- en techniek-
opleiding te kiezen zetten we in op: . Het voortzetten van de ‘Expeditie Digitaal’, 

workshops (Rotterdam Code Tour) en digitale 
geletterdheid in de dagprogrammering en Techniek 
Onderwijs (STO) voor Noord en Zuid.. Meefinancieren van Techmission010, om jongeren  
te enthousiasmeren voor techniek.. Organiseren van de wetenschap- en technologie-
challenge010 voor het basisonderwijs.. Organiseren van Girlsday op 15 april 2021.. Meefinancieren van de regionale finale van LEGO 
League in januari 2021.

Voor loopbaanoriëntatie en -begeleiding (lob) vinden 
in 2021 de volgende activiteiten plaats:. Evalueren en mogelijk uitbreiden van de weekend-

school ‘Petje Af’, waar kinderen en hun ouders 
inzicht krijgen in drijfveren, interesses, talenten en 
mogelijkheden.. Meefinancieren van een training coachende 
vaardigheden voor mentoren uit vo en mbo.. Continueren van subsidieregeling voor lob-inzet  
(in het kader van schoolontwikkelbudget) en 
continueren van de subsidie aan JINC ten behoeve 
van Bliksemstages.. We stimuleren het aanleren van netwerk-
vaardigheden bij de mbo-studenten.
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Het is dé uitdaging voor het onderwijs om het talent van ieder kind te ontwikkelen. 
Er zijn kinderen die van huis uit weinig aanmoediging, ondersteuning en ruimte voor 
hun talentontwikkeling krijgen. Het netwerk of de middelen ontbreken. Hierdoor blijft 
talent onbenut. Dit speelt in verschillende delen van Rotterdam, maar het sterkst in de 
Children’s Zone (CZ) op Zuid. Om talenten beter te benutten werken we, in het Nationaal 
Programma Rotterdam-Zuid met de Rijksoverheid, samen met de onderwijsinstellingen 
en andere partners aan tien uur dagprogrammering. In deze uren bieden we extra 
activiteiten op het gebied van taal, rekenen, techniek, ontwikkeling, loopbaanoriëntatie, 
sport, kunst, cultuur en natuur aan. Kortom, een breed palet aan verrijkingsuren.

Wat hebben we bereikt 

Dagprogrammering

25 Deze indicator is aangepast. In de beleidsindicator zoals opgenomen in het onderwijsbeleid ‘Gelijke kansen voor elk talent’ stond dat buiten CZ de  

 Dagprogrammering in beperkte vorm wordt ingezet. De Stuurgroep Children’s Zone heeft besloten dat de Dagprogrammering binnen en buiten CZ  

 hetzelfde zal zijn.

7.1 Beleidsindicator:
In 2019 wordt begonnen met de uitbreiding van 
zes uur extra les naar tien uur extra les en dag-
programmering in alle 7 CZ-wijken. Daarnaast 
wordt dagprogrammering ook ingezet op/in een 
aantal scholen/wijken buiten de focuswijken25.

In 2020 werd het eerste schooljaar met dagprogrammering 
afgesloten en het tweede opgestart. Het eerste school-
jaar deden dertig scholen in de Children’s Zone mee en 
op eigen verzoek één school buiten de Children’s Zone. 
Het tweede schooljaar startte met een uitbreiding van 
twee scholen uit IJsselmonde. Drieëndertig scholen 
doen sindsdien mee aan de dagprogrammering  
(zie figuur 20).

7. Talentontwikkeling.
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De dagprogrammering is ingrijpend voor zowel de 
leerkrachten als de ouders. Dat vraagt om goed 
overleg en om betrokkenheid. Alle scholen hebben een 
medezeggenschapsraad met zowel een docenten- als 
een oudergeleding. De scholen bespreken de school-
plannen voor de dagprogrammering met de 
medezeggenschapsraden. Om de leerkrachten te 
ontlasten maakt de dagprogrammering het mogelijk 
om tussenschoolse opvang professioneel te program-
meren, veelal met sport en spel in combinatie met 
training in sociaal-emotionele vaardigheden. 
Hierdoor hebben leerkrachten tijd voor andere 
taken en intern overleg.

In 2019-2020 zijn twee metingen uitgevoerd om te 
achterhalen hoeveel scholen een aanbod van tien uur 
per week per kind aanbieden en over de deelname 
daaraan door de kinderen. Door corona kon niet het 
hele schooljaar worden gemeten. De laatste output-
meting liet zien dat veertien van de zevenentwintig 
scholen tien uur of meer aan dagprogrammering 
realiseren, acht scholen realiseren tussen de acht 
en tien uur en vijf scholen realiseren minder dan 
acht uur. Daarnaast zagen we in de loop van het 
jaar een toename van het aantal gerealiseerde 
dagprogrammeringsuren. 

Figuur 20. Dagprogrammering 2020

Bron: Gemeente Rotterdam, afdeling Onderwijs, 2020

In 2019-2020 is een procesevaluatie door Sardes 
uitgevoerd. Daarin werd geadviseerd om vanaf school-
jaar 2020-2021 de doelstelling aan te scherpen en meer 
aandacht te besteden aan de kwaliteit en intensiteit die 
nodig is om deze doelstellingen te realiseren. Vanwege 
corona is de aanpassing van het programma van eisen 
voor de dagprogrammering uitgesteld naar 2021.

Excellentie en hoogbegaafdheid
De samenwerkingsverbanden Primair Passend Onderwijs 
Rotterdam (PPO) en het samenwerkingsverband Koers 
VO voeren een actieplan voor (hoog)begaafde leerlingen 
uit. Zo is via Koers VO in het najaar een groep leraren 
en intern begeleiders vanuit 13 vo-scholen gestart 
met de opleiding van het European Council for High 
Ability-netwerk voor specialisten in hoogbegaafdheid. 
Door PPO is een themabijeenkomst gehouden voor 
leerkrachten over (hoog)begaafdheid.

Subsidie
Schoolbesturen wilden het schoolontwikkelbudget op 
137 scholen inzetten op het thema talentontwikkeling. 
Ze wilden van dit budget vooral activiteiten organiseren 
rondom brede talentontwikkeling, kunst en cultuur, 
voeding en beweging, excellente en hoogbegaafde 
leerlingen en natuur en milieu (zie figuur 21).

33 
scholen

3.244.400 
groepsuren 
per leerjaar

8.111 
leerlingen

12.101.612 
miljoen euro per 
jaar
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Figuur 21: Aanvraag schoolontwikkelingsbudget 
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Organisatie en uitvoering 2021

Dagprogrammering 
De kwaliteit en effectiviteit van het programma-aanbod 
staat centraal in 2021. Het gaat dan om: 
1. Hoe de dagprogrammering kan bijdragen aan de 

hoofddoelstellingen: verbeteren van de resultaten 
taal- en rekenen en verhogen van de sociaal-
emotionele intelligentie. In de praktijk wordt 
experimenteel uitgezocht wat het beste werkt voor 
de scholen op Rotterdam-Zuid:. Een half jaar een verdubbeling van het aantal 

lesuren in een specifiek vak voor leerlingen met 
een achterstand in dat vak (dubbele-dosislessen).. Andere varianten van intensivering van het 
aanbod. 

2. Een andere keuze voor alle andere vakken, zoals 
burgerschap, programmeren, techniek: wat moet het 
aantal uren zijn om in die vakken de doelstellingen 
te bereiken?

3. Een besluit nemen over de opbouw of inrichting van 
een organisatie die een deel van de programmering 
voor de scholen kan verzorgen: kwaliteitsborging, 
contractbeheer, veiligheidsissues en klacht-
behandeling.

4. Het aanpassen van het Programma van Eisen voor 
schooljaar 2020-2021. 

Excellentie en hoogbegaafdheid
Samenwerkingsverbanden PPO en Koers VO gaan 
in 2021 verder met het eerder signaleren van 
begaafdheid, scholing van leerkrachten en 
kennisdeling over begaafdheid. 

Figuur 21. Aanvraag schoolontwikkelingsbudget 

Bron: Gemeente Rotterdam, afdeling onderwijs, 2020
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26 Begin 2019, bij de vaststelling van ‘Gelijke kansen voor elk talent’, is in de gemeenteraad besloten om een hoofdstuk over sociale veiligheid in en om het 

 vo en mbo toe te voegen.

Wat hebben we bereikt 

In maart 2020 is het actieplan ‘Veiligheid in en om 
het onderwijs’ vastgesteld. Begin 2020 is al gestart 
met de uitvoering van het actieplan vanwege meerdere 
incidenten. Groepen schoolgaande jongeren lokken 
elkaar digitaal uit. Met name op Zuid gaat dat gepaard 
met het dragen van messen en incidenten waar 
messen bij betrokken zijn. Dat leidt tot gevoelens 
van onveiligheid op school.

Veiligheidsschouw en maatwerkplan
Op tien vo- en mbo-locaties in de stad is een veiligheids-
schouw rond en op de locaties uitgevoerd. De onderwijs-
besturen hadden de locaties geselecteerd. Aan de hand 
van die schouwen is per locatie een maatwerkplan 
gemaakt om de sociale veiligheid te vergroten. 
Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om: cameratoezicht, 
extra toezichthouders, fouilleren of voorlichting. 
Door corona zijn niet alle maatwerkplannen af. 

Op verzoek van de gemeenteraad is in samenspraak met het onderwijsveld een actieplan 
‘Veiligheid in en om het voortgezet onderwijs (vo) en mbo opgesteld’26. Het actieplan heeft 
als doel de sociale veiligheid in het vo en mbo te verstevigen. Bij sociale veiligheid gaat 
het om grensoverschrijdend gedrag, zoals (online) agressie, pesten, seksuele intimidatie, 
wapenbezit, middelengebruik, radicalisering, etc.

8. Veilig. 

Jongerenwerk
Naar aanleiding van deze schouwen gaf de gemeente 
opdracht om grenzenstellend jongerenwerk mogelijk te 
maken in en rond vijftien onderwijslocaties in de stad. 
Het gaat om de tien geschouwde locaties en vijf 
vso-vestigingen. Het grenzenstellend jongerenwerk 
opereert daarnaast in de online wereld van de jongeren, 
in de wijk en bij jongeren thuis. Het jongerenwerk zoekt 
daarbij regelmatig contact met ouders om hen beter te 
betrekken bij hun kind.

Persoonsgerichte aanpak
Het Zorg- en Veiligheidshuis Rotterdam Rijnmond 
(ZVHRR) coördineert de persoonsgerichte aanpak voor 
jongeren die betrokken zijn bij steekincidenten. 
Afgesproken is dat als jongeren betrokken zijn bij een 
steekincident de school hierover wordt geïnformeerd. 
Daarnaast vraagt ZVHRR de school mee te werken aan 
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een intensief plan van aanpak voor de betreffende 
jongere. Inmiddels heeft het ZVHRR op die manier de 
samenwerking gezocht met verschillende Rotterdamse 
onderwijslocaties en zijn achttien casussen besproken. 
Vijf casussen zijn in voorbereiding.

Deskundigheid 
In het voortgezet onderwijs heeft het orthopedagogisch-
didactisch centrum (OPDC) Rotterdam de opdracht 
gekregen om namens alle Rotterdamse vo-school-
besturen de expertise op het terrein van veiligheid te 
verstevigen. Scholen en leerlingen krijgen op basis 
van onderzoek extra handvatten om (nieuw) grens-
overschrijdend gedrag te voorkomen. Daarnaast 
onderzoeken we hoe we ouders meer kunnen betrekken 
om een terugval of herhaling bij hun kind te voorkomen.

Monitoring
Het actieplan ‘Veiligheid in en om het onderwijs’ is 
bedoeld om onderwijsinstellingen daar waar nodig te 
ondersteunen in hun wettelijke taak om zorg te dragen 
voor sociale veiligheid. De regie ligt dus uitdrukkelijk 
bij de school. De gemeente monitort of er veranderingen 
optreden in de daadwerkelijke veiligheid en de beleving 
van veiligheid op scholen in Rotterdam. Wanneer daar 
sprake van is, wordt dat gemeld in de volgende 
voortgangsrapportage, of eerder wanneer de 
situatie daar om vraagt. 

Organisatie en uitvoering 2021

In 2021:. Krijgen onderwijspersoneel en leerlingen trainingen 
om hun deskundigheid op het gebied van veiligheid 
te vergroten. Zo worden facilitair medewerkers in het 
mbo getraind in samenwerken met politie en boa’s. 
Ze leren om in en rondom de gebouwen toezicht te 
houden op mogelijk grensoverschrijdend gedrag, 
zoals drugshandel en ronselpraktijken. . Ligt er een nieuw aangiftebeleid voor het onderwijs. 
Het doen van aangifte wordt zo laagdrempelig 
mogelijk gemaakt voor onderwijspersoneel. 
Dat moet de drempel voor grensoverschrijdend 
gedrag voor leerlingen en studenten verhogen. . Ronden we onderzoek af naar de wenselijkheid van 
een voorziening voor jongeren die vanwege grens-
overschrijdend gedrag langdurig thuiszitten en voor 
wie een OPDC geen oplossing is.. Worden (digitale) stedelijke Veilig op School-
bijeenkomsten georganiseerd. Deze interactieve 
bijeenkomsten hebben elke keer een ander thema, 
zoals drillrap-cultuur, informatiedeling en signalering 
van seksueel grensoverschrijdend gedrag.. Ligt er een handreiking over informatiedeling voor 
het onderwijs. De handreiking geeft duidelijkheid 
aan scholen over welke informatie over leerlingen/
studenten en hun ouders met wie gedeeld kan 
worden en hoe om te gaan met belemmeringen in de 
informatie-uitwisseling.. Rapporteren we over de meerwaarde van het 
grenzenstellend jongerenwerk op en rond scholen in 
de volgende voortgangsrapportage.
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Wat hebben we bereikt 

Dit college investeert flink in het onderwijsondersteunend 
gedrag van ouders met kinderen die minder onderwijs-
kansen via het primair en voortgezet onderwijs hebben. 
Om onderwijsondersteunend gedrag van ouders te 
stimuleren zetten scholen de gemeentelijke bijdrage in 
om betere relaties met ouders op te bouwen, ook wel 
educatief partnerschap genoemd. Ook gebruikten ze de 
subsidie voor voorlichting en training van ouders over 
hoe zij hun kinderen thuis kunnen ondersteunen en voor 
de inzet van medewerkers ouderbetrokkenheid. 
Daarnaast was er aandacht voor taalontwikkeling van 

Alleen samen met onderwijsinstellingen, leraren en ouders zorgen we dat alle Rotterdamse 
kinderen en jongeren het beste onderwijs krijgen. Daarom is de betrokkenheid van ouders 
verweven in de verschillende thema’s van het Rotterdams onderwijsbeleid. 

9. Ouders. 

ouders in relatie tot die van hun kinderen, opvoedkundige 
kwesties en de onderwijsovergangen. Tijdens de 
coronacrisis betaalde de investering van dit college 
in ouderbetrokkenheid zich dubbel en dwars uit. 
Scholen die een goede relatie met ouders opbouwden, 
maakten makkelijker contact met ouders tijdens de 
scholensluiting in het voorjaar. En scholen die al flinke 
stappen maakten in het ontwikkelen van onderwijs-
ondersteunend gedrag van ouders thuis rapporteerden 
positievere ervaringen met thuisonderwijs. 
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Zoals eerder in de voortgangsrapportage genoemd zijn 
daarnaast de volgende activiteiten met en voor ouders 
uitgevoerd:. De OverstapRoute evalueerde met ongeveer 200 

ouders27 hoe zij de overstap van primair naar 
voortgezet onderwijs in 2019-2020 ervaarden. . Ouders van zo’n honderd basisschoolleerlingen 
kregen trainingen gericht op ouderbetrokkenheid 
vanuit het project de Talentklas.. In het kader van passend onderwijs worden 
individuele onderwijszorgarrangementen bij 
kinderen tot 16 jaar altijd in overeenstemming 
met de ouders toegekend.. Bij de aanpak van het lerarentekort en bij de 
dagprogrammering worden ouders betrokken via  
de medezeggenschapsraad, zodat ze mee kunnen 
praten als scholen kiezen voor een andere dag- en 
weekindeling. . Relatief veel basisscholen betrekken ouders actief 
bij hun burgerschapsopdracht. . Aandacht voor ouderbetrokkenheid bij 
lob-activiteiten, zoals weekendschool ‘Petje Af’.. Tot slot zoeken we rondom veiligheid nadrukkelijk 
de samenwerking met ouders door hen via 
grenzenstellend jongerenwerk beter te betrekken 
bij hun kind en zo een mogelijke terugval van 
grensoverschrijdend gedrag te voorkomen.

Organisatie en uitvoering 2021

Ook in 2021 investeert het college in het stimuleren 
van onderwijsondersteunend gedrag van ouders. 
Gedurende de coronacrises en vooral tijdens de 
scholensluiting bleek des te meer hoe belangrijk de 
relatie tussen ouders en school is en of ouders de 
vaardigheden hebben om hun kinderen (thuis) te 
ondersteunen. Deze ervaringen inspireren ons om in 
2021 in samenwerking met het onderwijs en belangrijke 
stakeholders, zoals Ouders010, ons ouderbetrokkenheids-
beleid te herijken. Daarnaast:. Verbetert de OverstapRoute in 2020-2021 de 

informatievoorziening aan ouders over de overstap 
van primair naar voortgezet onderwijs, op basis van 
de uitkomsten van de ouderevaluatie.. Verbeteren we de informatievoorziening vanuit de 
gemeente, zodat we ouders van doelgroeppeuters 
gebiedsgericht kunnen bereiken en informeren. 

27 Waarvan 80% woonachtig in Rotterdam.
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Volgens artikel 25, lid 1 van de Leerplichtwet 1969, doet het college van B&W verslag aan de raad over 
het gevoerde leerplichtbeleid. In dit jaarverslag worden de inspanningen en resultaten van leerplicht 
uiteengezet. Leerlingen van 18 tot 23 maken geen onderdeel uit van het jaarverslag Leerplicht, omdat 
ze niet leerplichtig zijn.

Bijlage jaarverslag 
Leerplicht 2019-2020. 
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Op 1 oktober 2019, de peildatum voor het onderwijs waren er 85.381 leer- en kwalificatieplichtige kinderen in 
Rotterdam. Dat zijn er net iets minder dan vorig schooljaar. 

Van alle leerplichtigen stonden er 856 niet ingeschreven op een reguliere school. Dit is 1% van deze groep. 
648 van deze kinderen kregen een vrijstelling van de leerplicht. De overige volgen (ander) particulier 
onderwijs of worden begeleid door leerplicht of het Jongerenloket. 

Niet opgenomen in de tabel zijn 905 jongeren, die nog geen 18 zijn, maar die al wel een startkwalificatie 
hebben behaald. Zij zijn niet meer leerplichtig. 

Leerplicht heeft haar rol vanaf 16 maart ingevuld met het bemiddelen in de contacten tussen leerlingen en school, 
onder andere door het afleggen van deurbezoeken bij leerlingen waar school helemaal geen contact mee kreeg. 
Ook zijn er veel contacten geweest tussen leerplichtambtenaren en leerlingen en hun ouders, op het moment dat 
leerlingen niet (regelmatig) deelnamen aan het afstandsonderwijs. Leerplichtambtenaren hebben leerlingen 
herhaaldelijk gewezen op het belang van het volgen van het afstandsonderwijs en op het behalen van een diploma.

1. Inschrijvingen 
leerplichtige 
leerlingen. 

Figuur 22. Inschrijving leerplichtige leerlingen op peildatum 01-10-2019

Bron: Leerplichtregistratie

Primair 
onderwijs 
(incl. SBO)

Voortgezet 
onderwijs 
(incl. PRO)

(Voortgezet) 
speciaal 
onderwijs

Middelbaar 
beroeps-
onderwijs

Overig Totaal

4 jaar 6.680 193 6.873

5 t/m 11 jaar 46.768 737 9 445 47.959

12 t/m 15 jaar 1.120 23.034 833 112 219 25.318

16 - 17 jaar 1 6.176 406 5.240 281 12.104

Totaal 54.569 29.947 1.248 5.352 1.138 92.254

Jaarverslag Leerplicht 2019-2020
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Men spreekt van absoluut verzuim als kinderen of jongeren niet zijn ingeschreven bij een onderwijsinstelling, 
terwijl zij niet zijn vrijgesteld van deze verplichting. Bij vermoedelijk absoluut verzuim start de leerplichtambtenaar 
een onderzoek hiernaar. 

In het schooljaar 2018-2019 waren er 644 leerlingen met vermoedelijk absoluut verzuim. Uiteindelijk bleek er bij 
208 leerlingen sprake te zijn van daadwerkelijk absoluut verzuim.

Van de 208 leerlingen met absoluut verzuim is voor 44 kinderen een onderzoek bij Burgerzaken gestart. 
Zij bleken vertrokken uit Rotterdam zonder dat ouders hen hadden uitgeschreven uit het bevolkingsregister. 
Bij andere leerlingen is sprake van een traject richting zorg (vrijstelling van de leerplichtwet) of speciaal 
onderwijs. 150 leerlingen zijn in de loop van het schooljaar weer ingeschreven op een school. 

1. Inschrijvingen 
leerplichtige 
leerlingen. 

2. Absoluut verzuim. 
Jaarverslag Leerplicht 2019-2020 Jaarverslag Leerplicht 2019-2020
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Figuur 23: Aantal meldingen relatief verzuim 
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Wanneer een leerling ingeschreven staat bij een opleiding, maar zonder toestemming wegblijft van school, is sprake 
van relatief verzuim (spijbelen). 
In schooljaar 2019-2020 waren er 7.446 meldingen van relatief verzuim. Het ging hierbij om 3.895 leerlingen. Van 
een aantal leerlingen komen dus twee of meerdere meldingen.

Dit jaar zien we een forse daling ten opzichte van vorig jaar. Dit heeft te maken met de tijdelijke sluiting van de scholen 
in maart en april, de coronamaatregelen en met de veranderde rol van leerplicht in de resterende maanden van het 
schooljaar.

3. Relatief verzuim.

In alle onderwijsvormen krijgen ook administraties van scholen, op eigen verzoek, ondersteuning vanuit de afdeling 
Leerplicht. Deze kortdurende registratieve ondersteuning (instrument ROS) van het scholenveld is bedoeld om 
verzuimadministraties op orde te krijgen en de deskundigheid hierover op scholen te vergroten. In het afgelopen 
schooljaar zijn 27 scholen bezocht in het kader van ROS.

Figuur 23. Aantal meldingen relatief verzuim 

Figuur 24. Verdeling aantal meldingen Relatief verzuim naar onderwijssoort

Bron: Gemeente Rotterdam, leerplichtregistratie, 2020

Bron: Gemeente Rotterdam, leerplichtregistratie, 2020

2015 - 2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020

PO 960 1.073 1.171  1.201 965

VO 4.112 4.212 4.225  4.105 2.384

(V)SO 857 885 1.269 1.094 516

MBO 3.414 3.943 4.072 4.206 3.581

Eindtotaal 9.343 10.113 10.737 10.606 7.446

Jaarverslag Leerplicht 2019-2020
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De Leerplichtwet kent een drietal gronden voor vrijstelling van de Leerplichtwet. Ouders kunnen een beroep doen op 
vrijstelling van de verplichting tot schoolinschrijving, indien:. Een jongere vanwege lichamelijke of psychische gronden niet geschikt is om op een school te worden toegelaten 

(artikel 5 onder a).. Ouders bezwaar hebben tegen de richting van het onderwijs (artikel 5 onder b).. Een jongere onderwijs volgt op een school buiten Nederland (artikel 5 onder c).

3. Relatief verzuim. 4. Vrijstellingen  
 van inschrijving.

Figuur 25. Aantal vrijstellingen

Bron: Gemeente Rotterdam, leerplichtregistratie, 2020

5 onder a 5 onder b 5 onder c

2015-2016 325 39 240

2016-2017 312 33 236

2017-2018 350 36 261

2018-2019 386 44 179

2019-2020 415 47 146

Leerplichtige leerlingen moeten elke schooldag aanwezig zijn op school. Wanneer een leerling wegens bijzondere 
omstandigheden tijdelijk niet naar school kan, moeten de ouders hier toestemming voor vragen. Bij verlof van 
tien dagen of minder behandelt de school deze aanvraag op basis van de Leerplichtwet. De leerplichtambtenaar 
behandelt een aanvraag voor extra verlof van meer dan tien schooldagen. Leerplicht Rotterdam is standaard 
terughoudend in het toekennen van extra verlof. Er wordt altijd een afweging gemaakt of de omstandigheden 
van het verlof zwaarder wegen dan het onderwijsbelang van het kind.

In het schooljaar 2019-2020 vroegen ouders 82 keer verlof aan bij de leerplichtambtenaar voor meer dan tien dagen, 
waarvan er 11 zijn gehonoreerd. 

De gemeente hanteert al jaren een streng beleid ten aanzien van extra verlof: extra verlof wordt niet toegekend, 
tenzij er sprake is van ‘gewichtige omstandigheden’, die buiten de wil of invloedsfeer van de ouders of leerling zijn 
gelegen. In deze 11 gevallen was dan ook sprake van gewichtige omstandigheden. 

5. Extra Verlof.

Jaarverslag Leerplicht 2019-2020 Jaarverslag Leerplicht 2019-2020
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Wanneer de leerling of (één van) de ouders of verzorgers zich niet houden aan de Leerplichtwet, kan de leerplicht-
ambtenaar een proces-verbaal opmaken. Bij extra verlof en absoluut verzuim gebeurt dit tegen de ouders. 
Bij relatief verzuim kan een proces-verbaal worden opgemaakt tegen de ouders, maar ook tegen de leerling als 
deze twaalf jaar of ouder is.

In het schooljaar 2019-2020 maakte de leerplichtambtenaar 303 keer een proces-verbaal op. Dit is een sterke daling 
ten opzichte van vorig schooljaar (504 keer). Dit heeft net als met de sterke daling in het relatief verzuim te maken 
met de tijdelijke sluiting van de scholen in maart en april, vanwege de coronamaatregelen en met de veranderde rol 
van leerplicht in de resterende maanden van het schooljaar.

Naast de processen-verbaal is afgelopen schooljaar gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een Haltstraf op te 
laten leggen. In schooljaar 2019-2020 is dat 69 keer gebeurd. 

In de meeste gevallen blijkt het inzetten van de Haltstraf effectief. Bij maar 5 jongeren heeft leerplicht alsnog 
proces-verbaal moeten opmaken omdat de jongeren bleven verzuimen of omdat de Haltstraf niet goed volbracht 
was door de jongere. 

Naast het proces-verbaal en de Haltstraf, heeft de leerplichtambtenaar de sanctiemogelijkheid om de kinderbijslag 
(AKW) stop te zetten bij verzuim van 16- en 17-jarigen. Bij het verzuimgesprek worden ouders en leerlingen 
gewaarschuwd voor deze sanctie. Wanneer deze waarschuwing geen effect heeft, wordt de kinderbijslag stopgezet. 
In schooljaar 2019-2020 is deze sanctie viermaal aangezegd28.

Tot slot kan ook een last onder dwangsom (LOD) worden opgelegd als sanctie. Bij een LOD kan per dag dat de 
leerling niet naar school gaat een bedrag worden gevorderd. In 2019-2020 is 1 keer gebruik gemaakt van dit 
sanctiemiddel. In dit geval is niet overgegaan tot het daadwerkelijke vorderen, omdat het kind alsnog naar 
school is gegaan.

6. Maatregelen.

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

De leerplichtambtenaar helpt regelmatig bij problematiek waarbij niet direct sprake is van (meldwaardig) 
schoolverzuim. Bijvoorbeeld als er een conflict is tussen school en de leerling of ouders. Of wanneer er hulp 
nodig is bij het vinden van een andere opleiding. 

In het schooljaar 2019-2020 zijn 144 bemiddelende acties ingezet. 

Daarnaast heeft de afdeling Leerplicht ten tijde van de eerste lockdown en de scholensluiting deurbezoeken 
uitgevoerd bij leerlingen waar school geen contact meer mee kon krijgen. Door de deurbezoeken is het contact 
tussen school en deze leerlingen hersteld. 

7. Bemiddelingen. 

Jaarverslag Leerplicht 2019-2020
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6. Maatregelen.

Deze voortgangsrapportage 2020 geeft de resultaten van het Rotterdams onderwijsbeleid 2019-2022  
‘Gelijke kansen voor elk talent’ weer.

Vormgeving
Van Hulzen Communicatie, Voorschoten

Beeld
cover , pagina 2, 10, 21, 26, 43 en 44 Jan van der Meijde, pagina 5 en 51 Hannelore Smilde Fotografie, 
pagina 15 Levien Willems, pagina 30 Albeda College, pagina 32 Chris Gorzeman, pagina 36 en 39 Hans Tak, 
pagina 40 en 41 Peter Schmidt. Foto’s in dit rapport zijn illustratief en zijn bijna allemaal gemaakt vóór de 
coronacrisis. De modellen staan los van de inhoud.

Informatie
Gemeente Rotterdam, Cluster Maatschappelijke
Ontwikkeling, afdeling Onderwijs
Mail: onderwijs@rotterdam.nl 
Internet: www.onderwijs010.nl
Uitgave: Januari 2021

7. Bemiddelingen. 

Colofon.

Jaarverslag Leerplicht 2019-2020
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