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Officiële uitgave van Rotterdam.

Nadere regels Rotterdams Onderwijsbeleid 2018-2019
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,
gelezen het voorstel van de directie Jeugd en Onderwijs van 6 februari 2018; kenmerk 17MO07635;
gelet op de artikelen 3, 4, 6, 13 en 14 van de Subsidieverordening Rotterdam 2014 (SVR 2014);
overwegende, dat het wenselijk is nadere regels vast te stellen ter uitvoering van de SVR 2014;
besluit vast te stellen:
Nadere regels Rotterdams Onderwijsbeleid 2018-2019

Artikel 1 Begripsbepalingen
In deze nadere regels wordt verstaan onder:
school: alle op grond van de Wet op het primair onderwijs, Wet op de expertisecentra en de Wet
a.
op het voortgezet onderwijs erkende scholen en de instellingen op grond van de Wet educatie
en beroepsonderwijs, Wet op het hoger en wetenschappelijk onderzoek;
schooljaar: de periode van 1 augustus tot en met 31 juli van het volgende jaar;
b.
vve-instelling: een door de gemeente bekostigde voor- en vroegschoolse educatie, gevestigd in
c.
Rotterdam;
gewichtenleerlingen: de gewichtenbepaling als bedoeld in artikel 27 van het Besluit bekostiging
d.
Wet op het primair onderwijs (WPO);
Children’s zone: Scholen in de wijken Afrikaanderwijk, Bloemhof, Carnisse, Hillesluis, Feijenoord,
e.
Oud-Charlois en Tarwewijk.

Artikel 2 Toepassingsbereik
a.

Het bepaalde in deze nadere regels is van toepassing op de verstrekking van subsidies door
burgemeester en wethouders voor de in artikel 3 bedoelde activiteiten voor het schooljaar 20182019.

Artikel 3 Activiteiten
Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt aan scholen voor activiteiten, die bijdragen aan het behalen
van hogere onderwijsresultaten en het verbeteren van onderwijskwaliteit. Daarbij worden de volgende
thema’s onderscheiden:
Primair onderwijs
stimuleren van zij-instroom om de druk op de Rotterdamse arbeidsmarkt te verlichten.
a.
Primair, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs
schoolontwikkeling teneinde de onderwijsresultaten van de leerlingen te laten stijgen op een
b.
brede ontwikkeling met een accent op taal en rekenen;
schakelklassen eerste opvang nieuwkomers waarin kinderen die minder dan twee jaar in Nederland
c.
zijn 12 maanden de gelegenheid worden geboden de Nederlandse taal aan te leren om daarna
in te stromen in het reguliere onderwijs;
Lekker fit! om een gezond gewicht en een actief leven voor de Rotterdamse jeugd te bevorderen;
d.
Ieder Kind Een Instrument om kinderen de kans te bieden een muziekinstrument te leren bespelen;
e.
Ouderbetrokkenheid door het aanstellen van een medewerker ouderbetrokkenheid om de school
f.
te helpen de betrokkenheid en het onderwijsondersteunend gedrag van ouders optimaal te
stimuleren;
Brede school door aanstellen van een medewerker brede school om maximale ontwikkelingskansen
g.
voor leerlingen te realiseren door een divers en ruim samenwerkingsverband te ontwikkelen dat
verbindingen legt tussen binnen- en buitenschools leren;
Talentklassen teneinde leerlingen van een basisschool die de potentie hebben een
h.
gymnasiumopleiding te volgen, maar nog een achterstand in taal en algemene ontwikkeling
hebben, gedurende een schooljaar extra lessen op één van de gymnasia te laten volgen en daarna
in te stromen;
Beste leraren voor Rotterdam door:
i.
verminderen ervaren werkdruk en/of begeleiding startende docenten;
1°
j.

k.

1

Middelbaar beroepsonderwijs
schoolontwikkeling om er zorg voor te dragen dat leerlingen een opleiding volgen die volgens
de Inspectie van het Onderwijs het oordeel voldoende of hoger krijgt;
Middelbaar beroepsonderwijs en Hoger Onderwijs
onderwijs en arbeidsmarkt om duurzame relaties te versterken en tot stand te brengen tussen
onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven;
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l.

m.

Primair, voortgezet, middelbaar beroeps-, hoger beroepsonderwijs en vve-instellingen
Beste leraren voor Rotterdam door het instellen van de Rotterdamse lerarenbeurs;
Primair, voortgezet, praktijkonderwijs, middelbaar beroeps-, hoger beroepsonderwijs en vveinstellingen
Beste leraren voor Rotterdam, door het instellen van een welkomstpremie.

Artikel 4 Doelgroep
Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan scholen binnen de grenzen van de gemeente Rotterdam en
door de gemeente bekostigde vve-instellingen in Rotterdam.

Artikel 5 Wijze van verdeling
1.
2.
3.
4.

5.

Het subsidieplafond in het kader van het Rotterdams Onderwijsbeleid voor de periode 1 augustus
2018 tot en met 31 juli 2019 bedraagt € 37.801.675,-.
Het subsidieplafond voor het Middelbaar Beroepsonderwijs, onderdeel Onderwijs en Arbeidsmarkt
is per kalenderjaar en bedraagt in 2018 € 570.000,- en in 2019 tot en met 31 juli 2019 € 332.500,-.
Deze bedragen zijn beschikbaar onder voorbehoud van de vaststelling van de gemeentebegroting
door de gemeenteraad en vaststelling van het budget door het Rijk.
Het subsidieplafond is nader onderverdeeld in budgetten per beleidsonderdeel volgens onderstaand
schema:

De verdeelsleutel voor de verschillende beleidsonderdelen is als volgt:
Subsidieonderdeel

Verdeelsleutel en prioritering

Primair en Voortgezet Onderwijs

2

Schoolontwikkeling
VO binnen Children's Zone
PO buiten Children's Zone
PO binnen Children's Zone
VO buiten Children's Zone
VO binnen Children's Zone

Het bedrag van het schoolontwikkelingsbudget wordt verdeeld op basis van het aantal
leerlingen, rekening houdend met de gewichtenleerlingen. In de beschikbaarheidstelling
is een onderverdeling gemaakt in primair onderwijs en voortgezet onderwijs en wel of
niet binnen de Children’s Zone.

Schakelklassen 1e opvang

De subsidie wordt ter beschikking gesteld aan schoolbesturen van benoemde
expertisescholen die vallen onder de Wet op het primair onderwijs. Op basis van drie
telmomenten (1 oktober, 1 februari en 1 juni) wordt bepaald of uitbreiding van klassen
nodig is. Daarbij heeft continuïteit van de schakelklassen eerste opvang nieuwkomers
prioriteit.

Medewerkers ouderbetrokkenheid

Prioritering vindt plaats op basis van:
a. het percentage gewichtenleerlingen (schoolgroepscore) in het primair onderwijs. De
aanvragen van het schoolbestuur van scholen met de hoogste percentages
gewichtenleerlingen gaan voor de andere aanvragen. Hoe hoger de score, hoe groter
de kans op subsidie.
b. het budget voor leerplusgelden in het voortgezet onderwijs waarvoor de school in
aanmerking komt. Hoe hoger het budget, des te groter de kans op subsidie.
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Middelbaar Beroepsonderwijs
Schoolontwikkelingsbudget

Het budget wordt naar rato verdeeld over de mbo-instellingen op basis van het
leerlingenaantal, waarna een afronding plaatsvindt. Indien een mbo-instelling geen
beroep doet op de voor hen gereserveerde middelen via hun bestuursaanvraag, dan is
het mogelijk dat twee of meer mbo-instellingen een gezamenlijke aanvraag doen die
gericht is op samenwerking tussen de mbo-instellingen.

Onderwijs- en arbeidsmarkt

De toekenning geschiedt op basis van inhoudelijke toetsing, waarbij de aanvragen
worden getoetst op volgorde van binnenkomst.

Beste leraren voor Rotterdam
Lerarenbeurs

De toekenning geschiedt op basis van inhoudelijke toetsing, waarbij de aanvragen
worden getoetst op volgorde van binnenkomst

Welkomstpremie

Aan de welkomstpremie is een budget toegekend.

Werkdruk en startende docenten

Het maximaal beschikbare budget per schoolbestuur is vastgesteld op basis van een
vast deel van € 8.000,- (zie artikel 5) per schoolbestuur en een verdeling van het
restantbedrag naar rato van het aantal leerlingen op basis van de leerlingentelling.
Voorwaarde hiervoor is een eigen bijdrage van 50% van de totaalaanvraag van het
schoolbestuur. Indien na toekenning nog budget resteert, kunnen de middelen door de
gemeente worden toegekend voor verlaging van de eigen bijdrage van het schoolbestuur.
Dit bedrag wordt verdeeld naar rato van de reeds toegekende subsidies.

Zij-instroom

Per schoolbestuur wordt een maximum bedrag beschikbaar gesteld. Dit bestaat uit €
5.000,- per schoolbestuur plus een verdeling van het restantbedrag naar rato van het
aantal leerlingen op basis van de leerlingentelling.

Artikel 6 Aanvraag
1.
2.
3.
4.

De indientermijn van de aanvraag is conform het derde lid van artikel 6 van de Subsidieverordening
Rotterdam 2014. Hierop zijn enkele uitzonderingen.
De subsidie voor Onderwijs en arbeidsmarkt kan het gehele jaar worden aangevraagd en is een
eenmalige subsidie.
De Rotterdamse Lerarenbeurs en de Welkomstpremie kan het gehele schooljaar worden
aangevraagd en is een eenmalige subsidie.
De indientermijn van de eerste aanvraag voor zij-instroom is conform het derde lid van artikel 6
van de Subsidieverordening Rotterdam 2014. Indien er voldoende budget resteert, wordt een
tweede termijn geopend. Voor de tweede termijn wordt de aanvraag ingediend voor 1 december
2018.

Artikel 7 Verantwoording
1.
2.
3.

De verantwoording voor de verleende subsidie voor schooljaar 2018-2019 bestaat uit een
inhoudelijke verantwoording en een financiële verantwoording inclusief accountantsproduct.
De inhoudelijke verantwoording wordt uiterlijk 1 december na afloop van het gesubsidieerde
schooljaar ingediend.
Voor het indienen van de financiële verantwoording inclusief accountantsproduct kunnen afspraken
op maat worden gemaakt met schoolbesturen. Dit geldt ook voor het tijdstip van indienen. Deze
worden opgenomen in de verleningsbeschikking.

Artikel 8 Slotbepalingen
1.

Deze nadere regels worden gepubliceerd in het Gemeenteblad en treden in werking op de eerste
dag na dagtekening van het Gemeenteblad waarin deze worden geplaatst.

Artikel 9 Citeertitel
Deze nadere regels worden aangehaald als: Nadere regels Rotterdams Onderwijsbeleid 2018-2019.
Aldus vastgesteld in de vergadering van 6 februari 2018.
De secretaris,
A.C. Vervooren, l.s.
De burgemeester,
A.Aboutaleb
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Dit gemeenteblad 2018, nummer 19, is uitgegeven op 7 februari 2018 en ligt op dins-, woens- en
donderdagen van 9.00 tot 13.00 uur ter inzage bij het Bestuurlijk Informatiecentrum Rotterdam (BIR),
locatie Wachtruimte Timmerhuis, Halve Maanpassage 1 (trap op, melden bij Informatiebalie)
(Zie ook: www.bis.rotterdam.nl – Regelgeving of Gemeentebladen chronologisch)
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