10-punten Onderwijs Actieplan D66 Rotterdam 2014-2018
1. D66 wil investeren in frisse en duurzame schoolgebouwen
Op dit moment heeft 80% van alle klaslokalen geen goed binnenklimaat, omdat er te weinig frisse lucht is. Hierdoor
hebben leraren en leerlingen allerlei gezondheidsklachten. Ook gaat dit koste van de leerprestaties en het
concentratievermogen. Om dit op te lossen wil D66 80 miljoen euro investeren.
Ook is er nu te weinig budget voor het onderhoud van schoolgebouwen. D66 wil daarom investeren in het wegwerken
van achterstallig onderhoud, het verduurzamen van schoolgebouwen en renovatie of nieuwbouw. Hiervoor wil D66 dat er
een investeringsfonds komt.

2. Investeren in voorschoolse educatie
Op de voorschool leren peuters niet alleen op een speelse manier de taal, maar ontwikkelen zij zich ook door met elkaar
te spelen en van elkaar te leren. D66 wil af van de scheiding tussen voorschool en kinderopvang, omdat het segregatie in
de hand werkt. Het doel is dat peuterspeelzalen en kinderopvang bij elkaar komen. Zoveel mogelijk peuters moeten
zonder taal- of ontwikkelachterstand aan de basisschool kunnen beginnen.
Op dit moment gaan 1 op de 3 peuters met een verhoogd risico op een (taal-)achterstand niet naar de voorschool.
Daarom moeten we uitbreiden en zorgen voor een plaats voor alle peuters tussen de 2,5 en 4 jaar. Daarvoor is 25 miljoen
euro per jaar nodig.

3. Investeren in docenten
D66 wil de basiskwaliteit verhogen van nieuwe leraren en voor leraren die al in het Rotterdamse onderwijs werken. In de
eerste plaats door meer mogelijkheden voor bijscholing. In het basis- en het speciaal onderwijs wil D66 ervoor zorgen dat
meer leerkrachten voor de klas komen die een academische en pedagogische opleiding hebben gevolgd.
In het voortgezet onderwijs moeten er meer docenten komen met een eerstegraads bevoegdheid. Daarom wil D66 dat er
in Rotterdam een opleiding moet komen voor eerstegraads docenten. Ook moet Rotterdam ervoor zorgen dat er minder
vaak onbevoegde docenten voor de klas staan.

4. Onderzoek naar mogelijkheid van Rotterdams opleidingsfonds
Rotterdam is en blijft een stad van de opgestroopte mouwen. Maar door meer Rotterdammers verder te scholen kunnen
we de economie van Rotterdam versterken. Of het nu gaat om de drop-out die spijt heeft, iemand met een studie
waarmee je moeilijk aan de bak komt of een techneut met 20 jaar werkervaring die voor de klas wil; met om- en
bijscholing komen we als Rotterdam vooruit. D66 wil daarom dat de gemeente de mogelijkheid onderzoekt een
gezamenlijk Rotterdams opleidingsfonds in samenwerking met het bedrijfsleven en Rijk op te zetten. Met dat fonds willen
we financiële belemmeringen om een opleiding te volgen weghalen. Op deze manier geven we invulling aan het begrip
‘een leven lang leren’.

5. Brede ontwikkeling van kinderen en minder bureaucratie
Voor D66 is onderwijs meer dan alleen het leren van rekenen en taal. Met extra leertijd moeten kinderen zich ook kunnen
ontwikkelen in de breedte; dus creatief, cultureel, communicatief of bijvoorbeeld op het gebied van sport. Extra geld van
de gemeente hiervoor moet niet afhankelijk worden gemaakt van CITO-scores, zoals nu het geval is. D66 wil dat scholen
de aanvragen voor verlengde leertijd maar eens in de 4 jaar hoeven in te dienen om zo de bureaucratie te verminderen.

6. Onderwijsmasterplan
D66 Rotterdam wil dat er een Masterplan Onderwijs 2030 komt. Onderwijs is dé manier om Rotterdammers een kans te
geven om zichzelf te ontwikkelen en hun kansen op werk te vergroten. Samen met onderwijsinstellingen en werkgevers
moet de gemeente Rotterdam een ambitie voor 2030 formuleren. Het doel is om het opleidingsniveau van
Rotterdammers te verhogen, te zorgen dat meer Rotterdammers een diploma halen, er een betere aansluiting met de
arbeidsmarkt komt en meer ruimte is voor innovatie binnen het Rotterdamse onderwijs.

7. Vakleerkracht gymnastiek op alle scholen en minder overgewicht
Op ongeveer 40% van de basisscholen is er geen gymleraar. D66 is wil dat er op alle basisscholen vakleerkrachten
gymnastiek zijn, zodat op een zo hoog mogelijk niveau bewegingslessen kunnen worden gegeven. Kinderen op jonge
leeftijd moeten op een positieve manier via school in contact komen met verschillende sport- en bewegingsvormen.
Aandacht voor beweging en voeding is belangrijk en de gemeente moet daarom het Lekker Fit programma verder
uitbreiden naar andere delen van de stad. Dat helpt ook om overgewicht in Rotterdam terug te dringen.

8. Inspraak van ouders, leerlingen en docenten op het schoolbeleid
Ouders, leerlingen en docenten willen allemaal hetzelfde: het beste onderwijs voor kinderen. D66 wil daarom dat scholen
transparant zijn over hun beleid en dat ouders, leerlingen en docenten ook mee mogen praten over de begroting van de
school. Ook moeten scholen inzicht geven in de resultaten van het onderwijs en dan juist niet alleen CITO-scores, maar in
de volle breedte van wat een school bijdraagt aan de ontwikkeling van kinderen.

9. Transparante en eerlijke aanmeldprocedures
D66 hecht aan vrije schoolkeuze voor ouders. Nu raken ouders door de verscheidenheid aan systemen en termijnen het
spoor bijster. D66 vindt dat scholen volledig transparant moeten zijn over hoe ouders hun kind kunnen inschrijven. De
gemeente moet er op toe zien dat alle kinderen een gelijke, eerlijke kans hebben om op de school van hun voorkeur
terecht te kunnen. Broertjes en zusjes en kinderen die in de buurt wonen kunnen wat D66 betreft voorrang krijgen.
Andere selectiecriteria zijn niet wenselijk. Daarom moet de gemeente met scholen in overleg om te komen tot een
eenduidig en voor ouders handig aanmeldsysteem.

10.

Roze doorgaande leerlijn

D66 wil LHBT voorlichting op álle Rotterdamse scholen. Naar schatting is nu op slechts 1 van de 3 scholen LBHTvoorlichting. Er moet een Rotterdams voorlichtingspakket komen voor een doorgaande roze leerlijn vanaf 9 jaar. De
gemeente moet daarbij samenwerken met de LHBT-organisaties in de stad.

