
Het college heeft drie hoofdambi-
ties vertaald in veertien concrete 
doelen of targets, die het deze col-
legeperiode wil halen. De eerste 
hoofdambitie is om uit de ener-
gietransitie (dus de overgang van 
vuile naar schone energie) kansen 
te creëren voor nieuwe vormen 
van werk, onderwijs, bouwen en 
vervoer. Een van de doelen daar-
bij is dat er in 2020 in geen enke-
le straat de Europese norm voor 
schone lucht wordt overschre-
den. Bij de tweede ambitie ‘kan-
sen voor iedereen’ is een van de 
targets dat er 19 duizend taaltra-
jecten komen voor laaggeletter-
de Rotterdammers. En een van de 
doelen bij de ambitie ‘Fijn wonen 
in een wereldstad’ is dat er 20 hec-
tare groen bijkomt in vier jaar 
tijd. Alle targets zijn te lezen via 
www.rotterdam.nl/collegetargets. 

Flinke investeringen
De totale begroting bedraagt ruim 
3,4 miljard euro. In 2019 gaat 
onder meer 9 miljoen euro naar 
de bouwambitie, is er 4 miljoen 
euro om Rotterdammers blijvend 
uit de bijstand te halen en bijna 
4,2 miljoen euro voor de aanpak 
van ondermijning (criminaliteit 
die de onderwereld met de boven-
wereld verbindt). In de komen-
de vier jaar investeert het college 
ruim 150 miljoen euro in de ener-
gietransitie. 

‘De vervuiler betaalt’ 
Hiervoor heeft de gemeente 
natuurlijk ook inkomsten nodig. 
Het grootste deel komt van de 
rijksoverheid: ruim 2,3 miljard 
euro. Verder komt 584 miljoen 
euro uit belastingen en heffin-
gen. Het parkeertarief stijgt naar 
hetzelfde niveau als andere gro-

te gemeenten. Vooral een parkeer-
vergunning voor een tweede auto 
wordt duurder. De afvalstoffen-
heffing gaat voor veel huishou-
dens juist omlaag, doordat er ver-
schillende tarieven komen voor 
een-, twee- en meerpersoonshuis-

houdens. Dit past bij het princi-
pe van het college dat ‘de vervui-
ler betaalt’. 

De wijken in
Het college wil dat Rotterdam-
mers meer te zeggen krijgen over 

hun leefomgeving. Daarom gaan 
de collegeleden regelmatig de wij-
ken in om te kijken, luisteren en 
in gesprek te gaan met bewoners 
en ondernemers.

Meer lezen?
www.watdoetdegemeente.rotter-
dam.nl
www.rotterdam.nl/gemeenteraad/
begroting-2019
https://rotterdam.raadsinforma-
tie.nl (vergaderstukken inzien en 
debatten (terug)kijken)

■■ Thuis in het HipHopHuis
■■ Bijzondere-dierendag
■■ Bakfiets zoekt mantelzorger
■■ Blinde liefde voor salsaStadskrant
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Hoek van Holland heeft een nieuwe mountainbikeroute. Het parcours 
van 4,3 kilometer ligt langs het Nieuwe Oranjekanaal bij de Polderhaak-
weg. De route zit vol met technische uitdagingen, zoals heuveltjes en 
kombochten op zand en gras. Burgemeester Aboutaleb heeft de route 
afgelopen zaterdag officieel geopend. Een deel is nog in ontwikkeling. 
Het parcours is tussen zonsop- en zonsondergang gratis toegankelijk. Er 
zijn geen spullen te huur, dus neem eigen fiets en helm mee.

College presenteert begroting 2019 

Nieuwe energie voor iedereen

4,3 km heuvels en bochten

Het nieuwe college gaat voor een groene, duurzame stad met een bloeiende economie, die kansen biedt aan iedereen. 

Kom erbij!
De Kinderboekenweek 
draait dit jaar om vriend-
schap: ‘Kom erbij!’. Naast 
veel gezellige activiteiten 
in de bibliotheken is er 
op 7 oktober het grote 
Kinderboekenweekfeest 
in de Centrale Bibliotheek 
Rotterdam. Alle activitei-
ten zijn gratis.

Van 3 tot en met 14 oktober is er 
in de verschillende vestigingen 
van Bibliotheek Rotterdam van 
alles te doen. Jill (van ZAPP) sig-
neert boeken, er komen schrijvers 
langs, er zijn theatervoorstellin-
gen, je kunt je eigen tekenrobot 
maken of feesten bij het Vrolijke 
Vrienden Kinderboekenfestival.

Kijk voor het volledige program-
ma in de agenda op de website 
van de bibliotheek. of haal de pro-
grammaflyer in de bibliotheek. 
De activiteiten zijn gratis, maar 
soms heb je een kaartje nodig 
omdat er anders misschien geen 
plek is. Check hiervoor:
www.bibliotheek.rotterdam.nl

Meer fietsrekken 
Er komen steeds meer fietsers en fietsen in Rotterdam. 
Al die fietsen moeten ergens gestald worden. Daarom 
plaatst de gemeente veel extra fietsrekken.

De afgelopen twee jaar zijn er zo’n 
3500 fietsrekken bijgeplaatst in de 
Rotterdamse straten, en nog eens 
950 rekken bij metro- en tram-
haltes. Elk rek biedt plaats aan 
twee fietsen. Daarnaast hebben 
gemeentelijke gebiedsorganisaties 
nog rekken geplaatst.   

Proef
In sommige wijken hebben bewo-
ners geen eigen berging en is wei-
nig plek om je fiets op straat te 
zetten. In drie van deze wijken 
is een proef gestart. Deze wijken 
krijgen extra fietsrekken. Bergpol-
der krijgt er 600, Kralingen-West 
450 en Middelland 246. Verder 
kijkt de gemeente of er mogelijk-
heden zijn voor meer fietstrom-
mels en voor stallingen in 
bestaande gebouwen. Ook wordt 

in deze wijken extra gecontro-
leerd op fietswrakken en weesfiet-
sen (fietsen die op straat staan en 
langere tijd niet gebruikt worden). 
Deze nemen veel plek in beslag en 
geven een rommelig straatbeeld. 

Oude fiets
Ziet u zelf een fietswrak of wees-
fiets? Meld dit via de BuitenBeter 
app, het webformulier op www.
rotterdam.nl of via telefoonnum-
mer 14 010. Een oude fiets die u 
niet meer gebruikt kunt u naar 
het Milieupark brengen of gratis 
laten ophalen door de gemeente. 
Maak een afspraak via  
www.rotterdam.nl/loket/grofvuil. 

  www.rotterdam.nl/ 
wonen-leven/stadswachten   
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In deze Stadskrant onder andere

Schone lucht, een duurzame stad, een bloeiende eco-
nomie, fijn wonen en kansen voor iedereen. Dat zijn 
de belangrijkste ambities van het nieuwe college van 
burgemeester en wethouders. Dit staat in de begroting 
die het stadsbestuur vrijdag aanbood aan de gemeen-
teraad. 

Besluitvorming gemeenteraad
De gemeenteraad beslist uiteindelijk over de begroting. U kunt uw 
mening, zorgen of bezwaren delen met de raad tijdens een bijeenkomst 
op woensdag 17 oktober. U kunt zich aanmelden om in te spreken tot 
maandag 15 oktober 12.00 uur via info@griffie.rotterdam.nl.
Op 31 oktober en 1 november bespreken de verschillende raadscom-
missies ‘hun’ onderdelen in de begroting. Op 8 november zijn de alge-
mene beschouwingen. Op 13 november is het afrondende debat tussen 
raad en college en wordt er gestemd.

www.watdoetdegemeente.rotterdam.nl
www.rotterdam.nl/gemeenteraad/begroting-2019
https://rotterdam.raadsinformatie.nl
www.rotterdam.nl/wonen-leven/stadswachten


  

Contact met de gemeente
Website
U kunt steeds meer gemeentelijke zaken digi-
taal regelen via: www.rotterdam.nl/mijnloket 
en voor ondernemers:
www.rotterdam.nl/ondernemen.

Meldingen en klachten
www.rotterdam.nl/melding en
app buitenbeter (www.buitenbeter.nl).

Officiele bekendmakingen
Officiële bekendmakingen van de gemeente
vindt u op www.rotterdam.nl/rotterdambericht.
Ook handig: aanmelden op de e-mailservice
van www.overheid.nl en de app
Rotterdam-Omgevingsalert.

Facebook en twitter
www.facebook.com/gem.Rotterdam en
www.twitter.com/rotterdam.

VraagWijzer
Voor vragen over zorg, gezondheid, geld-
problemen, juridische problemen, brieven en 
formulieren, activiteiten in de wijk en mantel-
zorg kunt u terecht bij VraagWijzer.

Kijk voor informatie op
www.rotterdam.nl/wonen-leven/zorgdichtbij.
Hulp nodig? Vul dan het contactformulier in 
of bel naar 14010. U kunt ook binnenlopen bij 
een VraagWijzer bij u in de buurt,
zie www.rotterdam.nl/wonen-leven/vraagwijzer.

Bellen
14010. Op werkdagen van 08.00 - 20.00 uur en 
op zaterdag van 09.00 - 17.00 uur.

Stadswinkels
Voor een aantal gemeentelijke producten is het 
noodzakelijk dat u langskomt bij de gemeente.  
Kijk op www.rotterdam.nl/bestuur-organisatie/ 
stadswinkels voor de ope ningstijden en het 
maken van een afspraak.

Gebieden
Via www.rotterdam.nl/bestuur-organisatie/
gebiedscommissies en 14010 komt u in 
contact met de gebieds organisatie en/of 
gebiedscommissie. Op de gebiedspagina in 
deze Stadskrant vindt u informatie over andere 
contactmogelijkheden.

Colofon 
De Stadskrant is een uitgave
van de gemeente Rotterdam
en verschijnt tweewekelijks.
42e jaargang.

Redactie Stadskrant:
Gemeente Rotterdam
Telefoon: 14 010
stadskrant@rotterdam.nl

Bezorgklachten: 088 0561595 
of www.dehavenloods.nl/pagina/
bezorgklacht

Stadskrant
Gemeente Rotterdam
Postbus 1130 
3000 BC Rotterdam

Digitale versie Stadskrant op
www.rotterdam.nl/stadskrant
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9000 jaar 
geleden
Hoe leefden mensen in de 
prehistorie? Op een van 
de modernste plekken van 
de stad, bij het Centraal 
Station, kunt u tijdens de 
Nationale Archeologieda-
gen zien én proeven hoe 
mensen daar 9000 jaar 
geleden woonden en aten.

Op de plek van de huidige perrons 
3 en 4 lag in de midden-steentijd 
een rivierduin. Mensen bivakkeer-
den op dit duin vlakbij een kreek 
met zoet water. Ze hielden zich in 
leven door te jagen op wild, door 
te vissen en door noten, vruchten 
en wortelstokken te verzamelen. 

Prehistorische hapjes
Zaterdag 13 oktober, tussen 11.00 
en 15.00 uur, hangt er op het 
plein voor het station een enorm 
hekdoek met een illustratie die 
het rivierduin en het leven daarop 
verbeeldt. De aanwezige stadsar-
cheologen kunnen u er meer over 
vertellen. Er zijn zelfs prehistori-
sche hapjes zodat u kunt proeven 
wat er destijds werd gegeten. 

Deel een e-scooter
Rotterdam streeft naar een gezonde stad met schone 
lucht. Een van de slimme oplossingen daarbij is een 
elektrische deelscooter. Op 3 oktober is de e-scooter 
van felyx officieel geïntroduceerd in de stad.

Deze scooter is 100 procent elek-
trisch en wordt met groene 
stroom opgeladen. Via een app 
zijn de scooters in de buurt te vin-
den en te huren. Gebruik kost 30 
cent per minuut. 

Fietsbel
De (snor)scooters zijn begrensd op 
25 kilometer per uur en hebben 
een fietsbel, zodat de bestuurders 
anderen op het fietspad op een 
vriendelijke manier kunnen waar-
schuwen of inhalen. Om de vier 
dagen worden ze nagekeken en 
felyx zorgt voor het verwisselen 
van de batterij. 

Parkeren
De gemeente staat positief tegen-
over deelmobiliteit, dus het delen 

van bijvoorbeeld scooters en 
auto’s. In Amsterdam heeft de 
invoering van de felyx scooters al 
geleid tot minder korte autorit-
ten en minder gebruik van ben-
zinescooters. Daarnaast besteedt 
felyx, in overleg met de gemeen-
te, veel aandacht aan het voor-
komen van (parkeer)overlast. Zo 
kunnen de scooters alleen binnen 
het servicegebied geparkeerd wor-
den. Buiten dat gebied kunt u wel 
rijden, maar niet uitchecken. Zo 
lang u niet bent uitgecheckt blijft 
de huur doorlopen. Het servicege-
bied is te vinden in de app.

Informatie over hoe het precies 
werkt vindt u op:

 www.felyx.nl/rotterdam

‘Tweede thuis voor hiphopliefhebbers’
Dansen als een robot, draaien als een tol of leren rij-
men of scratchen? Het HipHopHuis is de thuishaven 
voor iedereen die houdt van de hiphopcultuur of ge-
woon ‘hele coole moves’ wil leren. 

Het HipHopHuis begon zestien 
jaar geleden in een garage aan 
de Coolhaven met een handje-
vol breakdancers. Tegenwoordig 
is het een volwassen organisatie 
waar wekelijks 500 hiphopliefheb-
bers op afkomen. 

Popping en afro
En dat zijn niet alleen breakdan-
cers. Er zijn tal van dansstijlen 
die leerlingen in het HipHopHuis 
kunnen volgen. Van vogue tot 
dancehall en van popping tot afro. 
‘Iedereen is hier welkom. Van 
ervaren breakdancers tot nieu-
we leerlingen die bij een videoclip 
denken: tof, zo wil ik ook leren 
dansen’, legt Henk van Dillen van 
het HipHopHuis uit. ‘Een paar 
keer per week hebben we ‘open 
practice’ waar je vrij kan dansen, 
maar ook beginnerslessen waarin 
je stap voor stap wordt begeleid in 
verschillende stijlen.’

Meer dan dansschool
Maar het HipHopHuis is méér 
dan een dansschool. Er zijn dj-, 
 graffiti- en producerworkshops 
en de muren zijn beschilderd met 
streetart. De Rotterdamse rap-
per Winne heeft er zijn eigen stu-
dio, stadsdichter Derek Otte geeft 
er spoken word-cursussen en er zijn 
regelmatig foto- en kunst-exposi-
ties.  
‘Het HipHopHuis is in feite een 
tweede thuis voor de hiphoplief-
hebber. Wij vinden het belang-
rijk dat kunstenaars, docenten en 
deelnemers zich hier welkom en 
comfortabel voelen. Hier lopen 
mensen rond die hun roots heb-
ben in de hiphopgemeenschap. 
Ook in de organisatie hebben de 
meesten een hiphopachtergrond, 
zelf kom ik uit de breakdance-
scene.’

Geen hiphopdiploma
Volgens Van Dillen stimuleert het 
HipHopHuis dansers en arties-
ten om zich te blijven ontwikke-
len. ‘Er bestaan geen hiphopdiplo-

ma’s en hiphop krijgt niet dezelf-
de waardering als traditionele 
kunstvormen. Wij werken eraan 
dat onze deelnemers en docenten 
meer gewaardeerd worden.’ 

De gemeenteraad kwam donderdag 27 september bij-
een. Hieronder vindt u een selectie van de besproken 
onderwerpen.

Nieuws uit de raad

De raad besprak het rekenkamer-
rapport ‘Niet thuis geven, onder-
zoek opvang daklozen’. Verschil-
lende moties werden aangeno-
men. Zoals ‘Housing First’, het 
direct beschikbaar stellen van een 
woning voor sommige daklozen. 

Maar ook de doorontwikkeling 
van de nachtopvang, het maken 
van een actieplan tegen agressie 
en geweld in de zorg en meer pre-
ventieve maatregelen om dakloos-
heid te voorkomen. Ook debat-
teerde de raad over de transfor-

matie en de sloopplannen van de 
Tweebosbuurt. De raad wil onder 
andere dat de woningcorporatie 
hierover spreekt met alle belang-
hebbenden. De raad stemde daar-
naast in met de ontwikkeling van 
de Tollenslocatie in de Spaanse 
Polder en de aankoop en uitgifte 
in erfpacht van enkele percelen. 
Ook stelde de raad de volgende 
bestemmingsplannen vast: Zuid-
diep, Kleiwegkwartier (bestuur-
lijke lus) en Reparatie Alexander-
knoop.

Voor meer informatie en de volle-
dige bijdrage van de raadsfracties 
zie https://rotterdam.raadsinfor-
matie.nl. 

In de grote zaal van het HipHopHuis kun je les krijgen in tal van dansstijlen. 
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Taylan Cicek van de SP tijdens een eerdere raadsvergadering.
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Met de Rotterdampas krijgt u één extra gratis les naar keuze bij het Hip-
Hophuis. De actie is geldig tot en met 30 november. www.hiphophuis.nl 

https://rotterdam.raadsinformatie.nl


Stadskrant  

Zorgverzekering voor 
alle Rotterdammers 
Alle Rotterdammers kunnen vanaf 1 januari gebruikma-
ken van een collectieve zorgverzekering. Zorgverzeke-
raar VGZ biedt deze aan. De gemeente ondersteunt dit.    

VGZ biedt al een tijd een verzeke-
ring aan voor Rotterdammers die 
niet zo veel te besteden hebben, 

het VGZ Rotterdampakket. Nieuw 
is dat nu ook alle andere Rotter-
dammers deze verzekering kun-
nen afsluiten. En dit pakket krijgt 
een uitgebreidere dekking. 

Brede dekking
Wethouder Sven de Langen: ‘Wij 
bieden nu álle Rotterdammers die 
veel zorgkosten hebben een zorg-
verzekering met een heel bre-
de dekking. Voor Rotterdammers 
met weinig geld leggen wij als 
gemeente bovendien een tientje 
per maand bij. Ik wil dat niemand 
in Rotterdam hoeft te beslui-
ten om zijn medicijnen niet op te 
halen omdat hij bang is voor de 
rekening.’   

Ook nieuw is het ‘Rotterdampak-
ket Compact’ van VGZ. Dit verze-
keringspakket is bedoeld voor Rot-
terdammers die weinig medische 
zorg verwachten, maar wel goed 
verzekerd willen zijn. 

 www.vgz.nl/rotterdam

Bijzondere-dierendag
Morgen, 4 oktober, is het Werelddierendag. Traditiegetrouw een dag waarop mensen 
hun hond, kat, cavia of goudvis extra verwennen. Maar in de stad leven nog veel 
meer dieren. Ook bijzondere dieren die je niet meteen in en om de stad verwacht. 
Stadsecoloog Olaf van Velthuijsen vertelt erover. 

IJsvogel
Blauwe flitsen en fluitende gelui-
den? Dat kan een ijsvogeltje zijn. 
Ze zijn tegenwoordig vaak mid-
den in de stad te vinden, bijvoor-
beeld in kleine stadsparkjes met 
visrijk water en boomtakken om 
op te posten, zoals Schoonoord. 
Ondanks de naam is de ijsvogel 
helemaal geen liefhebber van ijs 
en winter, want dan kan hij moei-
lijk aan voedsel komen. Daarom 
helpt de gemeente in barre win-
ters door wakken te maken in 
het ijs, zodat het water bereik-
baar blijft. Voor het nestelen wor-
den verticale ijsvogelwandjes aan-
gelegd.

Steenmarter
Lange tijd kwam de steenmar-
ter alleen in oost-Nederland voor, 
maar door aanleg van ecologische 
verbindingen is het diertje naar 
het westen gekomen, zelfs tot in 
de stad. Niet tot ieders enthousi-
asme, want dit roofdier gebruikt 
schuurtjes, stallen en zelfs zolders 
en kelders  als verblijfplaats. Soms 
veroorzaakt hij schade. Steenmar-
ters zijn vooral ’s nachts actief, 
dus ze zijn niet makkelijk te zien. 
Via sporen en wildcamera’s wordt 
hun aanwezigheid opgemerkt. Tot 
nu toe zijn ze alleen gespot in Rot-
terdam-Zuid, maar het zal niet 

lang duren tot ze opduiken aan de 
noordoever. 

Oeverzwaluw
Net als de meeste andere zwa-
luwsoorten keert de oeverzwa-
luw jaarlijks terug. De oeverzwa-
luw broedt in steile wanden van 
natuurlijke oevers, maar veel 
vaker nog bij afgravingen, grond- 
en zandhopen of andere gevolgen 
van menselijke bedrijvigheid. Ver-
spreid over de stad zijn broedko-
lonies aanwezig. Onder andere in 
het havengebied, in Nesselande en 
op de landtong Rozenburg, waar 
een steile wand is aangebracht bij 
een van de gronddepots.  

Zandhagedis
Geritsel en iets groens dat weg-
schiet. Dat is meestal wat je 
meekrijgt van de schuwe zandha-
gedis. Het is de enige in het wild 
levende reptielensoort die voor-
komt op Rotterdams grondgebied. 
De zandhagedis leeft in de duinen 
van Hoek van Holland. Aan het 
begin van de voortplantingsperio-
de, in het voorjaar, kleurt het man-
netje felgroen. Hij gaat de strijd 
aan met andere mannetjes om te 
kunnen paren met een vrouwtje. 
De meeste kans om er een te zien 
is ’s morgensvroeg op een zonnige 
dag, als het nog niet zo warm is. 

Zeehonden
Om zeehonden te zien hoef je 
niet naar de Waddenzee. Zowel 
de gewone zeehond als de grij-
ze zeehond komen vlakbij Rotter-
dam voor, in het havengebied bij 
de Maasvlakte. Door de goede vis-
stand en waterkwaliteit, rustige 
plekken om te liggen en aandacht 
vanuit het Havenbedrijf hebben 
de zeehonden het hier naar hun 
zin. De strandjes rond de Maas-
vlakte zijn favoriete ‘hangplek-
ken’. Benieuwd? Pak de Fast Ferry 
naar de Maasvlakte. Als er zeehon-
den op de strandjes liggen gaat de 
kapitein langzamer varen zodat ze 
goed te zien zijn.
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Snapje wat je online 
verstuurt? 

Online flirten, via bijvoorbeeld Snapchat of Instagram, 
kan leuk en spannend zijn. Maar het kan ook nare ge-
volgen hebben. Daarom start Rotterdam een campagne 
om vooral jongeren bewust te maken van wat er met 
online foto’s en filmpjes kan gebeuren. 

Sexting is het sturen van erotische berichtjes, filmpjes of foto’s naar 
elkaar. 42 procent van de jongeren in de regio Rotterdam heeft ervaring 
met sexting, en daarvan heeft ongeveer een derde een of meer negatie-
ve ervaringen. 

Vals gevoel van veiligheid
Veel jongeren delen bijvoorbeeld naaktfoto’s via het medium Snapchat, 
omdat foto’s die je daarop deelt na 24 uur verdwijnen en niet worden 
opgeslagen. Wethouder Bokhove: ‘Dat geeft een vals gevoel van veilig-
heid. Want een foto die in goed vertrouwen wordt gedeeld kan eenvou-
dig ‘gescreend’ worden met bijvoorbeeld een tweede telefoon. Je hebt 
dus geen garantie dat het bericht tussen jou en de ontvanger blijft.’ 

Informatie en tips
De gemeente vindt het belangrijk dat jongeren zelf nadenken en snap-
pen wat ze versturen. Hierover is een filmpje gemaakt dat gedeeld 
wordt via de populaire online platformen zoals Snapchat en YouTube. 
Op middelbare scholen komen posters te hangen en de website snap-
jewatjestuurt.nl geeft tips. Bijvoorbeeld dat je eerst zeker moet weten 
met wie je het bericht deelt en dat je zorgt dat je nooit herkenbaar, bij-
voorbeeld met je gezicht, in beeld bent. Er wordt uitgelegd wat de geva-
ren van sexting zijn en waar je eventueel hulp kunt krijgen. Ook ouders 
kunnen informatie vinden op de website. 

Kijk voor meer informatie op www.snapjewatjestuurt.nl.
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Bakfiets zoekt mantelzorger
Mantelzorgers kunnen allerlei vormen van hulp en 
ondersteuning krijgen van de gemeente. Om hen daar-
op te wijzen zet de gemeente sinds vorige week twee 
bakfietsen en twee handkarren in. Welzijnsorganisaties 
kunnen gebruikmaken van deze ‘mantelkarren’. 

Mantelzorgers zijn mensen die 
langdurig en onbetaald zieke 
familieleden of vrienden verzor-
gen. De gemeente wil hen daar-
bij zoveel mogelijk ondersteunen. 
Daar zijn verschillende mogelijk-
heden voor. Zo kan de persoon die 
verzorgd wordt in bepaalde situ-
aties dagbesteding krijgen of een 
paar nachten in een logeerhuis 
verblijven.

‘Mantelzorgers hebben een zwa-
re taak en zijn vaak onmisbaar. 
Wij moeten voorkomen dat zij 

overbelast raken,’ zegt wethouder 
Michiel Grauss, onder meer van 
informele zorg. ‘Wij hopen ze te 
helpen door informatie over alle 
mogelijkheden van ondersteuning 
naar de mensen toe te brengen, 
met deze mantelkarren.’ 

Rotterdammers kunnen de man-
telkarren tegenkomen in de gebie-
den Centrum, Feijenoord (in de 
wijk Bloemhof), Hoek van Holland 
en Rozenburg. 

www.rotterdam.nl/mantelzorg
Wethouder Michiel Grauss onthulde vorige week woensdag de eerste mantelkar. 
Ook op de foto: Caroline van Jaarsveld van Stichting Humanitas.
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Nieuws uit de raad

matie.nl. 

IJsvogels ‘posten’ graag op boomtakken in kleine parkjes.

Zeehonden hangen graag rond op de strandjes rond de Maasvlakte.
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Check voor vertrek! 
Kijk voor de routeplanner, live 
verkeersbeelden en omleidingen op 
onze website en social media: 

 www.RotterdamOnderweg.nl

 Facebook.com/RdamOnderweg

 Twitter.com/RdamOnderweg 
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Rotterdam Onderweg | Weet hoe je er komt 

Draag een 
reus voor
Ouderen helpen met 
boodschappen, schoon-
maken bij de sportclub 
of een praatje maken met 
zieke mensen. Veel kin-
deren en jongeren zetten 
zich in voor anderen en 
voor de stad. Om ze hier-
voor te onderscheiden is 
er de ‘Rotterdamse Reus’. 

De Rotterdamse Reus wordt dit 
jaar voor de tweede keer uit-
gereikt. De onderscheiding is 
bedoeld voor behulpzame hel-
den, jonger dan 27 jaar, die zich 
belangeloos inzetten voor ande-
ren en de stad. Per gebied worden 
één kind en één groep, bijvoor-
beeld een sportteam of schoolklas, 
onderscheiden. De reuzen krijgen 
een medaille en oorkonde. Vorig 
jaar wonnen onder meer de Jon-
gerenraad Overschie en de Kin-
dergebiedscommisie Centrum een 
‘reus’. Kent u ook zo’n jonge kan-
jer? Draag hem of haar dan voor 
tot en met 25 oktober via www.
rotterdam.nl/loket/rotterdam-
se-reus.

Rotterdam is voortdurend 
in beweging. Evenemen-
ten en werkzaamheden 
maken de stad aantrekke-
lijker en beter bereikbaar. 
Hieronder zetten we het 
belangrijkste bereikbaar-
heidsnieuws voor u op 
een rij. 

Coolsingel
Op de Coolsingel is een nieuwe 
fase gestart van de herinrichting. 
Ook de Schiedamsedijk is gedeel-
telijk afgesloten voor auto’s, tus-
sen de Schilderstraat en het 
Churchillplein in de richting van 
het Churchillplein. Links afslaan 
naar de Schilderstraat is ook niet 
mogelijk. Het autoverkeer vanaf 
het Vasteland richting Churchill-
plein kan omrijden via de Boom-
pjes en de Blaak of via de Westzee-
dijk en de ‘s-Gravendijkwal.  
•  www.rotterdamonderweg.nl/

coolsingel 

Linker Rottekade
De Linker Rottekade wordt 
opnieuw ingericht. Er wordt 
gewerkt aan een nieuw wegdek 
en trottoir. Er komen onder ande-
re bredere fietsstroken en nieu-
we tramsporen. De weg is daar-
om tot en met 7 december afgeslo-
ten voor verkeer tussen de Noor-
derbrug en de Zaagmolenbrug. 
Omrijden kan bijvoorbeeld via 
Noordplein, Heer Bokelweg, Schie-
kade. De werkzaamheden hebben 

ook invloed op tramlijnen 7 en 8. 
Die rijden niet meer over de Lin-
ker Rottekade.
•  www.rotterdamonderweg.nl/

linkerrottekade

Grote Visserijstraat
De gemeente legt vanaf 1 oktober 
een nieuw gemaal aan bij de Gro-
te Visserijstraat. Dat is nodig om 
afvalwater over een lange afstand 
te kunnen pompen. De Grote Vis-
serijstraat is daarom tot 13 okto-
ber afgesloten vanaf de Rösener 
Manzstraat richting de Schiedam-
seweg. Omrijden kan via de Röse-
ner Manzstraat, de Mathenesser-

weg en de Schiedamseweg.
•  www.rotterdamonderweg.nl/

grotevisserijstraat

A15
De hoofdrijbaan van de A15 is 
tussen knooppunt Vaanplein en 
knooppunt Ridderkerk-Noord 
afgesloten van vrijdag 5 oktober 
22.00 uur tot zondag 7 oktober 

09.00 uur. Op zaterdag 6 oktober 
tussen 09.00 en 22.00 uur is ook 
de toerit Barendrecht/Rotterdam 
IJsselmonde (20) dicht. Er zijn ver-
schillende omleidingen tijdens de 
afsluiting. Volg de aanwijzingen 
op de borden voor de meest actue-
le omleiding. 
•  www.rotterdamonderweg.nl/

A15

De Linker Rottekade krijgt onder andere bredere fietsstroken en nieuwe tramsporen.
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Week van de Toegankelijkheid

De Rotterdamse Annema-
rie Nodelijk (34) werd ruim 
tien jaar geleden slecht-
ziend door een hersentu-
mor. Sindsdien zijn gewo-
ne dagelijkse dingen niet 
meer zo vanzelfsprekend. 
Dansen bijvoorbeeld. Ze 
opende daarom in 2012 de 
eerste dansschool voor 
blinden en slechtzienden 
in Rotterdam: Blinde lief-
de voor salsa.

‘Ik houd van salsadansen’, vertelt 
Nodelijk. ‘Maar bij een reguliere 
dansschool kreeg ik niet de bege-
leiding die ik nodig heb. De ver-
lichting ging aan het begin van 
de les uit en een kwartier later 
was de leraar vergeten dat ik er 
was. Ontspanning werd daardoor 
inspanning.’

Bij Blinde liefde voor salsa houden 
docenten speciaal rekening met 
de visuele beperking van de leer-
lingen. ‘Ze zeggen dus niet: ‘zet 
je hand hier’, maar: ‘zet je hand 
in je linkerzij’. Ook begeleiden we 
meer. Na de les loop ik bijvoor-
beeld mee naar de taxi. Die per-
soonlijke begeleiding geeft men-
sen met een beperking het gevoel 
dat ze er mogen zijn.’

Het blijft dan ook niet alleen bij 

dansen. ‘We gaan uit eten en doen 
andere dingen die deelnemers 
vóór het salsadansen niet durfden 
vanwege hun beperking. Maar je 
bént niet je beperking, je hébt een 
beperking. Mensen moeten zich 
vrij voelen om te doen wat ze wil-
len.’ 

Nodelijk benadrukt dat ook men-
sen die goed zien welkom zijn. 
Iedereen die wil leren salsadan-
sen kan op woensdagavond tussen 
19.30 uur en 21.30 uur terecht 

op de Nieuwe Binnenweg 33. Wie 
twijfelt kan ook eerst een keertje 
komen kijken. 
Er is een beginners- en gevorder-
dengroep. Ieder blok van tien les-

sen wordt afgesloten met een 
einddansfeest. Het nieuwe blok 
start begin december. 

 www.blindeliefdevoorsalsa.nl

‘Je bent niet je beperking’
Maatregelen 
tijdens de 
herfst
Het is herfst. Dat betekent 
meer regen en honderd-
duizenden bomen en 
struiken in Rotterdam die 
hun blad gaan verliezen. 
Dit kan hoog water en 
gladheid opleveren. 

De gemeente ruimt in het herfst-
seizoen zoveel mogelijk bladeren 
op van de stoep en de straten. De 
bladeren worden naar de gft-ver-
werker gebracht die er compost 
van maakt. U kunt helpen door 
uw eigen stoep bladvrij te maken. 
Blad in de tuin kunt u laten liggen 
als voeding voor de planten of in 
de gft-container deponeren.

Hoogwater
Tijdens de herfst begint ook het 
stormseizoen (1 oktober tot en 
met 15 april). Er is dan meer kans 
op hoogwater in de Nieuwe Maas. 
Soms leidt dit tot water op de 
kades en wateroverlast. Bij moge-
lijk hoogwater plaatst Rotterdam 
borden en afzettingen op de lager 
gelegen plekken. Bewoners wor-
den gewaarschuwd om hun auto’s 
langs de kades weg te halen. 
Tijdens het hoogwater bewaken 
de gemeente en de politie de situ-
atie. Maar u bent zelf verantwoor-
delijk voor het voorkomen van 
schade aan uw eigendommen. U 
kunt bijvoorbeeld zandzakken 
of schotten voor deuren plaatsen 
om uw huis waterdicht te maken, 
belangrijke dingen naar een hoge-
re verdieping verplaatsen en even-
tueel de elektriciteit afsluiten. 

www.rotterdam.nl/buitendijks
www.rotterdam.nl/waterveilighei-
dinrotterdam

‘Mensen moeten zich vrij voelen om te doen wat ze willen’, vindt Annemarie Nodelijk.
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Week van de Toegankelijkheid
Van 1 tot en met 6 oktober is de Week van de Toegankelijkheid met het 
thema ‘Lekker vrij! Doen wat je zelf wilt.’ Belangenvereniging Ieder(in) 
vraagt hiermee aandacht voor mensen met een beperking of chronische 
ziekte, omdat zij niet altijd kunnen doen wat ze willen in hun vrije tijd. 
Met het project Rotterdam Onbeperkt werkt de gemeente Rotterdam 
aan toegankelijkheid voor mensen met een beperking. 

www.rotterdam.nl/waterveiligheidinrotterdam
www.rotterdam.nl/loket/rotterdamse-reus
www.rotterdamonderweg.nl/A15
www.rotterdamonderweg.nl/grotevisserijstraat
www.rotterdamonderweg.nl/linkerrottekade
www.rotterdamonderweg.nl//coolsingel
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‘Stimuleer kinderbrein’
Elke ouder herkent het: dwars gedrag, tegenstribbelen, 
of een kind dat vol goede moed begint met opruimen - 
maar even later is het hink-stap-sprong over al het 
speelgoed dat op de vloer ligt. Of het kind dat plechtig 
belooft huiswerk te maken, maar even later gamend 
voor een beeldscherm zit. 

Hanni Bijl van Gelder is orthopedagoog en legt uit hoe het kinder-
brein functioneert. ‘De regel- en controlefuncties van de hersenen zijn 
tot ongeveer het 25e levensjaar in ontwikkeling. Die ontwikkeling gaat 
niet helemaal vanzelf. Door een beroep te doen op het brein, door mid-
del van taakjes, opdrachten, spellen of andere bezigheden, wordt de ont-
wikkeling van allerlei functies gestimuleerd. Als je als ouder alles voor-
kauwt voor je kind, werkt dat dus remmend op die ontwikkeling.’

Klein werkgeheugen
Hanni geeft vanuit haar werk voor de CED-Groep vaak workshops over 
het kinderbrein. ‘Ik heb gemerkt dat een beetje inhoudelijke kennis 
ouders al enorm helpt om het gedrag van hun kind beter te begrijpen en 
te sturen. Een beetje kennis werkt vaak als een eye-opener. Een kind heeft 
bijvoorbeeld een klein werkgeheugen. Dit eenvoudige inzicht is al enorm 
verhelderend om het gedrag van kinderen beter te begrijpen en te sturen.’ 

Tips Kinderbrein
*  U vertelt uw kind drie weken van tevoren dat u naar de Efteling gaat. 

Omdat het tijdsbesef bij jonge kinderen nog in ontwikkeling is, kun-
nen ze die periode nog niet goed overzien. Geef deze informatie dus 
wat later en maak een kalendertje voor de laatste periode, waarop het 
kind iedere dag een dag af kan strepen.

*  Geef uw jonge kind regelmatig nieuwe taakjes, die een klein stapje 
moeilijker zijn dan wat het kind tot nu gedaan heeft. Dat stimuleert de 
verdere ontwikkeling van de hersenfuncties. Gaat het mis? Geen pro-
bleem, dat is juist een leermoment.

*  Van jongeren verwachten we soms te veel. Dat kan tot ergernissen lei-
den. Maar onthoud: het brein ontwikkelt zich tot het 25e levensjaar!

Nacht van het onderwijs
Het Onderwijs Festival Rotterdam wordt vrijdagavond 5 
oktober afgesloten in bioscoop Kino, met de Nacht van 
het Onderwijs. Er is een afwisselend programma met 
theater, debat, muziek en sprekers. Iedereen is welkom, 
de toegang is gratis. Hieronder twee voorbeelden van 
wat er die avond te doen is.

Heftige Hersens
De theatervoorstel-
ling Heftige Hersens 
is gebaseerd op het 
gelijknamige succes-
volle boek van weten-
schapsjournalist Mark 
Mieras en stripteke-
naar Jan Bart Diepe-
rink. Samen met zes 
acteurs van Jeugdthe-
ater Hofplein geven ze een inkijkje in de hersenen van een aantal heel 
verschillende jongeren. Ze worden verliefd, jaloers, worstelen met hun 
lichaam. Ze vervelen zich bij hun huiswerk, zijn ‘s ochtends niet wak-
ker te krijgen. Zijn depri, of juist gelukkig na hun eerste keer. Kortom, 
ze leven een leven als alle jongeren. Maar er is één verschil: zij worden 
door wetenschapsjournalist Mark op de hoogte gehouden van wat er in 
hun hoofd gebeurt. Zo gaan ze anders naar zichzelf én elkaar kijken. 

Omdenken in opvoeding en onderwijs
Je komt het steeds vaker tegen: omdenken. Berthold Gunster is de 
grondlegger van het begrip ‘omdenken’. Omdenken maakt van een pro-
bleem een mogelijkheid. Dit biedt ook kansen in de opvoeding en het 
onderwijs. Berthold heeft een succesvol theaterprogramma met acteur 
Dion Vincken: De ‘Lastige kinderen? Heb jij even geluk’ Omdenkshow. 
Het is gebaseerd op de gelijknamige bestseller over omdenken in opvoe-
ding en onderwijs. 

Stadsbestuur wil tekort leraren aanpakken

‘Goed onderwijs voor 
nieuwste generatie’

In het coalitieakkoord ‘Nieuwe Energie voor 
 Rotterdam’ staat hoe de gemeente de  knelpunten 
gaat aanpakken en wat de ambities zijn voor de 
komende vier jaar. 

Aanpak lerarentekort
Wethouder Saïd Kasmi (o.a. Onderwijs): ‘In het nieu-
we coalitieakkoord staat bij het hoofdstuk onderwijs 
een flinke lijst aan doelstellingen en actiepunten. De 
ambities zijn hoog. Het eerste dat ik noem is de aan-
pak van het tekort aan leraren en pedagogisch mede-
werkers in de voorscholen en kinderopvang. We moe-
digen zij-instromers aan om zich te laten  omscholen. 
We helpen de scholen en onderwijsinstellingen om 
onderwijstalent te scouten voor een carrière in het 
onderwijs. We zetten hier met elkaar de schouders 
onder’. 

De juiste beroepsopleiding
‘Het vergroten van kansengelijkheid blijft een 

belangrijke opgave. Net als zorgen voor een  betere 
verbinding tussen de jeugdhulp en het onderwijs. 
Ook moet het aantal thuiszitters en de schooluitval 
worden teruggedrongen. Verder werken we samen 
met het onderwijsveld aan democratisch burger-
schap in het onderwijs, zodat de leerlingen leren 
omgaan met verschillen in onze samenleving. Het is 
van groot belang dat leerlingen de juiste beroepsop-
leiding kiezen, die aansluit bij hun talenten, met uit-
zicht op werk in bijvoorbeeld techniek, onderwijs, 
zorg of de Rotterdamse haven. In het coalitieakkoord 
staat een flinke lijst met actiepunten, die we vangen 
onder de noemer Goed onderwijs voor iedereen.’

Onderwijsvernieuwing op Zuid
‘Eén ander speerpunt wil ik nog noemen: het voort-
gezet onderwijs op Zuid. Het plan daarvoor belooft 
een spectaculaire verbetering van het onderwijsaan-
bod op Zuid.’

 

Goed onderwijs is essentieel voor de toekomst van Rotterdam en de 
jongste generatie Rotterdammers. Van 1 tot en met 5 oktober staat 
Rotterdam in het teken van het Onderwijs Festival Rotterdam. Op 5 oktober 
is de knallende climax in Kino, Gouvernestraat 129-133, met De Dag van de 
Nieuwe Leraar, de bekendmaking van de winnaars van Beste Leraar van het 
Jaar, de Onderwijsparade en de Nacht van het Onderwijs.

Nacht van het Onderwijs
Locatie: Kino 1
Tijdstip: 5 oktober, 21.00 - 22.15

Rotterdam ziet vergroten van kansengelijkheid in het onderwijs als een belangrijke opgave.
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Het nieuwe stadsbestuur besteedt extra aandacht aan onderwijs. Logisch, want de 
toekomst van Rotterdam ligt in de handen van de nieuwste generatie Rotterdam-
mers. Kinderen en jongeren verdienen bovendien goed onderwijs. Maar het onder-
wijs in Rotterdam heeft ook enkele hardnekkige knelpunten, zoals het lerarentekort 
en schooluitval. 

Extra aandacht voor hoogbegaafde leerling
Op elke Rotterdamse school zitten 
hoogbegaafde kinderen. Maar niet altijd 
worden zij herkend of gekend. In het 
nieuwe coalitieakkoord is daarom extra 
aandacht voor hoogbegaafde en excel-
lente leerlingen. 

In het akkoord staat: ‘We stimuleren excellente leer-
lingen en hebben aandacht voor hoogbegaafdheid. 
Scholen die daar nog onvoldoende aandacht voor 
hebben, vragen we om samen te werken zodat het 
aanbod wordt verbeterd.’

Marion van de organisatie IQoké werkt dagelijks met 
hoogbegaafde kinderen.  Marion: ‘Het IQ van hoog-

begaafde kinderen is hoger dan 130. Ze zijn dus erg 
slim, maar dat wil niet zeggen dat ze alles kunnen. 
Omdat ze ‘anders’ denken, voelen ze zich soms een-
zaam. Ze vragen zich af waarom andere kinderen iets 
niet snappen dat voor henzelf zo eenvoudig is. Hoog-
begaafde kinderen zien veel mogelijkheden en den-
ken vaak nogal associatief, waardoor ze hun eigenlij-
ke opdracht of taak uit het oog kunnen verliezen. Bij-
voorbeeld: een rekenopdracht op school komt niet af, 
niet omdat het te moeilijk is, maar omdat de gedach-
ten naar iets anders uitgaan. Deze kinderen kunnen 
door mislukkingen faalangstig of onzeker worden. 
Ouders kunnen hun kind met behulp van denkspel-
len begeleiden. 

Nacht van het Onderwijs
Locatie: Kino 1
Tijdstip: 5 oktober, 22.45 - 00.15
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bleem, dat is juist een leermoment.
*  

ding en onderwijs. 

Nacht van het Onderwijs 

Stadsdichter: ‘Spring in op 
taalbeleving jongeren’
De schoolcarrière van stadsdichter Derek Otte voerde 
langs steile kliffen en over kronkelige zijpaden. Derek: 
‘Ik heb een haat-liefde-verhouding met onderwijs.’ De-
rek heeft zijn vwo-diploma behaald, maar het afronden 
van een vervolgopleiding bleek ondanks enkele pogin-
gen te veel gevraagd. 

Derek deelt zijn school- en studie-ervaringen én zijn creatieve schrijfta-
lent tegenwoordig met hbo-studenten, die bij hem een  keuzevak  spoken 
word kunnen  volgen. Ervaringsdeskundige Derek heeft een onbevangen 
kijk op het onderwijs en verfrissende ideeën over het vak Nederlands, 
die hij deelt op het Onderwijsfestival en tijdens de Nacht van het Onder-
wijs. 

Taal is alles, alles is taal
Derek: ‘Overdag geef ik twee presentaties voor pabo-studenten: Taal is 
alles, alles is taal. Taal is zo belangrijk. Ik geef tips hoe het taalonder-
wijs leuker kan worden voor kinderen en jongeren, door in te springen 
op hun taalbeleving. Gebruik in de les bijvoorbeeld een korte rap of spo-
ken word. Of vraag leerlingen naar een quote die hen aanspreekt. Ver-
volgens kun je dat uitbouwen, erop verder gaan.’

Wat willen studenten?
’s Avonds presenteert Derek voor alle bezoekers van de Nacht van het 
Onderwijs de Grote Spreekbeurtenshow. Derek: ‘Hbo-studenten van 
mijn keuzevak spoken word zijn afkomstig uit allerlei studierichtingen. 
Zij hebben soms uitgesproken ideeën over hoe het onderwijs beter kan. 
Wat is hun visie? Wat vinden ze tof? Ik heb hen uitgedaagd dat op te 
schrijven en er een spreekbeurt over te houden. Het publiek kan vragen 
stellen en erop reageren. Ik hoop dat de spreekbeurten kleine, concrete 
tips opleveren, zodat we er echts iets aan hebben.’

Dag van de nieuwe leraar 

Twee zij-instromers vertellen: 
‘Het voelde meteen goed’

Rachel Berkenveld (34) is dit jaar 
begonnen als leerkracht op een 
basisschool. ‘Tijdens mijn hbo-op-
leiding media en entertainment 
vond ik een baan in de financië-
le sector. Ik verdiende goed, maar 
de laatste jaren bekroop mij het 
gevoel dat ik iets anders wilde. 
Onderwijs zat altijd wel in mijn 
achterhoofd. Ik ben gaan praten met de direc trice 
van de basisschool van mijn kinderen en die was 
direct enthousiast. In april deed ik een assessment en 
in juni tekende ik mijn contract. Ik ben eind augus-
tus begonnen. Ik werk drie dagen en één dag per 
week studeer ik. Het is best pittig, maar ik ga elke 
dag met plezier naar mijn werk.’

Ontzettend gelukkig
Jorn van Dam (35) maakte zes jaar geleden de over-
stap naar het onderwijs. Jorn reisde als goed verdie-
nende sales manager in de IT-sector door het Midden 
Oosten en Europa. Jorn: ‘Toch wilde ik wat anders. 
Ik wilde meer voldoening uit mijn werk halen, meer 
voor mensen betekenen. Ik ging voor een snuffelsta-
ge terug naar mijn oude basisschool. Dat voelde 
gelijk goed. Ik ging als zij-instromer aan de slag en 

deed de pabo. Ik heb zes jaar voor de klas gestaan en 
sinds dit schooljaar ben ik adjunct-directeur op basis-
school De Globetrotter Katendrecht. Vroeger verdien-
de ik meer, maar ik ben nu zo ontzettend gelukkig in 
mijn werk! Ik ben helemaal op mijn plek.’

Ontmoet Jorn van Dam op de Dag van de Nieuwe 
Leraar. Hij vertelt meer over de mogelijkheden in het 
onderwijs op het onderwijsfestival. 

Nacht van het Onderwijs
Locatie: Kino 1
Tijdstip: 5 oktober, 21.00 - 22.15

Taal is alles, alles is taal
Locatie: Kino 4
Tijdstip: 5 oktober 14.30 - 15.00 en 15.15 - 15.30

De Grote Spreekbeurtenshow
Locatie: Kino 4
Tijdstip: 5 oktober 20.45 - 21.45

Locatie: Kino
Tijdstip presentatie Jorn van Dam: Vrijdag 5 
oktober van 14.15 - 14.45 uur
Zie www.onderwijs010.nl

Voor meer informatie

 Facebook: Onderwijs010

 Instagram: Onderwijs010

 Twitter: @onderwijsrdam

 Telefoon: 14010

 www.onderwijs010.nl

Voor de klas staan op een basisschool na jaren in het bedrijfsleven? Dat kan als zij-instromer.
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Denkt u weleens aan ander werk of aan een carrièreswitch? Heeft u weleens gedacht 
aan een baan in het onderwijs? Twee zij-instromers vertellen over hun overstap van 
‘hard’ naar ‘zacht’: van bedrijfsleven naar onderwijs.

Stadsdichter Derek Otte: ‘Taal is alles, alles is taal. Taal is zo belangrijk.’
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onderwijs010.nl

DIT IS ’N LERAAR

Suus gaat er graag op uit. Ze vindt het heerlijk om door Rotterdam 
te rennen. Ook met haar klas is ze regelmatig op verkenning. 

Zo ontdekken ze samen steeds meer kanten van de stad.

Denk jij weleens over lesgeven, maar heb je helemaal niks  
met hardlopen? Geeft niet.  

 
Want als leraar in Rotterdam krijg je alle ruimte om jouw +R te 

ontdekken en het maximale uit het vak halen. Daarbij biedt de stad je  
ook unieke voordelen, zoals extra begeleiding voor startende leraren, 

de Rotterdamse lerarenbeurs en natuurlijk de gratis Rotterdampas! 

“ Lesgeven in Rotterdam 
heeft iets extra’s”

Benieuwd welke leraar +R jij kan worden?
Kijk op onderwijs010.nl voor meer info en alle vacatures.

Nacht van het Onderwijs
Locatie: Kino 1
Tijdstip: 5 oktober, 22.45 - 00.15




