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Persbericht  

 

Verbetering op Zuid zet door 

Voortgangsrapportage 2017 NPRZ toont stijgende lijn 

Het aantal uitkeringen dat sneller daalt dan elders, relatief betere schoolresultaten dan 

in de andere grote steden en een voorzichtige stijging van de gemiddelde 

woningwaarde. De verbetering van Rotterdam Zuid die zich vorig jaar voor het eerst 

voorzichtig aftekende, blijkt bestendig. Zuid is bezig met een inhaalslag. 

Deze conclusie is te trekken uit de Voortgangsrapportage van het Nationale Programma 

Rotterdam Zuid 2017 die de partners van het NPRZ vandaag publiceren. Met de 

voortgangsrapportage sluit het NPRZ haar vijfde volledige jaar af. 

School 

Opvallend in de Voortgangsrapportage is de ontwikkeling van de citoscores op Zuid. 

Leerlingen van Zuid scoorden met 530.8 evenveel als vorig jaar terwijl de score in de andere 

grote steden en landelijk daalde met respectievelijk 0,5 punt en 0,3 punten. Hierdoor lopen de 

leerlingen op Zuid het gat met hun leeftijdsgenoten in de rest van Rotterdam en de andere 

grote steden steeds verder dicht. Vorig jaar lieten de citoscores op Zuid een grotere stijging 

zien dan in de rest van de grote steden. 

Een andere positieve ontwikkeling is dat het aandeel voortijdig schoolverlater op Zuid is 

gedaald van 4,3 naar 3,6 procent. Ook is te constateren dat er een afname is van het aantal 

jongeren dat een lager niveau had in de 3e klas van het voortgezet onderwijs ten opzichte van 

het basisschooleindadvies. Het gaat hier om een afname van 6,6%. In de grote steden was 

een afname 4,1%.  

Scholen bieden steeds meer verschillende activiteiten gericht op loopbaanoriëntatie. Dit geldt 

voor zowel scholen in het voortgezet onderwijs als het primair onderwijs. Vooral in de 

sectoren, techniek, food, bouw en zorg zijn er veel activiteiten op dit vlak. Dit zijn ook de 

sectoren waarvoor werkgevers in het NPRZ de zogenoemde AanDeBak-garantie afgeeft. 

Deze werkgarantie krijgen leerlingen al bij de start van hun opleiding. Steeds meer werkgevers 

sluiten zich ook aan bij de werkgevers die nu al AanDeBak-garanties afgeven. Recent is 

Bouwend Nederland hierbij aangesloten. Het doel van het NPRZ is dat straks 600 AanDeBak-

garanties worden gegeven; de helft van het aantal leerlingen op Zuid dat jaarlijks aan een 

mbo-opleiding begint. 

Wonen 

Met de recente intentie van het Rijk en de gemeente Rotterdam om 260 miljoen extra te 



investeren in Zuid is er meer geld vrijgekomen voor de grootschalige verbetering van de 

particuliere woningvoorraad op Zuid. 

De woningvoorraad op Zuid krijgt meer belangstelling van beleggers, investeerders én 

woningzoekenden. Meer mensen van de noordoever, de randgemeenten en uit andere delen 

van het land zoeken en vinden een woning op Zuid. Het is voor de partners van het NPRZ wel 

van belang dat bewoners uit de wijken op Zuid die het beter krijgen ook goed toegang houden 

tot deze nieuwe woningvoorraad en niet moeten verhuizen omdat ze de (grotere of beter) 

woning niet kunnen vinden in de eigen wijk of in de andere wijken op Zuid. 

Na eerdere dalingen in voorgaande jaren, laten de WOZ-waardes van de woningen op Zuid, 

voor het eerst een lichte stijging zien. Dit geldt voor zowel de focuswijken als voor heel Zuid.  

Werk 

Het aandeel bewoners op Zuid met een bijstandsuitkering is het afgelopen jaar afgenomen. 

Tot september 2017, hebben 1108 werkzoekenden van Zuid werk gevonden. Netto is het 

aantal uitkeringen tussen 31 dec 2016 en 31 dec 2017 met 581 gedaald.  

Aan deze daling wordt nog extra gewerkt met een aantal experimenten waarbij 

werkzoekenden intensief worden begeleid naar werk. Een voorbeeld hiervan is de 

Werkweekagenda waarbij werkzoekenden 1 op 1 begeleiding krijgen en 32 uur per week bezig 

zijn met zichzelf klaar te stomen voor de arbeidsmarkt.  

Taaie materie 

De Voortgangsrapportage 2017 toont aan dat Zuid een opgaande lijn te pakken heeft. Het 

begin van vooruitgang is er. De jarenlange inzet van de partners van het NPRZ om samen te 

werken aan betere schoolprestaties, meer mensen aan het werk te helpen en betere 

woningen, laat positieve resultaten zien. Maar dit is geen vanzelfsprekendheid; het herstel is 

nog broos. Het is dus zaak om door te gaan met de integrale aanpak op Zuid. De partners die 

bij de start van 2012 hun handtekening hebben gezet hebben daarmee getekend om 20 jaar 

flink aan de slag te gaan op Zuid. Inmiddels gaan ook meer partijen de samenwerking aan met 

het NPRZ. 

 

Noot voor de pers: 

De Voortgangsrapportage 2017 is te lezen op de website van het NPRZ: www.nprz.nl (over nprz, onze documenten)  

 

Voor meer info: 

Edwin Cornelisse communicatie NPRZ  06 510 747 21, e.cornelisse@rotterdam.nl 
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