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Persbericht
Leerlingen van Zuid doen het steeds beter op school
Leerlingen van Rotterdam Zuid hebben hun citoscores flink verbeterd. Zo is de
citoscore in Rotterdam Zuid in schooljaar 2014/2015, sterker gestegen dan het
Nederlands gemiddelde. Daarnaast is in vergelijking met de vier grote steden, het
aandeel geslaagde examenkandidaten in het voortgezet onderwijs in Rotterdam Zuid
iets sterker gestegen dan in de vier grote steden.
Dit zijn de meest opvallende bevindingen uit de tweede ‘Basismonitor Onderwijs Nationaal
Programma Rotterdam Zuid’ die in opdracht van de onderwijspartners in het NPRZ is
gemaakt.

Nog niet alle achterstanden ingelopen
Toch lopen leerlingen uit Rotterdam Zuid in het onderwijs op vrijwel alle niveaus achter bij het
gemiddelde van de vier grote steden en de rest van Nederland. Zo krijgen leerlingen van Zuid
nog steeds een gemiddeld lager basisschooladvies dan in de rest van Nederland. Ook zitten
leerlingen na drie jaar in het voorgezet onderwijs relatief vaker op een lager niveau dan het
basisschooladvies. Uit de monitor blijkt dat leerlingen van Zuid in het middelbaar beroeps
onderwijs vaker een opleiding volgen op een lager niveau (mbo 1 of 2). Ook vinden ze na het
behalen van het diploma relatief minder vaak een betaalde baan. Daarnaast zijn er
aanwijzingen dat leerlingen van Zuid langer op school blijven. Zowel mbo’ers, hbo‘ers en
wo’ers leren na hun eerste diploma vaker door en gaan minder vaak aan het werk dan
anderen in Nederland. Onderwijspartners op Zuid gaan nader onderzoek doen naar de
oorzaak hiervan.
Stap voor stap beter
De citoscore in Rotterdam Zuid is met 1,2 punten gestegen van 529,6 in het schooljaar
2013/2014 naar 530,8 in 2014/2015. In de focuswijken was er in dezelfde jaren een stijging
van 1,3 procentpunten: van 528,5 naar 529,8. Landelijk stegen de citoscores met 0,2 punt; in
de G4 met 0,5 punt. Naast het verbeteren van de citoscores zijn er nog meer lichtpunten. Het
percentage leerlingen in Rotterdam Zuid dat in het derde jaar van het voortgezet onderwijs op
een lager niveau zit dan het basisschooladvies, is in Rotterdam Zuid harder gedaald dan in
Nederland als geheel. Van 34,1% in 2014-2015 naar 28,7% in 2015-2016. In Nederland
daalde dit aantal van 21,6% in 2014/2015 naar 20,5% in 2015/2016. Ook gaan relatief meer

mbo’ers van Zuid na het behalen van het mbo-diploma door naar een vervolgopleiding op een
hoger niveau in het mbo, of naar het hbo.
Loopbanen in het onderwijs meten
De Basismonitor is een belangrijk instrument voor het twintigjarig Nationaal Programma
Rotterdam Zuid. Het biedt de onderwijspartners in het NPRZ de mogelijkheid om de
ontwikkeling van leerlingen tot en met de arbeidsmarkt geanonimiseerd te volgen en te
vergelijken met leerlingen in andere delen van Nederland. Met de Basismonitor is het mogelijk
om leerlingen in Rotterdam Zuid te volgen en hun loopbanen te vergelijken met leerlingen in
andere gebieden. Of de positieve ontwikkelingen uit deze meting zich zullen doorzetten moet
nog blijken. Om te kunnen zien of de ingezette interventies inderdaad effect hebben, wordt de
Basismonitor jaarlijks opnieuw uitgevoerd.
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