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Een Rotterdampas en een studie-
beurs ter waarde van 2000 euro: dat
is wat alle 12.000 Rotterdamse lera-
ren krijgen om hun werk aantrekke-
lijker te maken. Leuk, is hun reactie.
Maar de aandacht gaat vooral naar
de giga-bonus die de gemeente geeft
aan hun toekomstige collega’s.
,,Het is zuur dat alleen nieuwe do-

centen die nog geen werkervaring
hebben in het Rotterdamse onder-
wijs, worden beloond,” zegt Gabri-
ëlle Ramautar, die dagelijks voor de
klas staat in Rotterdam-Charlois.
Want de welkomstpremie van

5000 is níet voor iedereen. Alleen
universitair geschoolde leerkrachten
die vanaf nu voor een Rotterdamse
basisschool kiezen, krijgen de zak
geld uitgereikt. In het voorgezet on-
derwijs krijgen alleen nieuwe do-
centen Duits, natuurkunde, schei-
kunde, wiskunde en biologie het be-
drag. Op één voorwaarde: ze mogen
niet eerder in Rotterdam voor de
klas hebben gestaan.
Al actieve leraren zien liever een

financiële beloning hun kant op
komen, om zo de tevredenheid te
vergroten. Want terwijl onderwijs-
wethouder Hugo de Jonge op deze
manier met man en macht de in-
stroom probeert op te krikken, is
ook de uitstroom een probleem.
Er kiezen niet alleen te weinig

mensen voor een baan in het Rotter-
damse onderwijs, teveel mensen
verlaten ook het klaslokaal in de
Randstad. Elk jaar vertrekt onge-
veer 7 procent van de docenten,
blijkt uit onderzoek van het Cen-
traal Planbureau. De hoge werkdruk
die leerachterstanden veroorzaakt,
is daar mede debet aan.
Amsterdam worstelt met het-

zelfde probleem. Vorige week pleitte
de Mokumse wethouder Eric van
der Burg daarom nog voor een
hoger salaris voor Amsterdamse
verpleegkundigen, agenten én do-
centen omdat zij het ‘veel zwaarder’
zouden hebben door stedelijke pro-
blematiek.
De Amsterdamse wethouder

richtte zicht tot werkgevers, vakbon-
den en het kabinet. Hij wil dat zij de
cao’s aanpassen zodat de lonen stij-
gen. De Jonge wil in Rotterdam niet
op landelijke ontwikkelingen wach-
ten en komtmet eigen lokkertjes op
de proppen. ,,De hoogte van het
loon is gebonden aan landelijke af-
spraken. Daar moet je als gemeente
niet tussen willen staan,” zegt hij.
De wethouder is ook niet van plan

geweest om alle Rotterdamse lera-
ren een financieel voordeeltje te
geven. ,,Als ik het geld voor de bo-
nussen uitsmeer over iedereen, blijft
er niet veel over.”

Leraren:
Beloon
onsóok!
ROTTERDAM | ‘En wij dan?’ is de reactie van
veel Rotterdamse leraren op de bonus van
5000 euro die nieuwe docenten in de Maas-
stad ontvangen. ,,Deze premie moet goede le-
raren lokken, maar maatregelen om goede
leraren te behouden zijn minstens zo belang-
rijk,’’ zegt Peter Althuizen van vakbond Lera-
ren in Actie
JITSKE-SOPHIE VENEMA

NeefHamidoudreigtmetwraakactie
SANDER SONNEMANS
SCHIEDAM |Een familielid van de
in november doodgereden Schie-
dammer Hamidou Laïti (21)
dreigt voor eigen rechter te spe-
len. De inzittenden van de auto -
tieners - gingen er na de fatale
aanrijding vandoor. De man
roept hen nu op Facebook op
zich te melden bij de politie.
,,Wij weten wie jullie zijn en de
plannen zijn gezet,’’ schrijft de
man. ,,Jullie hebben nieuws ge-
maakt door mijn neefje dood te

rijden en jullie gaan ook weer
nieuws maken, maar dan zijn jul-

lie de slachtoffers.’’ De politie
hield kort na het fatale ongeluk
een 15-jarige jongen aan als ver-
dachte, maar de knaap beriep
zich op zijn zwijgrecht en moest
na enkele dagen worden vrijgela-
ten.
In een later stadium werden nog
eens drie jongens opgepakt, maar
ook zij deden er het zwijgen toe.
Hamidou’s familielid kondigt aan
het recht in eigen hand te nemen
als de jongens alsnog niets ver-
klaren bij de politie.

GabriëlleRamautar,docent
Engels, Hugo deGrootschool

,,Het is zuur dat alleen nieuwe
docenten die nog geen werker-
varing hebben in het Rotter-
damse onderwijs, worden be-
loond. Wie zegt dat zij niet als-
nog vertrekken nadat ze de
bonus hebben ontvangen? Het is
beter om te investeren in docen-
ten die nu al in Rotterdam wer-
ken, zodat zij niet afhaken. We
krijgen een Rotterdampas: een
hartstikke leuk kleinigheidje.
Ook die studiebeurzen zijnmooi,
maar daar moet je wel tijd voor
hebben naast het lesgeven en je
eigen huishouden. De werkdruk
is hoog, maar ik hou van mijn
werk. Ik ben geboren en getogen
in Rotterdam, hier hoor ik voor
de klas. Ik vertrek voor geen
5000 euro naar een dorp.’’

Ernst-JanMeijer, volgt
postmaster leraar natuurkunde

,,Mijn oude baan viel weg, lesge-
ven leek me leuk en er is veel
werk voor docenten natuur-
kunde: drie redenen om deze
studie te gaan volgen. Ik woon in
Den Haag en toch lijkt het me
gezelliger om buiten de grote
stad les te geven. Ik vind het ook
gemakkelijker om orde te hou-
den in een homogene klas.
Maar: door de Rotterdamse lera-
rencao overweeg ik serieus om
in Rotterdam te solliciteren.
Zo’n bonus trekt. Danmaarmin-
der gezellig en een grotere uit-
daging. Wel vraag ikme af of het
probleem zich hierdoor niet ver-
plaatst. Als niet elke nieuwe do-
cent in Nederland 5000 euro
krijgt, trekken docenten uit Lei-
den of Amsterdam weg.’’

Eric van ’t Zelfde, rectorHugo
deGrootschool, Charlois

,,Ik vind het typisch Rotterdams
ommet een extra cao te komen,
daar is namelijk lef voor nodig.
En lef én Rotterdam, dat zijn sy-
noniemen. Het siert dit college
van burgemeester Aboutaleb
dat het hiermee tegen het rijk
zegt dat de jarenlange verwaar-
lozing van het onderwijs door
het rijk, de steden nu met deze
vreselijke docententekorten
confronteert. De werkelijke op-
lossing voor de gevaarlijke te-
korten bestaat uit een loonsver-
hoging vanminimaal 25 procent
waardoor de 7 jaar nullijn wordt
rechtgetrokken en aan alle do-
centen en leerkrachten in Ne-
derland recht wordt gedaan.’’

‘Duidelijkheidoveroverlast’
ROTTERDAM | Omwonenden van
Rotterdam Airport, verenigd in de
Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast
(BTV), willen dat in het nieuwe be-
stemmingsplan voor de luchtha-
ven duidelijk wordt welke maatre-
gelen er worden genomen om de
overlast voor bewoners te vermin-
deren.
In een reactie op het ontwerp-

bestemmingsplanmaken de bewo-
ners ook bezwaar tegen de plan-
nen met het proefdraaien van
vliegtuigmotoren na reparatie of
onderhoud, die zullen leiden tot
een overschrijding van de geluids-

norm. De omwonenden vinden het
belangrijk dat onderzoek wordt ge-
daan naar de gevolgen van het
grondgeluid op de luchthaven en
dat de resultaten in het plan wor-
den opgenomen.
Zij menen dat het bestemmings-

plan nu ten onrechte stelt dat va-
kantievluchten slechts ‘aanvul-
lende’ vluchten zijn. ,,Het is feite-
lijk primair een vakantievluchten-
luchthaven en geen zakenluchtha-
ven,’’ aldus de BTV. Rotterdam Air-
port wil het aantal vluchten in de
toekomst flink uitbreiden van 1,7
miljoen naar 2,4 miljoen reizigers.

�Hamidou Laïti werd vlak bij
huis doodgereden.
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het onderwijs’

Azc-referenduminaantocht
HELLEVOETSLUIS | Tweede Ka-
merlid Louis Bontes wil inwoners
van Hellevoetsluis via een referen-
dum vragen of zij al dan niet ach-
ter de komst van een asielzoekers-
centrum staan. Daarvoor diende
de PVV’er, zelf Hellevoeter, giste-
ren een burgerinitiatief in bij bur-
gemeester Milène Junius.
Bontes wil het referendum hou-

den op woensdag 6 april, de dag
dat Nederland toch al op padmoet
om te beslissen over het associatie-
verdrag met Oekraïne. ,,Laat de
mensen gewoon twee formulieren
invullen. Wel zo makkelijk,’’ aldus

Bontes die ‘regelmatig’ signalen
van onrust in de stad oppikt.
De uitkomst van het raadple-

gend referendum is niet bindend.
,,Het gaat erom dat de stem van de
Hellevoeters wordt gepeild. Het
bestuur kan de uitkomst negeren.
Maar dat zou wel héél arrogant
van de burgemeester zijn.’’
Het referendum moet nu eerst

door de gemeenteraad goedge-
keurd worden. Daarna is het defi-
nitief. De gemeente overweegt al
geruime tijd om een asielzoekers-
centrum voor 350 personen te ope-
nen.

Die beursvloeren in Amsterdam en
Rotterdam, waar assurantiemake-
laars en verzekeraars elkaar opzoch-
ten voor het afsluiten van grote, za-
kelijke polissen, zijn in 2004 opge-
heven. Internet maakte het niet
meer nodig om elkaar op te zoeken,
legt directeur Wim Span van de de
Vereniging Nederlandse Assurantie
Beurs (VNAB) uit. ,,Sindsdien mis-
sen we een ontmoetingsplek, want
de behoefte om elkaar in het echt te
spreken is gebleven.’’
Tussen de pilaren van het monu-

mentale bankgebouw moet dat
vanaf volgende maand weer gebeu-
ren. Span gaf er gisteren een rond-
leiding, terwijl de bouwvakkers nog
druk zijn met opknappen van het
naoorlogse pand. De Nederlandsche
Bank trok in 1998 uit de Rotter-
damse ‘bijbank’. Al die tijd heeft het
leeg gestaan. Plannen voor hotels en

woningen sneuvelden. Projectont-
wikkelaar COD heeft wel een
nieuwe bestemming voor weten te
vinden voor gebouw De Nieuwe
Boompjes, zoals het nu verwijzend
naar het DNB-verleden is gedoopt.

Examens
De onderste etages zijn voor de as-
surantiemakelaars en verzekeraars.
,,Die branche is groot in de Rotter-
damse regio, vooral voor de zake-
lijke verzekeringen. Denk aan de
scheepvaartverzekeringen,’’ zegt
Span. Driekwart van onze leden zit
hier.’’ Koepelorganisatie VNAB
houdt nu nog kantoor in Kralingen,

maar verwacht veel van het nieuwe
pand. ,,De Beursvloer heeft ook
werkplekken, vergaderruimten en
leslokalen.’’ De Erasmus Universiteit
wil er examens afnemen, met name
de leergangen zeerecht en coassu-
rantie. ,,Dit gebouw werkt als een
magneet.’’ Er lopen gesprekken met
vijftien verzekeringsbedrijven die er
willen huren.
Behalve de geldbalie en pilaren

herinnert ook eenmozaïek van kun-
stenaar Louis van Roode in de en-
tree van de beursvloer aan het bank-
verleden. Ook de grote kluis bestaat
nog. ,,Daar wordt een bestemming
voor gezocht.’’

Netwerkenrond
oudegeldbalie
ROTTERDAM |De oude
geldbalie van De Neder-
landsche Bank (DNB) in
Rotterdam heeft een
nieuwe functie. Verzeke-
ringsagenten halen er
hun koffie en broodjes. In
het voormalige DNB-pand
aan de Boompjes krijgt de
verzekeringsbranche
weer een beursvloer.
LEON VAN HEEL

Beursvloer nadert zijn voltooiing

� Bouwvakkers werken aan de nieuwe beursvloer voor verzekeraars
in Rotterdam. Eind volgende maand moet het af zijn. FOTO FRANK DE ROO

PeterAlthuizen,
vakbondLeraren inActie

,,Ieder initiatief om goede lera-
ren te werven, juich ik toe. Ook
deze maatregelen van Rotter-
dam. Maar dit is niet zoals het
hoort. Het is te gek voor woor-
den dat een stadsbestuur tot dit
soort sprongen gedwongen
wordt door gebrek aan sturing
vanuit het ministerie. Met deze
bonus wil Rotterdam goede le-
raren lokken, maar maatrege-
len om goede leraren te behou-
den zijnminstens zo belangrijk.
Het tekort aan leraren wordt
mede veroorzaakt door het
enorme percentage docenten
dat het voor gezien houdt. Ze
hebben niet genoeg tijd, de
klassen zijn te groot. Het is de
vraag of de bonus structureel
zoden aan de dijk zet.’’

RescavanDijk, studeert aan
academische pabo

,,Ik denk dat de bonus voor aca-
demici in het basisonderwijs
pas écht helpt als dewethouder
het onderwijsveld leert wat ze
met leerkrachten zoals ik aan-
moeten. ‘Die universitaire graad
is leuk, maar laat eerst maar
zien dat je kan lesgeven’, is nog
vaak de gedachte. Ik sta één
dag voor de klas in Rotterdam-
Zuid. Mijn klasgenoten vragen
wel eens hoe ik het volhoud
voor een gemengde klas. Maar
ik vind de stadse dynamiek juist
interessant. Deze leerlingen
hebben een verhaal dat dieper
gaat dan in een dorp. Ik weet
niet of ik een baan in Rotterdam
mijn klasgenoten nu extra aan-
raad. Kiezen ze voor het geld of
willen zij het verschil maken?’’

KarindenHeijer,
docentwiskunde
en scheikunde
,,De bonus van 5000
euro is natuurlijk het
gesprek van de dag in
de lerarenkamer. De
maatregelen zijn op
zich mooi en ik gun
nieuwkomers het be-
drag van harte - ze krij-
gen er een mooie stad
bij - maar het zal he-
laas niet helpen. De
bonus zal leraren wel-
licht een duwtje geven
om voor Rotterdam te
kiezen, maar het is de
vraag of ze blijven. De
werkdruk in het onder-
wijs is het probleem.
Kortom: hulde voor
wethouder Hugo de
Jonge, maar ik benwel
bang dat dit de zoveel-
ste verkeerde oplos-
sing is in het onder-
wijs. Ik wil graag mee-
denken overmaatrege-
len die ervoor kunnen
zorgen dat deze
nieuwe leraren ook
écht in Rotterdam blij-
ven.”

FOTO JAN DE GROEN


