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Onderwerp:
Afdoening motie 17bb4123 ‘Feyenoord City Onderwijzer’.

Op welke gronden deze briefî/Waarom nu voorgelegd?
Uw raad heeft op 11 mei 2017 de Position Paper Feyenoord City vastgesteld. Hierin 
zijn ook randvoorwaarden met betrekking tot het Sociaal Economisch Programma 
Feyenoord opgenomen. Uw raad heeft het college bij dit besluit verzocht, in een vijftal 
moties, de plannen van Feyenoord, de gemeente en andere partners op gebied van 
sociale- en economische ontwikkeling op elkaar aan te laten sluiten en concrete 
afspraken te maken over verantwoordelijkheid voor en borging van inspanningen en 
financiële dekking. Hiervoor heeft Feyenoord samen met de gemeente Rotterdam het 
Sociaal Economisch Programma Feyenoord opgesteld. Hierover bent u in maart 2019 
schríftelijk door ons geïnformeerd (18bb10902).
De motie Feyenoord City Onderwijzer (17bb4123) kon toen nog niet worden 
afgedaan.

Relatie met het coalitieakkoord/collegewerkprogramma/begroting/eerder 
aangenomen moties en gedane toezeggingen:
De gemeenteraad heeft het college verzocht, in een vijftal moties (waaronder motie 
17bb4123 ‘Feyenoord City Onderwijzer’), het beleid van de gemeente Rotterdam en 
de plannen van Feyenoord op gebied van sociale- en economische ontwikkeling op 
elkaar aan te laten sluiten en in concrete doelstellingen uit te werken.
De op 6 maart 2019 door Feyenoord en de gemeente ondertekende 
basisovereenkomst Sociaal Economisch Programma Feyenoord geeft invulling aan 
deze moties door middel van het vastleggen van samenwerkíngsafspraken en 
resultaatsverplichtingen tussen Feyenoord en de gemeente, waarbij in een 
vervolgstadium andere partijen gaan aansluiten.

Daarnaast zijn de volgende relevante beleidskaders van toepassing en meegenomen 
in de planontwikkeling:
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De Position Paper Feyenoord City;
Geldende beleidskaders op beleidsterreinen Sport, Welzijn, Onderwijs,
Cultuur, Economie, Werkgelegenheid, NPRZ.

Toelichting:
De motie 17bb4123 'Feyenoord City Onderwijzer’ verzoekt het college:

» Een beleidsplan op te stellen waarin gericht gestuurd wordt op aansluiting 
tussen het huidige aanbod van opleidingen in de sport—, spel- en 
recreatiesector en Feyenoord City en eventuele uitbreiding van dat aanbod;

* Om actieve promotiecampagnes van deze opleidingen in Rotterdam-Zuid op 
te pakken met het Nationaal Programma Rotterdam Zuid;

* En de symbiose tussen aanbod, promotie, participatie en werkgelegenheid te 
monitoren;

* Flierover te rapporteren aan de raad.

In het eerste jaar van uitvoering van het SEP (seizoen 2018-2019) is door Feyenoord 
veel tijd geïnvesteerd in de samenwerkingen met onderwijsinstellingen in het PO en 
VO.

Afspraken PO
Feyenoord is gestart met het schoolsportplus programma op de Sterrenschool. Dit is 
in combinatie met het programma Dagprogrammering als onderdeel van de Children’s 
Zone in het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid (NPRZ). Er wordt bij de 
ontwikkeling nauw samengewerkt met het team van de Sterrenschool. De focus ligt 
op bewegen en een gezonde leefstijl. Plet gaat niet alleen om bewegen tijdens buiten 
spelen of gym, maar juist ook tijdens cognitieve lessen. Ook is er in dit programma 
aandacht voor gezonde voeding en worden de ouders betrokken bij het programma. 
Daarnaast biedt Feyenoord in het kader van het programma Dagprogrammering 
STEM-lessen aan (dit zijn lessen waarbij wetenschap en techniek centraal staan) en 
biedt Feyenoord lessen aan waarbij kinderen sociale en cognitieve vaardigheden 
trainen via sport.

Afspraken VO
Versterken samenwerking
Samen met het Zadkine, Albeda college, Plogeschool Rotterdam, Plogeschool 
Inholland en de Erasmus universiteit is een programma opgezet waardoor Feyenoord 
een van de grootste stageaanbieders in de regio wordt (500 stageplaatsen per jaar). 
Binnen het programma sluiten deelnemende partijen aan bij eikaars visie en 
werkwijze. Dit heeft geresulteerd in een hele nauwe, beleidsmatige samenwerking, 
tussen partijen, waarbij vooral wordt gezocht naar innovatieve manieren van 
samenwerken om te komen tot een brede, integrale aanpak die aansluit op de huidige 
en toekomstige arbeidsmarkt. Daarnaast wordt een gezamenlijk denktank gestart 
waarbij alle onderwijsinstellingen aansluiten. Ook stakeholders worden gevraagd daar 
onderdeel van te willen zijn.
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Deze samenwerkingen zijn op 8 januari jl. formeel bekrachtigd met het ondertekenen 
van samenwerkingsovereenkomsten tussen Feyenoord en de onderwijsinstellingen. 
Daarbij gaan partijen de gezamenlijke doelstelling aan om studenten een waardevolle 
en competentiegerichte stageplaats te bieden en scharen partijen zich achter het 
maatschappelijke beleid van Feyenoord. Communicatie hierover zal plaatsvinden via 
de reguliere communicatiekanalen van betrokken partijen.

Onderwijsvernieuwing
Feyenoord heeft met de scholen programmalijnen afgesproken voor de komende drie 
jaar. De volgende zaken zijn afgesproken:

* Meer connectie zoeken tussen sport- en opleiding cultureel werk. (MBO). Floe 
kan sport als middel worden ingezet bij de hulpvraag van kinderen en 
jongeren? Daarbij is de ontwikkelingen van een nieuwe opleiding/minor 
‘community coach’ een grote wens. De gesprekken hierover zijn gestart.

* Innovatie en kennisdeling voor zowel MBO als FIBO. Floe kan de praktijk in het 
onderwijs worden gevoegd? Daarbij zijn er inspiratiedagen, trainingen voor 
docenten op locatie, onderwijsvernieuwingen ontwikkelen.

Aanbod stage- en leerwerkplaatsen
FHet aanbod richt zich in het bijzonder op de MBO-instellingen met speciale aandacht 
voor niveau 1 en 2. De inzet is het creëren van leerwerkplaatsen in de praktijk, waarbij 
de jongeren actief in de praktijk het beroep leren. Op FIBO-niveau is er door betrokken 
partijen veel aandacht voor het coachen van MBO-studenten. Voor de sociale studies 
is er door de partners een leerwerkgemeenschap opgezet, waarbij jongeren van ieder 
leerjaar bij Feyenoord stage kunnen lopen (Dit zijn praktijk leerwerkplekken waarbij 
HBO van meerdere járen en opleidingen van elkaar leren. Daarnaast worden ook 
leerwerkplaatsen voor het MBO ontwikkelt). Tijdens het eerste uitvoeringsjaar van het 
SEP hebben al 231 studenten een stage kunnen volgen.

De hierboven weergegeven ontwikkelingen passen in en dragen bij aan de te 
bereiken doelen zoals deze in het Sociaal Economisch Programma Feyenoord met 
Feyenoord zijn overeengekomen.
De voortgang wordt gemonitord via de reguliere monitoring. Hierover wordt 
halfjaarlijks aan de raad gerapporteerd.

Financiële en juridische consequenties/aspecten:
Met de overeengekomen Basisovereenkomst geven partijen nadere invulling aan de 
in het Sociaal Economisch Programma Feyenoord genoemde onderwerpen en 
principes en het daarbij vigeren gemeentelijk beleid. In de Basisovereenkomst zijn 
inhoudelijke en procesmatige afspraken gemaakt waarmee de zekerheid in de 
nakoming van de afspraken zijn versterkt. Met de afspraken staat Feyenoord 
contractueel garant voor de deugdelijke nakoming van de verplichtingen uit hoofde 
van het Sociaal Economisch Programma. Daar waar de gemeente haar bijdrage 
levert, gebeurt dit binnen bestaande kaders en budgetten.
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De ‘hand in hand- clausule' in de basisovereenkomst voorziet in de intensieve 
samenwerking waarbij de gemeente zich committeert aan het ondersteunen en 
adviseren van Feyenoord.

Met bovenstaande informatie gaan we er van uit dat de motie Feyenoord City
teer (17bb4123) is afgedaan.

Burgemeester en Wethouders van Rotterdam,

Dá, secretaris

V.J.M. Ro A. Aboutaleb
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