
                  
 

 

 

Geachte onderwijscollega,  

 

Wij, de besturen van CVO, BOOR en LMC-VO, hebben samen met de gemeente Rotterdam, ons 

voortgezet onderwijsaanbod bekeken in relatie tot de behoefte van leerlingen en hun ouders, de 

bevolkingssamenstelling en de gebiedsontwikkeling op Zuid. Het voortgezet onderwijs van onze scholen in 

Rotterdam-Zuid wordt de komende jaren grotendeels anders georganiseerd. Naar verwachting zullen 

onze scholen voor voortgezet onderwijs zich vanaf augustus 2023 voor een groot deel op drie locaties 

concentreren, namelijk Stadionpark (rond De Kuip, de sportcampus en het nieuwe stadion), Hart van Zuid 

(rond Ahoy en het Motorstraatgebied) en Kop van Zuid/Katendrecht. Rotterdam investeert de komende 

jaren in Stadionpark en de Kop van Zuid door de bouw van huizen en de aanleg van sportvoorzieningen, 

openbaar vervoer en infrastructuur.  

 

Op elke locatie komen scholen die met elkaar samenwerken en waarvan de opleidingen op elkaar 

aansluiten. Met de komst hiervan vindt de jeugd van Rotterdam Zuid straks, op drie makkelijk met het 

openbaar vervoer bereikbare locaties, een gevarieerd aanbod aan opleidingen met volop kansen om door 

te stromen. Er blijven ook scholen in andere buurten, zowel van ons als van de andere besturen voor VO.  

 

Wij zijn met elkaar tot de volgende verbeteringen gekomen: 

- Door gebruik te maken van de drie krachtige centra die op Zuid worden ontwikkeld komt er op 

Zuid een betere verdeling. De scholen worden hierdoor beter verspreid en voor de leerlingen 

beter bereikbaar; 

- Door aansprekende profilering en onderwijsconcepten komt er binnen de scholen een groter en 

gevarieerder aanbod van voortgezet onderwijs. Jongeren die nu een school kiezen op Zuid 

hebben niet dezelfde gevarieerde keuzemogelijkheden als de jongeren in Noord. Dat gaat 

veranderen. Te denken valt aan thuiswerkvrij onderwijs, Business School, sport, kunst, een 

categoraal gymnasium en Montessori- of vrijeschoolonderwijs.    

- Door intensiever met elkaar samen te werken moet het voor leerlingen makkelijker worden om 

door te stromen (bijvoorbeeld van het vmbo naar havo). Uiteraard willen we dat de leerlingen 

hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen. Daarnaast moet het voor hen en ook voor ouders en 

andere scholen, duidelijk zijn wat de ene school ten opzichte van de andere school te bieden 

heeft.  

- Op Zuid zullen we de stabiliteit van scholen vergroten en gaan we de financiële middelen voor 

onderwijs en huisvesting efficiënter inzetten. Dat bereiken we door af te spreken wat het 

maximale aantal leerlingen per school mag zijn. Tegelijkertijd verwachten we ook dat er enige 

groei nodig is in verband met de geplande nieuwbouw van duizenden woningen op Rotterdam 

Zuid de komende jaren. Deze zullen grotendeels gebouwd worden rondom de drie 

eerdergenoemde centra. 

 

Dit zijn de plannen voor de komende jaren:  

 

Kop van Zuid/Katendrecht 

 Hugo de Groot havo/vwo verhuist naar Kop van Zuid; 



 Young Business School Rotterdam (waaronder het vrijeschoolonderwijs) breidt de vmbo/mavo-

capaciteit uit; 

 Rotterdams Vakcollege De Hef krijgt een mavo-afdeling. 

 

Stadionpark  

Naar een nieuwe onderwijsvoorziening met o.m. een sportprofiel verhuizen de volgende scholen: 

 Vmbo Veenoord en vmbo Slinge vormen samen een vmbo basis/kader/gl-school. 

 De Calvijnscholen Business School, de Zuidermavo en een deel van Vreewijk Lyceum vormen een 

mavo/havo/vwo-school.  

 De scholen zullen samenwerken met elkaar en met de (sport)partners in het gebied.  

 

Stadionpark is een gebied in ontwikkeling rondom de Kuip, de sportcampus en het nieuwe Feyenoord 

stadion waar sport en bewegen centraal staan en zo’n 2500 nieuwe woningen gepland staan.  

 

Hart van Zuid (rond Ahoy en Motorstraatgebied) 

 Zuiderpark (vmbo/mavo) en Montfort College (mavo/havo/vwo) gaan meer samenwerken met 

de scholen voor voortgezet onderwijs en mbo van andere besturen, die ook in deze buurt staan. 

 

In de wijken 

  Het Zuider Gymnasium verhuist in 2020 naar het Poortgebouw van het voormalig 

Zuiderziekenhuis; 

 Het resterende deel van Vreewijk Lyceum gaat in het huidige gebouw verder als categorale havo 

waarbij het intensief samenwerkt met basisschool De Mare; 

 Calvijn Juliana verhuist naar een ander schoolgebouw aan de Roerdomplaan.  

 

De andere voortgezet onderwijs-besturen op Zuid van de scholen Avicenna, Wartburg, De Passie en STC, 

hebben aangegeven graag te willen samenwerken op het gebied van inhoud en profilering.  

 

Hoogvliet en andere scholen 

 In Hoogvliet zullen CVO (Penta Hoogvliet) en BOOR (Einstein Lyceum) nauw met elkaar gaan 

samenwerken. Doel is dat kinderen op alle vo-niveaus onderwijs kunnen volgen en er ook 

inhoudelijk een aantrekkelijker onderwijsaanbod ontstaat.  

 

Planning 

Wanneer alles volgens plan verloopt, openen de scholen op de nieuwe locaties in augustus 2023. Hierin 

zijn we onder meer afhankelijk van de gebiedsontwikkelingen op de Kop van Zuid en Stadionpark.  

 

Uiteraard houden wij u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen. U kunt ze ook volgen via 

www.onderwijs010.nl.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

namens de colleges van bestuur, 

 

 

H. H. Post   A. C. de Visch Eybergen   M. T. Otto 

CVO    Stichting BOOR    LMC Voortgezet Onderwijs 

 


