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Effectmeting Van de Straat over talentontwikkeling in Rotterdam  
 
 
 1 Korte omschrijving advies 
 
Op 25 augustus 2006 richtte de wethouder van Cultuur en Participatie zich tot de Rotterdamse Raad voor 
Kunst en Cultuur met het verzoek om na te gaan of de Rotterdamse en landelijke inspanningen op het 
terrein van kunst en cultuur om het beste uit mensen te halen voldoende zijn. Is het, gegeven het belang 
dat het College aan talentontwikkeling hecht, nuttig en nodig op dit terrein meer voorwaarden en 
faciliteiten te scheppen? De wethouder vroeg de Raad een inventarisatie te maken van de huidige 
activiteiten op dit terrein, zowel horizontaal als verticaal. Daarnaast wilde hij antwoord op de volgende 
vragen: 
- in hoeverre sluiten deze voorzieningen aan bij het in de stad aanwezige talent? 
- hoe sterk zijn de netwerken. Kunnen nieuwkomers gemakkelijk toegang krijgen? 
- is het talent zelf goed zichtbaar in de stad? 
- bieden aanwezige talentvijvers voldoende mogelijkheden om aan te sluiten bij het vestigingsbeleid van 

bedrijven? 
 
Op 1 maart 2007 verschijnt het advies Van de Straat. 
 
Dit advies omvat een inventarisatie van kunst en cultuuropleidingen op alle niveaus beneden hbo-niveau in 
Rotterdam van de ontdekking (drempelloze buitenschoolse activiteiten) tot de verdieping (buitenschoolse 
cursussen) en opleiding (binnenschools aanbod). Vervolgens worden conclusies getrokken en 
aanbevelingen geformuleerd. Die luiden: 
- er moet een gemeentelijk platform talentontwikkeling komen; 
- ten behoeve van actieve coaching zou er een databank van talent moeten komen; 
- er moet meer gedaan worden aan rolmodelontwikkeling; 
- er moet een fonds voor talent komen; 
- er moet gewaakt worden voor verzadiging in de beroepenwereld van kunst en cultuur; 
- de doorgaande leerlijn komt in Rotterdam steeds beter in beeld. OCW moet dit helpen bevorderen; 
- het kapitaal van de straat moet worden versterkt door het instellen van een podium; 
- er moet een site komen met het totale aanbod van kunst en cultuuropleidingen; 
- instellingen moeten hun verantwoordelijkheid op het gebied van talentontwikkeling nemen. De 

gemeente kan dit stimuleren. 
 

 2 Gang door het gemeentelijk apparaat 
 
Op 23 januari 2007 is de nota Stadsburgerschap: Het motto is meedoen gepubliceerd. De nota 
Uitvoeringsnotitie Taskforce Talentenontwikkeling, gepubliceerd in maart 2008 vormt het integraal kader 
voor alle acties op het gebied van integratie, participatie, emancipatie en burgerschap. In deze 
uitvoeringsnotitie staan een aantal uit te voeren programma’s. Eén van die programma’s is de Taskforce 
Talentontwikkeling, bedoeld om talent zo veel mogelijk op te sporen en tot bloei te laten komen. De 
behoefte aan een dergelijke Taskforce, zo stelt het College in de aanvang van de nota over 
Talentenontwikkeling, blijkt ook uit de nota Van de Straat, Talentontwikkeling in Rotterdam (februari 
2007) van de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur. De Raad adviseert een platform in te stellen voor 
talentontwikkeling in de kunst- en cultuursector. De Taskforce is op te vatten als een dergelijk platform, 
zij het dat de taken van de taskforce veel verder reiken dan het veld van de kunstopleidingen. Het College 
stelt voor een drietal prioritaire doelgroepen te benoemen waar de behoefte aan talentontwikkeling het 
grootst is: 
- jongeren tot 27 jaar die (nog) op school zitten; 
- vrouwen met sociaal-economische achterstand; 
- inburgeraars met sociaal-economische achterstand. 
De producten van deze taskforce zijn: een coachingsnetwerk (hetgeen tegemoet komt aan ons advies 
inzake actieve coaching ) waarvoor in het eerste jaar een beroep wordt gedaan op het 
ambtenarenapparaat; een aanmoedigingsprijs (50 x € 1.000) voor talenten die door organisaties worden 
voorgedragen. De Taskforce wordt gedragen door de dienst Jeugd, Onderwijs en Samenleving, maar 
andere gemeentelijke diensten waaronder de dienst Kunst en Cultuur hebben met deze aanpak ingestemd 
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en worden betrokken bij de uitvoering. De Taskforce begint in stilte te werken maar heeft wel een eigen 
website (anno juni 2008 nog niet waargenomen). Het budget bedraagt jaarlijks € 220.000. 
De notitie besteedt overigens geen aandacht aan de kunstopleidingen en is daarom – ondanks de 
verwijzing in de aanhef – slechts gedeeltelijk als een reactie op het advies van de Rotterdamse Raad voor 
Kunst en Cultuur te beschouwen, maar veeleer als een uitvloeisel van het collegeprogramma uit 2007: 
Meedoen is het motto.  

 
 3 Waarneembare effecten 

 
Voorzien in de uitvoeringsnotitie Taskforce Talent en ontwikkeling 2007-2010:  
september - oktober 2007  uitvoeringsnotitie in Stuurgroep Sociaal en College 
oktober 2007 – januari 2008  coachingsnetwerk opzetten 
januari 2008      start Taskforce Talentontwikkeling  
januari 2008 - maart 2008  oproep tot aanmelden talent voor prijsvraag 
         ontwikkelen posters 
maart – mei 2008     beoordelen aanmeldingen 
juni 2008       prijsuitreiking, evaluatie 
 
De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur en Netwerk CS organiseerden gezamenlijk een tweeluik over 
het fenomeen talentontwikkeling. In het eerste debat op woensdag  
3 oktober 2007 stond het startend talent centraal en de vraag of de werelden van buitenschools en 
binnenschools leren voor startend talent dichter bij elkaar komen of juist uit elkaar groeien. In het 
tweede debat op woensdag 10 oktober 2007 ging het over de (on)mogelijkheden voor selfmade toptalent 
met een multiculturele achtergrond om daadwerkelijk in de sector aan de slag te gaan, centraal. 
Aanvankelijk waren deze avonden bedoeld als aanjagers van de discussie naar aanleiding van door anderen 
(onder andere Roots en Routes, Stichting Doen, Grote Prijs van Nederland) te organiseren Talent 
Convention. Deze ging uiteindelijk in de oorspronkelijk geplande opzet niet door. De avonden stonden nu 
verder op zich. In een follow up is niet voorzien. Wellicht organiseert de stichting Epitome in het 2009 een 
Talent Convention in Rotterdam. 
 
Onder leiding van Mijke Loeven debatteerden op de eerste avond: Jolanda Spoel, theatermaker en 
artistiek leider theatergroep Rotterdams Lef; Janny Donker, directeur Löss Theaterwerkplaats en 
zelfstandig onderzoeker; Ben Bergmans, docent bij Codarts dansacademie en betrokken bij het Urban 
Dance Concours; Bart Suèr, coördinator mbo opleiding muziek en producent van het Albeda College en 
Jocelyn Bergland, docent bij de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten en oprichter van de 5 o'clock 
class aldaar. 
 
Hoewel er steeds meer opleidingen in de sfeer van kunst en cultuur op alle niveau’s ontstaan gaapt er nog 
steeds een kloof tussen wat zich op straat ontwikkelt en wat zich op de scholen afspeelt. Bergmans 
benadrukt dat ook binnen het hbo talenten van de straat steeds makkelijker binnen komen. Hij spreekt 
van “wellicht een kleine revolutie” en trekt een vergelijking met hoe de jazzmusici het muziekonderwijs 
binnen kwamen. Hetzelfde gebeurt nu met streetdance. Jazz is inmiddels academisch geworden. 
Hetzelfde kan met streetdance gebeuren. Op het door Codarts georganiseerde Urban Dansconcours 
ontstaan symbioses tussen leerlingen en leerkrachten van Codarts en urban dancers. Bergland ziet 
dezelfde tendens bij zijn five o’clock class waarbij al veel straattalenten het reguliere onderwijs zijn 
ingestroomd tot op hbo-niveau. Suèr maakt met Roots en Routes een mix tussen straat en school. Als 
leider van een mbo opleiding muziek in Rotterdam werkt hij aan meer leerlinggerichte methodiek. “Als 
voormalig hbo-student had ik voor zo’n aanpak getekend”.  
Allen benadrukken dat het voor een zelfstandige beroepspraktijk niet voldoende is om talentvol te zijn. Er 
worden steeds meer eisen gesteld aan ondernemerschap. Dat element neemt in alle opleidingstrajecten 
dan ook een steeds belangrijkere plaats in.  
Het opvallende is dat schoolopleidingen steeds informeler worden terwijl buitenschoolse activiteiten 
steeds zwaardere toelatingseisen en een meer gestructureerde aanpak voorstaan, zij worden juist steeds 
formeler. Over de vraag of het mbo afgeronde beroepsbeoefenaren moet opleiden of primair de 
doorstroming naar het hbo moet bevorderen wordt niet eensluidend gedacht. Het hbo zou modules 
moeten aanreiken om talenten die om wat voor reden dan ook het hbo niet helemaal doorlopen toch een 
bepaalde kwalificatie mee te geven.  
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Het tweede debat was met: Laurien Saraber, onderzoeker, publicist en adviseur; Alida Dors, breakdancer, 
actrice en theatermaker Solid Ground Movement; Dave Schwab, artistiek coach en programmeur 
Productiehuis Lantaren/Venster en Amy Gale, oprichter en artistiek leider Dansateliers. 
 
Is er voor jonge talentvolle kunstenaars zonder scholing (selfmade talenten) plek in de professionele 
kunstwereld? Saraber stelt vast dat de belangstelling voor de problematiek van kunstenaarstalent met een 
dubbele culturele achtergrond toeneemt. Op de podia ontbreken zij nog vrijwel geheel. Dors, die uit 
eigen ervaring spreekt, heeft het over de neerbuigende houding die de gevestigde instellingen nog steeds 
naar autodidacten aannemen. “Hiphop en alles daaromheen is een wereld die nog steeds niet serieus 
genomen wordt in die kringen”. Schwab, die talenten de theaterwereld wil inhelpen constateert dezelfde 
barrières. Toptalent komt er uiteindelijk wel maar de laag daaronder niet. Het heeft, aldus Saraber, alles 
te maken met de schaarse werkplekken in de sector en de toenemende instroom vanuit het onderwijs. 
Straattalent denkt te weinig conceptueel en kan haar ideeën moeilijk verwoorden en dus verkopen. Dat 
breekt op bij de fondsen.  
Oplossingen zijn wellicht te vinden in het opzetten van werkplaatsen waarbij de ontmoeting van 
professionele en niet professionele wereld voorop staat. “Mensen moeten elkaar op de werkvloer 
ontmoeten”.( Gale). 
 
Een poging om naar aanleiding van het advies een artikel geplaatst te krijgen in een landelijk periodiek is 
niet gelukt. Benaderd werden CultuurNetwerk Nederland, TM (Theater Magazine)en de Boekmanstichting. 
Een toegezegd bezoek van de Boekmanstichting aan een van beide bijeenkomsten in verband met een uit 
te brengen special werd niet nagekomen. De Boekmanstichting publiceerde enkele maanden later de 
bewuste special (Boekman 73: Kunst en opleiding). In het overzicht over het kunstvakonderwijs ontbrak 
elke verwijzing naar het advies.   
 
 4 Beoordeling 
 
Het onderwerp talentontwikkeling kent een enorm hausse getuige het aantal rapporten, publicaties en 
bijeenkomsten. Desalniettemin ontbreekt het aan een duidelijke definiëring. Het advies van de 
Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur heeft geprobeerd daaraan een bijdrage te leveren. In deze 
wereld lijken echter partijen vooral met zichzelf bezig. Er is weinig behoefte aan werkelijke uitwisseling. 
Scholen lijken in een concurrentieslag verwikkeld. Ons pleidooi voor een platform kreeg respons. 
Overigens heeft ook de gemeente, ondanks dat het hier een gevraagd advies betrof, tot op heden niet 
gereageerd op de aanbevelingen. Voorafgaand aan ons advies heeft in het politieke circuit de kritische 
vraagstelling van Leefbaar Rotterdam naar pretopleidingen op mbo-niveau de aandacht getrokken. In ons 
advies hebben we erover gerapporteerd. Wellicht mede veroorzaakt door deze politieke opspraak kwam 
de vmbo opleiding urban culture vbij het Thorbecke College niet van de grond.   
Behalve de door de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur zelf georganiseerde debatten is de outcome 
van dit advies tot op heden gering te noemen.  
 
Al met al blijft er veel onduidelijkheid bestaan rond kunstopleidingen. In het in 2008 uitgebrachte 
cultuurplanadvies is zowel op de aanvraag van het Jeugdtheater Hofplein als op die van de Stichting 
Kunstzinnige Vorming kritisch gereageerd en aangedrongen op nadere cijfermatige onderbouwing van het 
functioneren van de kunstscholen/opleidingen. In het geval van de de Stichting Kunstzinnige Vorming is 
zelfs aangedrongen op een spoedige visitatie voorafgaand aan een beslissing in de cultuurplanprocedure. 
De dienst Kunst en Cultuur heeft voor een dergelijke visitatie inmiddels opdracht gegeven. De aanvraag 
van het World Music and Dance Centre werd in het cultuurplanadvies van de Roterdamse Raad voor Kunst 
en Cultuur positief beoordeeld, echter in het advies van de landelijke Raad voor Cultuur werd het World 
Music and Dance Centre niet als postacademische opleiding erkend.   
 
 5 Vervolgstappen 
 
Nu een debatreeks heeft plaatsgevonden lijkt de vorming van een platform de volgende logische stap, 
hoewel ook zonder zo’n platform het onderwijs zich in de wereld van kunst en cultuur goed heeft weten 
te nestelen. Afstemming is toch noodzakelijk om de toegang tot de arbeidsmarkt te reguleren. Het 
probleem van de continue instroom van nieuwe talenten in de kunst en cultuursector verdient serieus 
aandacht. De bereidheid  van onderwijsinstellingen om ervaringen en ideeën uit te wisselen is niet 
overmatig groot. Onderlinge afstemming en regievoering lijkt wenselijk. Een platform waarin ook 
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vertegenwoordigers van de afnemende sectoren zitting hebben kan daarvoor de input leveren. De 
wethouder zou in een nota de wenselijke richting kunnen aangeven.  
 
 Aanvulling maart 2009 
 
De voor 2008 aangekondigde Talent Convention als vervolg op de eerste Talent Convention in 2007 in 
Amsterdam werd aanvankelijk doorgeschoven naar 2009 maar is uiteindelijk afgeblazen wegens 
gebrek aan middelen en organisatiekracht.  
 
Ook met de door de gemeente in het leven groepen Taskforce Talentontwikkeling gaat het niet 
voorspoedig. Aanvankelijk werd door de gemeente Rotterdam voorgesteld om – vanwege 
bezuinigingen op de herinzet van het Sociaal Programma -  de Taskforce Talentontwikkeling niet in 
2008 maar in 2009 te laten starten. Op 24 februari 2009 is door de wethouder voorgesteld het 
uitvoeringsprogramma Taskforce Talentontwikkeling te laten vallen wegens bezuinigingen op het 
budget Stadsburgerschap. Voorzover bekend heeft de gemeenteraad hiermee ingestemd. Wel is er 
sprake van de actie talent-spotting en coachen van talent, bedoeld om doorstroom van talenten te 
vergemakkelijken binnen de gemeentelijke organisaties/diensten als onderdeel van het diversiteitsbeleid 
van de gemeente, uit te voeren door de BSD (gemeentelijke sociale dienst).   
 
De Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam maakte in haar aanvraag voor het cultuurplan 2009-2012 
de doorlopende leerlijn tot centraal thema. De ervaringen opgedaan in het project Kunst Onder Andere 
worden niet langer als zelfstandige unit voortgezet maar maken voortaan deel uit van de werkwijze van 
de overige afdelingen van de Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam. Zo worden bijvoorbeeld 
ervaringen opgedaan in de Kweekvijver ingebed in de kunstscholen.  
 
Het World  Music and Dance Centre, gestart als samenwerking tussen Stichting Kunstzinnige Vorming 
Rotterdam en Codarts, is inmiddels verzelfstandigd en fungeert als schakel tussen academie en straat. 
In de workshops, masterclasses en summerschools luit de theorie van de opleiding aan bij de informele 
leeromgeving. Talenten die zich in de sessies onderscheiden komt men inmiddels tegen bij programma’s 
van instellingen en omroepen. 
 
Het Jeugdtheater Hofplein startte begin 2009 de Acteerschool Rotterdam; een topopleiding voor acteurs 
gericht op getalenteerde, gemotiveerde studenten met een grootstedelijke culturele achtergrond. De 
studenten dienen, aldus het Jeugdtheater, over een grote taalgevoeligheid te beschikken; vooropleiding 
op havo/vwo-niveau of vergelijkbaar denkvermogen is gewenst. De opleiding duurt 4 jaar en omvat 
acteren in theater, film, in bedrijfsleven en theatermaken. Artistiek inhoudelijk richt de school zich op 
de traditie en het heden. Dat wil zeggen op het klassieke theaterrepertoire en op de verschillende 
culturen die Nederland tegenwoordig mede vormen. Didactisch wordt gebruik gemaakt van nieuwe 
lestechnieken die bijvoorbeeld in de managementopleidingen in het bedrijfsleven ontwikkeld zijn. 
Grote aandacht wordt besteed aan acteertechnieken en taalgevoeligheid. De Nederlandse taal is 
belangrijk omdat de acteur wordt opgeleid om voor een Nederlands publiek te spelen.  
 
Het Thorbecke Lyceum, afdeling Voortgezet Onderwijs en de Rotterdamse Schouwburg tekenden op 15 
januari een convenant waarin een langdurige samenwerking voor de nieuwe Highschool Podiumkunst is 
vastgelegd. In het schooljaar 2009-2010 gaat de eerste (brug)klas van deze Highschool van start. De 
leerlingen van de Highschool Podiumkunst krijgen onder schooltijd elke week vier uur les in de onderdelen 
dans en drama. Daarnaast krijgen zij in de buitenschoolse uren extra lessen. 
 
De in Rotterdam gevestigde stichting Roots & Routes had, blijkens haar aanvraag voor het landelijke 
cultuurplan 2009-2012, de intentie om in Rotterdam de doorstroming te bevorderen van talentvolle 
jongeren met activiteieten die gericht zijn op het begeleiden van jongeren naar het beroepsonderwijs en 
nauw gelieerd zijn aan het mbo-onderwijs op het gebied van muziek en dans. Het project Talent 
Class/Plus is gedeeltelijk gericht op jongeren in Rotterdam. Het deeltraject voor gevorderde deelnemers 
van 17 jaar en ouder staat echter ook open voor jongeren uit andere steden in Nederland. Het betreft een 
nieuw traject dat nog niet eerder is uitgevoerd. Om die reden kon de Raad voor Cultuur, zo stelde deze in 
een advies, de kwaliteit hiervan nog niet beoordelen en besliste zij negatief over toelating van Roots & 
Routes in de basisinfrastructuur. Het is op dit moment niet duidelijk wat van de plannen van Roots & 
Routes alsnog gerealiseerd wordt. 
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YourWorld, het programma behorend bij het jongerenjaar 2009 van de gemeente Rotterdam, kent een 
aantal programmaonderdelen die te maken hebben met het opsporen en doorleiden van talent, zoals: 
- YOUR SPACE & Rotterdams Talent 

Tijdens de Museumnacht vormt YOUR SPACE een broedplaats voor jong talent, waar evenementen, 
workshops en presentaties plaatsvinden, waar televisie wordt gemaakt en waar persconferenties 
worden georganiseerd (7 maart 2009) 

- Slide Factory Masterclass 
Een nieuw trombonecollectief organiseert een serie internationale masterclasses, waarbij de vier 
beste trombonisten ter wereld aanwezig zijn. Deze vier trombonisten nemen hun tromboneklassen 
mee uit Lyon, New York en Berlijn. De concerten worden verbonden met workshops en presentaties 
voor studenten en amateurs. Verspreid over de stad laten de studenten het publiek kennismaken met 
trombonemuziek ( 26 maart tot en met 29 maart 2009) 

-  SLAM JAM 
Biedt een podium voor jong muzikaal en literair talent uit Rotterdam. In eerste instantie bedoeld om 
jonge artiesten podiumervaring op te laten doen. Er is een gebrek aan kleine en middelgrote podia in 
Rotterdam die deze ‘springplank’ functie vervullen. Ten tweede vergroot Slam/Jam cultuurparticipatie 
onder jongeren: de combinatie van disciplines zorgt er voor dat jongeren op een laagdrempelige 
manier met andere kunstvormen in contact komen (april 2009)  
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