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Elke volksvertegenwoordiger, die ontginbare talenten wil benutten, zou elke 
toespraak in het parlement moeten beëindigen met “Bovendien ben ik van 
mening dat het stapelen en de omwegen weer gestimuleerd moeten worden.” 
Jaap Dronkers, hoogleraar onderwijssociologie Europees Universitair Instituut 
Florence (september 2006) 
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 Samenvatting 
 
Als het gaat om talentontwikkeling zijn kunst en cultuur richtinggevend 
geworden binnen en buiten het gehele onderwijs en niet zoals vroeger 
uitsluitend op hbo niveau. 
Jaarlijks stromen er in Rotterdam zo’n 2000 leerlingen in, in een of andere 
(binnenschoolse) opleiding of (buitenschoolse) activiteit op het gebied van 
kunst en cultuur. 
 
Zonder al teveel sturing van bovenaf is in Rotterdam het afgelopen 
decennium veel samengewerkt tussen onderwijs- en culturele instellingen 
bij het stimuleren van talentontwikkeling. Met name de Stichting 
Kunstzinnige Vorming Rotterdam (SKVR) en Jeugdtheater Hofplein hebben 
op dat punt heel wat tot stand gebracht.  
 
Het aantal opleidingen op het gebied van kunst en cultuur is de laatste tijd 
explosief gestegen. Daar is niks mis mee. Enerzijds kan concurrentie het 
niveau en de prestaties positief beïnvloeden. Anderzijds moet men de ogen 
niet sluiten voor het feit dat de arbeidsmarkt het verzadigingspunt zo’n 
beetje bereikt lijkt te hebben, ook al is maar heel weinig bekend over de  
potentiele arbeidsmarkt in de gesubsidieerde entertainment- en vrije 
tijdssector. Van die vrije tijdssector zullen veel uitstromers van de kunst- 
en cultuuropleidingen het moeten hebben, want de groei van 
arbeidsplaatsen in de gesubsidieerde sector is gering. In sommige sectoren, 
zoals de theatersector, worden in dat opzicht al benauwde geluiden 
waargenomen. Om die reden ligt de oprichting van een hbo 
theateropleiding in Rotterdam niet voor de hand ook al is hier sprake van 
een opvallend witte vlek. Op het gebied van vrijwel elke andere 
kunstsector kent Rotterdam wel een hbo opleidingspoot.  
 
Hoewel dus een en ander zonder al te veel sturing tot stand is gekomen  
is het langszamerhand hoog tijd de koppen bij elkaar te steken en een 
regulier overleg in de vorm van een platform of iets dergelijks op te 
zetten.  
 
Leerlingen en ouders hebben recht op een overzichtelijk gepresenteerd 
aanbod van de vele mogelijkheden aan talentontwikkeling, bijvoorbeeld op 
een website. Amsterdam ging Rotterdam daarin al voor.  
 
De wat verongelijkte toon die soms vanuit de wereld van de buitenschoolse 
talentontwikkeling wordt gehoord richting het reguliere onderwijs, is niet 
terecht. Het reguliere onderwijs heeft behoorlijk ingespeeld op de 
belangstelling en mogelijkheden van jongeren, overigens niet alleen uit 
begrip en belangstelling voor wat er onder jongeren leeft, maar ook uit 
pure concurrentie overwegingen. Elk zichzelf respecterend 
opleidingsinsitituut heeft inmiddels een of meer kunst- en 
cultuurdisciplines. De cultuur van de straat is daarmee de cultuur van de 
school geworden. Of, om in termen van de urban scene te spreken: Old 
Skool is New Skool geworden. Vandaar ook de voor tweeërlei uitleg vatbare 
titel van dit advies: Van de Straat. 
 
Het aantal instroom- en opleidingsmogelijkheden op het gebied van kunst 
en cultuur is flink gegroeid evenals het buitenschoolse aanbod. De SKVR 
heeft tijdig de bakens verzet en met Kunst Onder Andere (KOA) een 
volwaardige talentontwikkelingspoot in buitenschoolse sfeer opgezet. Die 
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buitenschoolse activiteiten bieden aan voortijdige schoolverlaters soms de 
mogelijkheid terug te gaan naar het reguliere onderwijs. 
Iedereen deelt eigenlijk wel de mening dat uitzicht op een baan in de 
kunst- en cultuursector alleen maar via reguliere opleidingen te verkrijgen 
is. De enkeling die vanuit een open podium aan een succesvolle carrière als 
artiest begint is een grote uitzondering. Overigens mag de invloed van deze 
rolmodellen op het doen en laten van hele generaties in de oude 
stadswijken niet worden onderschat. Het werken met rolmodellen moet bij 
allerlei vormen van kunst en cultuur standaard worden.  
De oprichting van het World Music and Dance Centre (WMDC), een 
samenwerking tussen Codarts en SKVR, is opvallend te noemen. Het is niet 
eerder voorgekomen dat een hbo instelling een groot potentieel aan 
nieuwe leerlijnen ontwikkelt door samenwerking met anderen en het 
inrichten van een podium, waardoor mogelijkheden ontstaan die goed 
aansluiten bij de doelgroepen. En dit alles op wijkniveau, het WMDC ligt 
immers midden in Delfshaven. Codarts is hiermee de eerste brede hbo 
instelling van Nederland. De bestaande samenwerking met de SKVR en het 
Albeda College opent wegen naar een volledig doorlopende leerlijn van 
kweekvijver met peerdocenten naar een hbo opleiding in muziek of dans.  
 
Op het gebied van talentontwikkeling (er wordt een zo breed mogelijke 
werkdefinitie gepresenteerd) is er in Rotterdam nog veel mogelijk. De 
gemeente hoeft bepaald niet passief te blijven. Met name in de 
buitenschoolse sfeer is een rol weggelegd voor de gemeente. Maar ook 
binnenschools (WMDC!) liggen de mogelijkheden voor het grijpen.  
 
De Rotterdamse hoogleraar Godfried Engbersen heeft ideeën ontwikkeld 
voor een mentorsysteem voor leerlingen in het voortgezet onderwijs. De 
Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur meent dat juist in Rotterdam zeer 
serieus naar deze voorstellen moet worden gekeken en een experiment in 
gang gezet zou moeten worden.  
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 1 Inleiding, definitie 
 
Opdracht van het gemeentebestuur 
Het gemeentebestuur van Rotterdam noemt in haar collegeprogramma 
2006-2010 als belangrijke elementen van de sociale pijler onder het beleid: 
het verbeteren van het opleidingsniveau van de Rotterdamse jeugd en het 
meer betrekken van Rotterdammers bij hun wijk en hun stad. Meer 
specifiek: het culturele aanbod in de wijken moet aansluiten bij de 
aanwezige talenten en behoeften. Wat betreft talentontwikkeling zegt het 
College: “Rotterdammers kansen geven en iedereen aanspreken om mee te 
doen. Er is in Rotterdam ontzettend veel talent voorhanden. Dat talent 
willen we uitdagen, want alleen als we het beste uit mensen halen kan 
Rotterdam zijn toekomst met vertrouwen tegemoet zien”.  
Als concreet voornemen formuleert het College: “Wij streven naar een 
cultureel aanbod in de wijken dat aansluit bij de aanwezige talenten en 
behoeften”. 
Het besef is er dat nu veel talent verloren gaat omdat er onvoldoende 
opleidingsmogelijkheden zijn of omdat om allerlei redenen het bestaande 
opleidingsaanbod onvoldoende aansluit bij de mogelijkheden en talenten 
van bepaalde doelgroepen. Er is veel nieuw aanbod waarvan onduidelijk is 
waartoe het (op)leidt ook is er sprake van een zeker overaanbod.  
De situatie is onduidelijk, het College wil meer zicht krijgen op de 
talentontwikkeling.  
 
De vraag van het College valt uiteen in 5 delen: 
1 Inventariseer de bestaande mogelijkheden, zowel binnenschools als 
 buitenschools. 
2 In hoeverre sluiten de aanwezige voorzieningen aan bij de behoeften 
 van het in de stad aanwezig talent?  
3 Is er sprake van netwerkvorming rond de initiatieven op het gebied van 
 talentontwikkeling en is het makkelijk voor nieuwkomers om daar in te 
 worden opgenomen? 
4 Is het talent in de stad goed zichtbaar zodat initiatieven daaruit 
 voldoende kunnen recruteren? 
5 Is er een koppeling tussen het ontdekte talent en vestiging van 
 bedrijven in de stad? 
 
Aan het eind van dit advies trachten we deze vragen te beantwoorden. 
 
Naar een definitie van talentontwikkeling 
Het veld waarover wij ons buigen dient enige begrenzing. Het aantal 
activiteiten dat valt onder de noemer talentontwikkeling is immers 
eindeloos groot. Eigenlijk kan elke vorm van opleiding of scholing als 
talentontwikkeling worden beschouwd. Of je nu als professional of als 
amateur een opleiding of een cursus volgt, je houdt er altijd wel iets aan 
over: de professional een verbetering van de vakbekwaamheid of 
versterking van het artistieke vermogen, de amateur een zinvolle 
tijdspassering of versterking van zijn persoonlijkheid. In alle gevallen is 
talentontwikkeling zinvol. 
 
De wethouder ziet talentontwikkeling als noodzakelijke opdracht voor wat 
betreft het verhogen van de deelname van burgers aan de samenleving. 
Parallel aan dit advies verschijnt een advies van de Rotterdamse Raad voor 
Kunst en Cultuur over de relatie tussen kunst, participatie en cultuur. 
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Op de primaire vraag van de wethouder: hoe kan ik kunst en cultuur 
inzetten bij het meer betrekken van jongeren bij hun omgeving geeft dit 
laatste advies een aantal handvaten.  
Dit advies dient een ander doel. Hierin concentreren wij ons op die 
activiteiten waarbij talent wordt beschouwd als middel om een stevige 
positie te verwerven in de samenleving. Dit lukt het best als je met je 
talent uiteindelijk in je eigen levensonderhoud kunt voorzien. Dat zal niet 
altijd voor 100% lukken. Maar zelfs als je door middel van je talent 
gedeeltelijk in je eigen levensonderhoud voorziet is dat van belang. En 
zelfs als talentontwikkeling uiteindelijk niet leidt tot betaald werk op het 
gebied van kunst en cultuur, maar wel tot versterking van je vaardigheid 
om maatschappelijk te functioneren, is het van betekenis voor je 
toekomstige loopbaan. Ook pure amateurkunst kan een rol van betekenis 
spelen in het toekomstige beroepsbestaan. Als het beoefenen van 
amateurkunst leidt tot de instroom in een erkende kunstvakopleiding 
spreken we ook van talentontwikkeling. Zoals bijvoorbeeld mensen uit het 
(fanfare- of harmonie-) verenigingsleven soms instromen in een 
conservatoriumopleiding. Maar ook als het beoefenen van amateurkunst 
iemands sociale vaardigheden zodanig ontwikkelt dat deze van nut kunnen 
zijn in een toekomstig beroep, kan amateurkunst aangeduid worden als 
talentontwikkeling. 

Op basis van de vraagstelling van de wethouder en na tal van gesprekken 
met een groot aantal betrokkenen uit de wereld van talentontwikkeling 
komen wij tot de volgende punten die samen de werkdefinitie van 
talentontwikkeling bepalen:  

a Georganiseerd verband 
Activiteiten die niet op de een of andere manier gestructureerd of 
georganiseerd zijn kunnen niet gelden als talentontwikkeling volgens de 
weergegeven definitie. Losse activiteiten die zonder enig gevolg blijven of 
geen enkele vorm van begeleiding of coaching hebben beklijven niet en 
doen in onze registratie niet mee. 
 
b Laagdrempelig en/of in de wijken 
In de omschrijving die het College hanteert duikt nadrukkelijk het begrip 
wijken op. Dat zegt iets over de doelgroepen en het startniveau waarop we 
ons richten. Het College denkt aan activiteiten die zich dicht bij jongeren 
in de wijk afspelen. In dat opzicht stemt de opvatting van het 
gemeentebestuur overeen met dat van de Rotterdamse Raad voor Kunst en 
Cultuur in Puntig (10 aandachtspunten voor de Rotterdamse politiek, 
2005): “Kunst en cultuur moeten niet alleen van bovenaf worden 
aangestuurd en gestimuleerd. Juist in Rotterdam is wat ‘van onderaf’ komt 
net zo belangrijk. Talentontwikkeling, kunst in de wijken en ‘community 
art’ zijn daarbij sleutelbegrippen.”  
Gemeentebestuur en de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur zijn het 
met elkaar eens dat talentontwikkeling in Rotterdam gedefinieerd wordt 
als een ontwikkeling van onderaf, waarbij het gaat om voorzieningen die 
gericht zijn op die talentvolle jongeren die nog geen onderwijsdiploma’s of 
andere kwalificaties hebben verworven.  
 
c Binnenschools en buitenschools 
De wethouder vraagt expliciet om naast de buitenschoolse leerlijn ook 
opleidingsinstituten, dus ook binnenschoolse talentontwikkeling bij het 
overzicht en de analyse te betrekken. Op zich een logische gedachtegang al 
zal blijken dat vanuit met name het buitenschoolse leren vaak met de 
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nodige scepsis en kritiek naar het binnenschoolse leren wordt gekeken. 
Daar staat tegenover dat het binnenschoolse leren zichzelf vaak als de enig 
gangbare en solide leerweg ziet. 
 
d Doorlopende leerlijn of slalommen over diverse leerpistes 
Om getalenteerde jongeren zicht op een betaalde baan te geven moet de 
activiteit onderdeel van een doorlopende leerlijn zijn. Zeker bij 
buitenschoolse activiteiten is dit niet altijd het geval. Buitenschoolse 
activiteiten kunnen via vormen van samenwerking tussen instellingen vaak  
leiden tot doorstroom naar of instroom in bestaande of aangepaste 
binnenschoolse opleidingen. Bijna in alle gevallen worden namelijk. 
audities gehouden om het werkelijke kunst- en cultuurtalent te peilen. Als 
een leerling een bijzonder talent heeft maar niet de vereiste papieren, 
wordt vaak via individuele bijscholing alsnog een mogelijkheid gecreëerd 
om in te stappen. Als jongeren vanuit buitenschoolse activiteiten 
rechtstreeks de arbeidsmarkt opgaan is er weliswaar sprake van een korte, 
maar tegelijk ook effectieve leerlijn. In de praktijk heeft die leerlijn vaak 
een grillig karakter. Beter zou men kunnen spreken van het langs omwegen 
bereiken van een leerdoel of het slalommen over en door verschillende 
leerpistes. Anderen spreken weer over concentrisch leren. Het individu 
kiest uit verschillende leermogelijkheden. 
 
e Alleen kunst en cultuur 
We beperken ons in dit advies tot registratie van activiteiten die 
talentontwikkeling op het gebied van kunst en cultuur tot doel hebben. 
Activiteiten die gericht zijn op talentontwikkeling in de sport, het welzijn 
of anderszins zijn hier niet aan de orde.  
Jonge talenten uit een kunst- en cultuuropleiding komen vaak elders op de 
arbeidsmarkt terecht. Juist kunst- en cultuuropleidingen leggen 
competenties van leerlingen bloot. Als de verbetering van die competenties 
leidt tot betere voorbereiding op de arbeidsmarkt is er sprake van 
talentontwikkeling met een positief effect. 
 
f Meervoudige inrichting: skills én empowerment 
De talentontwikkeling kan meervoudig zijn. Uit onze gesprekken met 
buitenschoolse en binnenschoolse opleidingen blijkt dat men zowel waarde 
hecht aan vakmatige bekwaamheden (skills) als aan sociale en 
psychologische eigenschappen die bij het maatschappelijk functioneren van 
belang zijn. Zo zijn discipline, saamhorigheid, gemotiveerdheid enzovoorts 
aan te duiden als competenties, empowerment.  
Wanneer een leerling met behulp van een lesprogramma over kunst en 
cultuur dusdanige competenties heeft ontwikkeld dat hij/zij ook in een 
geheel andere sector werkzaam kan zijn, kunnen we spreken van een 
effectieve vorm van talentontwikkeling.  
Als er geen enkel vooropgezet doel is om het talent op beroepsniveau te 
brengen, dan wel competenties te ontwikkelen die nodig zijn bij het 
opbouwen van economische zelfstandigheid, hebben we het over 
amateurkunst of over vrijetijdsactiviteiten met een welzijns- of sociaal 
karakter. Op zich heel belangrijk en maatschappelijk van grote betekenis, 
maar niet vallend binnen onze definitie. 
 
g Betaald werk 
Als resultaat van de talentontwikkeling mag men verwachten dat hij/zij 
geheel of gedeeltelijk in staat is om in zijn/haar eigen levensonderhoud te 
voorzien. Daarbij gaat het niet alleen om het talent (skills) maar zeker ook 
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om sociale vaardigheden (competenties). Een van de vaardigheden die 
zowel binnen als buiten het kunstenaarsvak van pas komt is 
ondernemerszin. Zo hebben kunstenaars vaak niet de formele rechtspositie 
van werknemer maar gaan zij per activiteit een contract aan, werken vaak 
als free-lancer of als zelfstandig ondernemer. In toenemende mate is er in 
vormen van talentontwikkeling aandacht voor het ontwikkelen van 
vaardigheden die horen bij het functioneren als zelfstandig ondernemer.   
 
 a tot en met g leiden tot de volgende werkdefinitie:  

Talentontwikkeling betreft educatieve activiteiten in georganiseerd 
verband op het gebied van kunst en cultuur die worden georganiseerd in 
de wijken en laagdrempelig zijn. Deze activiteiten maken deel uit van 
een doorlopende leerlijn die zowel buitenschools als binnenschools 
georganiseerd wordt. Deze activiteiten hebben tot doel jongeren met 
een specifiek talent op het gebied van kunst en cultuur een zodanige 
uitgangspositie met betrekking tot vakbekwaamheid (skills) en 
competenties (empowerment) te verschaffen, dat aan het eind van de 
leerlijn een geheel of gedeeltelijk economisch zelfstandig bestaan 
mogelijk is. 

 
Veel twijfelgevallen 
Ondanks deze ruime definitie blijven er veel twijfelgevallen bestaan. Neem 
bijvoorbeeld de open podia. Op een open podium of talentenjacht wordt 
alle deelnemers de kans geboden een plaats in een finale te veroveren 
met, wie weet, uitzicht op een carrière in de showwereld of in de 
platenindustrie. Kandidaten op open podia zijn vaak jongeren met een 
uitstekende opleiding die helemaal niet van plan zijn die af te breken. 
Dergelijke activiteiten hebben meer het karakter van amusement en 
entertainment voor zowel deelnemer als toeschouwer dan dat ze een reëel 
toekomstperspectief aan de deelnemer bieden. Daarentegen kunnen open 
podia, georganiseerd in achterstandswijken, door hun karakter en opzet 
wel degelijk het karakter krijgen van een second chance voor het 
aanwezige talent dat in het reguliere onderwijs onvoldoende aan de bak 
komt. De manier bijvoorbeeld waarop de Stichting Epitome met haar 
Talentnights relatief kansloze jongeren in een meer kansrijke positie 
brengt is wél een voorbeeld van talentontwikkeling volgens onze definitie. 
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 2 Zichtbaar maken, aanboren van talent  
 
We bespreken eerst de buitenschoolse, laagdrempelige talentontwikkeling 
die soms aan een reguliere onderwijsinstelling is gekoppeld, maar vaak ook 
aan podia of wijkcentra. Vervolgens de vormen van talentontwikkeling in 
het reguliere onderwijs. We hanteren daarbij een indeling die we 
aantroffen op een site van het Cultuurlab uit Amsterdam.  
Zij onderscheiden vier onderdelen bij talentontwikkeling: 
1 ontdekking 
2 verdieping 
3 opleiding 
4 beroepspraktijk 
Onze aandacht gaat vooral uit naar de eerste drie. Soms is fase 4, de 
beroepspraktijk zodanig verweven met de verdieping in de tweede fase, 
bijvoorbeeld bij jeugdtheatergezelschappen, dat er eigenlijk van 
verdieping door middel van beroepspraktijk moet worden gesproken. 
 
 
 Open podia, de ontdekking 

 
In de wijken bloeit de straatcultuur. Juist in die straatcultuur kunnen veel 
jongeren hun talenten op het gebied van sport, muziek, beweging en 
beeldende vorming kwijt. De laatste jaren heeft daar de buitenschools 
georganiseerde talentonwikkeling een geweldige impuls gekregen.  
Onder Urban Culture verstaat men de gehele straatcultuur die uit de 
zwarte wijken van de grote steden in de VS is overgewaaid en die in 
toenemende mate, eerst door andere migrantengroepen, maar uiteindelijk 
door de hele jeugd als leidende cultuur werd overgenomen. Voor het eerst 
sinds de Tweede Wereldoorlog is niet de blanke jeugdcultuur maar de 
zwarte bepalend voor de dominante stromingen in de jeugdcultuur. In de 
Urban Culture, zoals die via de media verspreid wordt, is het culturele 
ondernemerschap van meet af aan een essentieel element geweest.  
In tegenstelling tot de hippiecultuur van de jaren ‘60 en ‘70 waarin om 
ideologische redenen de afstand tussen jeugdcultuur en commercie 
tamelijk groot bleef en de idolen zelf geen actief onderdeel uitmaakten 
van de zich op jongeren richtende commercie, is die kloof tussen Urban 
Culture en commercie er nooit geweest. Ondanks hun afkomst uit de 
ghetto’s waren de hiphophelden hartstochtelijke pleitbezorgers van 
producten van bekende merken, zetten ze nieuwe kledinglijnen uit, 
omringden ze zich met de meest begerenswaardige hebbedingen 
enzovoorts. Opkomende hiphoppers, battelers en rappers ontwikkelden 
zich zonder reserves via de muziekindustrie en reclame tot succesvolle 
ondernemers en werden daarmee rolmodellen voor de kansarme jeugd in 
diezelfde ghetto’s. In het advies Just Beneath The Surface van de 
Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur (juli 2006) is daarover het 
volgende te lezen:  
”Het opzetten van een eigen infrastructuur (ondernemerschap) is vaak de 
enige weg om de gevestigde structuren open te breken. Een aansprekend 
voorbeeld is Spike Lee, de eerste Afro-Amerikaanse filmmaker die een 
eigen commercieel productiebedrijf opzette om meer ruimte voor ‘zwarte’ 
filmproducties te creëren. Hij produceerde een reeks succesvolle films en 
commercials met opkomend zwart filmtalent. Binnen de hiphop deden zich 
ook dergelijke ontwikkelingen voor. Een van de bekendste voorbeelden is 
de samenwerking tussen Run DMC, een succesvolle hiphopband uit de jaren 
’80 en de toen in vergetelheid geraakte sportschoenfabrikant ‘adidas’. De 
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samenwerking met Run DMC betekende voor adidas een nieuwe 
wereldwijde doorbraak. Voor vele urbanmakers en ondernemers zijn Spike 
Lee maar ook anderen zoals P.Daddy belangrijke rolmodellen die inspireren 
tot ondernemerschap”. 
 
Deze in de Urban Culture gepresenteerde rolmodellen en hun inmiddels 
talrijke opvolgers hebben jongeren in achterstandswijken overal in de 
wereld getoond hoe met behulp van authentieke, niet op de westerse 
canon gebaseerde cultuuruitingen, een succesvolle carrière met 
bijbehorende maatschappelijke status en respect kan worden opgebouwd. 
Terwijl vóór de opkomst van de Urban Culture een ontsnapping uit de 
achterstandswijken nauwelijks mogelijk was, lijkt nu de weg naar geld, 
roem en erkenning mogelijk via de weg van de Urban Culture. Dat die weg 
ogenschijnlijk buiten de gebaande paden van de dominante westerse 
cultuur loopt maakt hem nog eens extra aantrekkelijk voor 
migrantengroepen. Het is niet verwonderlijk dat een deel van de 
migrantenjeugd deze nieuwe mogelijkheden niet langer zoekt binnen het 
reguliere onderwijs maar eigen routes creëert. In die zin voorzien de 
buitenschoolse leerroutes, die zich richten op het verder ontwikkelen van 
de op straat geleerde skills, in een enorme behoefte. 
De SKVR waar tot dan toe het accent lag op de kunstscholen, zoals muziek-, 
toneel-, schrijversschool enzovoorts dreigde eind jaren negentig de boot te 
missen. De beleidsnota tot diep in de stad (1998) deed de SKVR van koers 
veranderen. Naast de kunstvakscholen met het op dat moment nog 
traditionele aanbod van op de westerse canon gebaseerde kunstuitingen, 
onstond de afdeling Kunst Onder Andere (KOA), gericht op het ontwikkelen 
van nieuw aanbod voor nieuwe doelgroepen in de oude Rotterdamse wijken. 
Kort daarop volgden ook de kunstscholen zelf door beter in te spelen op de 
veranderde behoeften aan inhoud en lesmethodiek. 
 
KOA stond aan de wieg van het ontwikkelen van masterclasses voor 
beginnend talent met als titel On Tha Move. KOA is ook de aanstichter en 
oprichter van het HipHopHuis, inmiddels alweer bezig aan het vijfde 
seizoen, een leer- en trainingsplek (in Delfshaven) voor jongeren die zich 
willen bekwamen of verbeteren in breakdance. Kenmerkend voor de 
aanpak is het informele karakter. In principe kan iedereen deelnemen, de 
kosten zijn laag en er wordt per keer betaald. Vanuit de theaterschool van 
de SKVR is Fanatics ontwikkeld, een formule die met het karakter van een 
wedstrijd jongeren kansen biedt in alle disciplines. Ook vanuit KOA zijn de 
zogenoemde wijkmuziekprojecten, waarbij jongeren een instrument 
leasen, in ontwikkeling. In het basisonderwijs brengen muziekdocenten van 
de SKVR leerlingen de basisbeginselen bij van nieuwe muziekstijlen zoals 
cajun, samba en looporkest. De docenten hebben daartoe aanvullende 
cursussen gevolgd. Speciale aandacht gaat daarbij op dit moment uit naar 
het bijscholen van de in de Antilliaanse gemeenschap populaire brassbands 
in een speciaal opgerichte blazersschool. In 2007 start het project Music 
Matters met extra financiële steun van het gemeentebestuur, KOA 
organiseert clinics met een duur van 10 weken. De blazersschool werkt toe 
naar een verenigingsstructuur zoals bij harmonies en fanfares. 
Spelenderwijs wordt zo een specifiek caribische muzieksoort op 
oerhollandse wijze opgezet. 
 
Inspelend op de groeiende arbeidsmogelijkheden in de audiovisuele 
industrie is de BeeldFabriek, een onderdeel van de SKVR, gestart met een 
project, gericht op diegenen die zelf een audiovisuele productie willen 
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maken, Showreel. In korte tijd leren belangstellenden een beeldregistratie 
vervaardigen. Resultaten van deze nieuwe opleiding zijn nog niet bekend.  
 
Naast deze vanuit de SKVR opgezette laagdrempelige talentontwikkeling 
zijn er de meer specifiek in de Urban Culture gewortelde activiteiten. 
Stichting Epitome organiseert voor iedereen toegankelijke talentenjachten 
onder de naam Talent to Star op allerlei podia in de stad. Winnaars mogen 
een masterclass volgen. Daarnaast organiseert Epitome Talentnights, 
avonden met een competitieve opzet in de vier grote steden waarbij de 
uiteindelijke winnaar mag optreden in het Apollo Theatre in New York 
tesamen met enkele Amerikaanse sterren. De winnaar van dit jaar, Sabrina 
Starke, is na haar optreden in New York (derde plaats)  inmiddels 
genomineerd voor de Grote Grolsch Prijs in december en is voorgedragen 
door het ministerie van OCenW voor het project Ongekend Talent: een 
initiatief van OCenW om rolmodellen, bruggenbouwers en talenten 
zichtbaar te maken en in te zetten voor activiteiten in het land.   
 
Een pijnpunt in verschillende gesprekken blijkt de afwezigheid van een 
sterke infrastructuur in Rotterdam inzake productie, distributie en 
promotie van geluidsopnamen. Hoewel er verscheidene geluidsstudio’s 
actief zijn bevinden de toplabels van muziek waarop jong Rotterdams 
talent is terug te vinden, zoals Top Notch, Walboomer Records en Redrum 
zich in Amsterdam of Hilversum. Demo’s kunnen wel in Rotterdam worden 
opgenomen, maar als het tot een cd-recording komt moeten de artiesten 
de stad uit. De hotste producers zitten daar, het netwerk is er beter, de 
maatschappijen daar hebben uitstekende distributiekanalen.   
Inmiddels heeft zich in Rotterdam een zogenaamde high-end geluidsstudio 
gevestigd in het voormalig Heineken pand in de deelgemeente Crooswijk, 
een studio gericht op geluidsregistratie met een perfect eindresultaat, 
Liquid Spillers. Na een ruime ervaring met studio’s en topartiesten 
wereldwijd te hebben opgedaan, besloot Liquid Spillers zich te vestigen in 
Rotterdam om deze ervaring te delen met Rotterdams en nationaal talent. 
Zo kan dit talent volgens Liquid Spillers de competitie aangaan met 
internationale producties. Liquid Spillers biedt ook buiten de studio kennis 
ten behoeve van talentontwikkeling en professionalisering van de industrie. 
In samenwerking met het Ontwikkelings Bedrijf Rotterdam (OBR) is een 
stap gezet naar een educatiefaciliteit, waarin Liquid Spillers samenwerkt 
met Codarts, het Grafisch Lyceum en andere soortgelijke opleidingen. 
Kennis die de leerlingen opdoen in hun masteropleiding kunnen zij op deze 
manier in de praktijk toetsen. 
Daarnaast heeft Liquid Spillers de Stichting RAUW opgericht waarin 
talentvolle jongeren, die niet aan de huidige onderwijscriteria voldoen of 
economische middelen ontberen, een kans krijgen in de muziekindustrie en 
multimedia die zich in Rotterdam ontwikkelen.  
 
Roots & Routes organiseert in samenwerking met het landelijke Netwerk 
CS, Summer Schools voor toptalent. Waarin internationaal en nationaal 
talent begeleid wordt door erkende masters en docenten van reguliere 
instellingen. Dit jaar werd de Summer School voor Nederland georganiseerd 
in samenwerking met Codarts in het zojuist gereed gekomen World Music 
and Dance Centre. Alle disciplines op het gebied van de Urban Culture: 
zang, dans en rap kwamen in die Summer School aan bod. Deze werkwijze 
is internationaal bekend en dergelijke Summer Schools worden nu in zeven 
landen in Europa gehouden. 
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Bij een aantal van de hierboven genoemde open podia blijkt het onlangs 
geopende World Music and Dance Centre van Codarts en de SKVR als nieuw 
podium in een behoefte te voorzien. Zowel Fanatics, On Tha Move als de 
Summer School hebben hier plaatsgevonden.   
 
Sinds 1991 beijvert de Kunstbende zich landelijk, dus ook in Rotterdam, om 
jongeren te stimuleren actief met cultuur bezig te zijn. Ruim 54.000 
deelnemers hebben sindsdien in het hele land hun creatieve werk op podia 
of in expositieruimtes getoond. Om nog meer jongeren te bereiken werkt 
de Kunstbende sinds 2005 intensief samen met verschillende partners, in 
Rotterdam met Passionate. De voorrondes (waarvoor geen toelatingseisen 
gelden) staan open voor alle talenten tussen 13 en 18 jaar in een van de 
disciplines van kunst en cultuur. De Kunstbende biedt deelnemers 
trainingsweekenden, verwijst naar passende organisaties en organiseert 
stimuleringsprojecten. Er wordt geworven via scholen, club- en 
buurthuizen, jongerenverenigingen enzovoorts. Menig winnaar heeft een 
voorspoedige carrière gemaakt zoals bijvoorbeeld Trijntje Oosterhuis, 
Krezip en Abdelkader Benali. 
 
Afgaande op de naam zou men verwachten dat de scouts van de Stichting 
Nieuwe Rotterdamse Cultuur (Stichting NRC), momenteel 5 in getal, 
ontdekker en aandrager van nieuw talent in de wijken zouden zijn.  
Het onlangs in opdracht van de dienst Kunst en Cultuur uitgebrachte 
rapport van Letty Ranshuysen over het functioneren van de Rotterdamse 
cultuurscouts bevat een ontnuchterende mededeling: “Uit het eerste, 
oriënterende gesprek met de directeur van de Stichting NRC blijkt al 
meteen dat de cultuurscouts niet letterlijk ‘scouts’ zijn. Zij gaan niet 
actief talent zoeken in de wijken, hoewel dit door veel mensen wordt 
gedacht. In andere gemeenten is dit soms wel de invulling die aan de 
cultuurscouts wordt gegeven, maar in Rotterdam niet”. De scouts hebben 
vanuit hun positie wel een netwerkfunctie. Ze helpen mee om bestaande 
culturele producties naar de wijken te brengen. De scouts leveren met 
opname op de sociale kaart zelfs een actieve bijdrage in het zichtbaar 
maken van talent in de wijk. Menig aanstormend talent heeft aan de 
vermelding op de culturele kaart van zijn wijk contacten overgehouden. 
Desgevraagd zijn scouts niet onverdeeld positief over de mogelijkheden van 
jong talent om hun ‘ding te doen’. Podia, festivals en showcases zijn er 
genoeg om voor het eerst over het voetlicht te komen, het ontbreekt 
echter aan bereidheid of belangstelling bij organisatoren en programmeurs 
om jonge bandjes voldoende kansen te geven. WaterFront vervult in dat 
opzicht met zijn studio´s een nuttige, maar niet toereikende functie. Ook 
de Kunstbende doet met zijn workshops iets aan extra zorg voor groepen 
die aan de competitie willen meedoen. Kunst Onder Andere vervult ook een 
zekere functie. Dat er veel meer vraag is naar podiumpresentatieplekken 
dan er beschikbaar zijn blijkt bij voorbeeld uit het overstelpende aanbod 
op www.myspace.com, dé site waarop al het nieuwe talent te vinden is. 
Daarentegen zijn een aantal voorzieningen, zoals het HipHopHuis, 
geografisch misschien soms ver weg van bepaalde wijken, maar ze worden 
in de praktijk toch makkelijk gevonden. 
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 Buitenschoolse cursussen, de verdieping 
 
Muziek 
Zoals al eerder geconstateerd is heeft de SKVR de laatste jaren haar koers 
gewijzigd. Dat is niet alleen te zien aan de oprichting van de wijkenpoot 
Kunst Onder Andere. Met name in de muziekschool zijn forse veranderingen 
doorgevoerd. Individuele eenzijdige kennisoverdracht is vervangen door 
een combinatie van auditief leren en musiceren in groepsverband. Daarbij 
gaat het lang niet meer alleen om kennisoverdracht door de alwetende 
docent maar om het al doende leren via docenten, professionals en local 
heroes. Zo worden lessen aangeboden aan blazers van Antilliaanse brass 
bands en nemen vanuit die bands steeds meer leerlingen aan het aanbod 
van de SKVR muziekschool deel. Daarnaast heeft de muziekschool met het 
programma Spelenderwijs een kennismakingsmogelijkheid ontwikkeld 
waarbij aan nieuwelingen 10 lessen tegen gereduceerd tarief worden 
aangeboden. Afgelopen seizoen vonden dergelijke lessen plaats op 8 
plekken in de stad. Het betrof ongeveer 10 leerlingen per groep waarvan in 
totaal 50% doorstroomde naar de reguliere lessen van de muziekschool. 
Komend seizoen streeft men naar 75% van deze leerlingen.   
 
De muziekschool speelt een belangrijke rol in het in 2007 op te starten 
project Music Matters. Music Matters is opgezet naar een idee van de 
voorzitter van het Rotterdams Philharmonisch Orkest, Paul van Beek.  
Jonge kinderen van scholen in achterstandswijken worden door 
inschakeling van professionele musici volgens een speelse methode in staat 
gesteld snel actief te leren musiceren. In vervolg op die activiteiten 
kunnen kinderen die enthousiast geraakt zijn instromen in een speciaal 
begeleidingsprogramma bij de muziekschool van de SKVR. 
 
Niet alleen voor het muziekonderwijs, maar ook voor de andere 
kunstscholen gold dat kinderen uit achterstandswijken tot dusver 
onvoldoende werden bereikt. Voor de vaardigheden die kids in deze wijken 
vooral op straat opdeden was in de kunstscholen geen plaats eenvoudigweg 
omdat in de Urban Culture nog geen lesmethodiek was ontwikkeld. 
Bovendien was het docentenkorps van deze opleidingen te wit en te zeer 
gericht op de klassieke canon. Als reactie hierop is toen vanuit Kunst Onder 
Andere de Kweekvijver ontstaan. In de Kweekvijver komen getalenteerde 
jongeren bijeen met skills op het gebied van streetwise opgedane 
artistieke vaardigheden zoals hiphop, dance, dj-werk en graffity. Door 
docenten worden deze streetwise opgedane vaardigheden zodanig 
gestructureerd in een leerplan dat leerlingen na verloop van tijd in staat 
zijn om hun verworven skills via het principe van peerducation op jongeren 
in de wijken over te dragen. Tot de Kweekvijver worden alleen diegenen 
toegelaten die al enkele jaren ervaring in de discipline hebben. Inmiddels 
hebben zo’n 30 jongeren de status van peerleader verworven. Per jaar 
slaagt Kunst Onder Andere er in zo’n 15 jongeren af te leveren. 
  
Theater, dans 
In 2001 is door de SKVR theaterschool het project Young Stage opgezet. 
Het gaat om een selecte groep van theatertalenten die zich ontwikkelen 
tot docent binnen de theaterschool van de SKVR. De groep bestaat elk jaar 
uit 6 jongeren, waarvan de laatste jaren 4 afkomstig zijn van de opleiding 
sociaal-cultureel werk van het Zadkine College en 2 jongeren uit de 
theaterschool van de SKVR. De selectie geschiedt niet alleen op basis van 
artistieke vaardigheden, ook spel, enthousiasme en impact op jongeren zijn 
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criteria die meetellen. De groep brengt een voorstelling die 90 maal wordt 
opgevoerd. De jongeren hebben in dat jaar een dienstverband met de SKVR 
van niet langer dan een jaar om een frisse doorstroom van talent te 
waarborgen en te voorkomen dat voor artistieke productie telkens dezelfde 
mensen worden ingezet. Van deze groep stroomt gemiddeld de helft door 
naar een theatervakopleiding.  
Een andere gerenommeerde instelling in de Rotterdamse infra-structuur op 
het gebied van talentontwikkeling is Jeugdtheater Hofplein. Iedereen in 
Rotterdam en wijde omgeving tussen de 6 en 26 jaar kan leerling worden 
bij Jeugdtheater Hofplein. De wekelijkse lessen worden gevolgd buiten 
school- of werktijd en zijn aangepast aan de leeftijd en ontwikkelingsfase 
van de leerlingen. Leerlingen participeren in een of meer van de 
theaterproducties van Jeugdtheater Hofplein. Het hoofdaccent ligt op 
theater maar ook dans en zang komen aan de orde. In het seizoen 2005-
2006 volgden 2.893 leerlingen lessen bij het Jeugdtheater. Tot het seizoen 
2003-2004 was er een lichte stijging waarneembaar, daarna is het aantal 
leerlingen vrijwel stabiel gebleven. Talentvolle leerlingen kunnen 
tussentijds overstappen van de vrijetijdscursussen naar de zogenaamde 
langlopende leerlijnen in het voortgezet onderwijs (zie onder regulier 
onderwijs).  

Jeugdtheater Hofplein is in toenemende mate gaan samenwerken met 
instellingen voor beroepsonderwijs en biedt in het kader daarvan op 
theater toegespitste lesprogramma’s aan. In de buitenschoolse sfeer wordt 
samengewerkt met het Montessori Lyceum Rotterdam in de Montessori 
Theatergroep, een groep gemotiveerde leerlingen op havo/vwo niveau die 
per week een buitenschools programma krijgen aangeboden. In het 
basisonderwijs wordt samengewerkt met scholen in het kader van de 
zogenoemde verlengde schooldag. Voor een aantal scholen wordt een 
eindmusical geschreven die buiten de reguliere schooluren wordt 
ingestudeerd. 

Rotterdams Lef is eind jaren negentig voortgekomen uit de SKVR, daarna 
onderdeel van Hal 4 geworden. Een groep van per jaar zo’n 15 jongeren 
werkt aan een drietal producties waarmee wordt rondgetourd. Tijdens de 
speelperiode ontvangen de jonge acteurs een vergoeding. Onder de naam 
Studio Lef worden acteurs op vrijwillige basis gedurende een periode van 3 
maanden intensief onderricht in 11 vakken die aansluiten op behoeften van 
deelnemers. Ook beginnende acteurs van andere groepen kunnen hieraan 
deelnemen. Daarnaast worden per cursus enkele wild cards gereserveerd 
voor jongeren afkomstig van de buitenschoolse theaterschool van de SKVR 
of andere talenten in de stad. 
De gerichtheid op de doorstroom naar een hbo opleiding: het zogenaamd 
kansrijk doorstromen, is een wezenlijk onderdeel van de aanpak van 
Rotterdams Lef. De groep van talentvolle spelers bij Rotterdams Lef 
bestaat zeker niet alleen uit laagopgeleide of kansarme jongeren. Men 
treft er ook hoogopgeleide jongeren aan die alsnog voor het theatervak 
kiezen omdat daar hun talent ligt. Aan de poort gelden strenge selectie-
eisen, alleen zeer gemotiveerde leerlingen (commitment) met aanleg voor 
het vak worden toegelaten. Niet voor niets moet deelname aan de 
trainingen van Studio Lef op vrijwillige basis, dus niet betaald, geschieden. 
Rotjong is een andere jeugdtheatergroep die echter nog niet met 
aangestelde acteurs/werknemers maar met amateurs werkt. Ook kent 
Rotjong nog geen gestructureerde opleiding zoals Rotterdams Lef die heeft 
al zijn er inmiddels wel plannen in die richting. Rotjong en Young Stage 
fungeren in de praktijk vaak als toeleverancier van talent aan Rotterdams 
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Lef hoewel er ook bewegingen andersom bekend zijn. Als acteurs niet 
doorgaan naar de theatervakschool op hbo niveau kunnen ze soms ook 
terecht bij het jeugdtheater Waterhuis. 
Inmiddels is er ook een categorie uitstromers bij Rotterdams Lef dat de 
makerskant op wil. Die komen sinds kort bij de makersopleiding van 
Lantaren/Venster (L/V). Tien jaar geleden bevolkten alleen mensen van 
Artishock en 020 uit Amsterdam de L/V opleiding. Rotterdams Lef en de 
theaterschool van de SKVR hebben de functie van toeleverancier inmiddels 
overgenomen. L/V is in Nederland het enige productiehuis dat met niet-
academici werkt. Er komen ieder jaar een tiental mensen op de opleiding 
af. Er worden vier producties per jaar gemaakt. De Kitchenette, een 
onderafdeling van de makersopleiding van L/V, is gericht op de generatie 
uit die scene. ACT is een door L/V ontwikkelde festivalformule om de 
straatcultuur, Urban Culture, op de planken te brengen. Maandelijks 
worden er in L/V ACT-avonden georganiseerd. Daarnaast zijn er links met 
internationale gezelschappen, maar ACT is evengoed in club- en 
buurthuizen te vinden.  
 
Naast deze activiteiten die vooral gericht zijn op doorstroom van acteurs 
en makers naar de professionele theaterwereld zijn er cursussen en 
opleidingen die zich richten op instroom in de sociaal-culturele sfeer, de 
wereld van de amateurkunst en de vrijetijdsbesteding. Een dergelijke 
laagdrempelige opleiding vindt men in de Theaterfabriek van het 
Rotterdams Centrum voor Theater (RCTh). Vanaf ’88 is het RCTh actief op 
het gebied van zowel spel als regie. Het RCTh is een van de negen 
theaterscholen in het land gericht op het ontwikkelen van een aanbod aan 
geschoolde acteurs en regisseurs in het sociaal cultureel werk. Werving 
vindt o.a. plaats onder alle amateurgezelschappen in Rotterdam via het 
platform amateurkunst. Meer dan 50% van de cursisten komt uit Rotterdam 
of de regio (40%), 10% komt van elders. 
 
 

 Binnenschools georganiseerde talentontwikkeling, de opleiding 

Wat onmiddellijk opvalt is dat het aantal geregistreerde opleidingen in de 
kunst en cultuursector enorm is toegenomen. Tot een jaar of vijf geleden 
behoorden kunstvakopleidingen tot de top van het opleidingsgebouw. Na 
afronding van de traditionele havo en hoger kon de talentvolle leerling 
traditiegetrouw kiezen uit vakopleidingen op hbo niveau (beeldende 
kunstacademies, conservatoria, theateropleiding en bouwacademies). De 
laatste 3-4 jaar is een explosieve groei waarneembaar van opleidingen op 
mbo en vmbo niveau. Ook het aantal op kunst en cultuur gerichte havo-
opleidingen in Rotterdam is fors gestegen. De groei in kunstvakken is 
enerzijds het gevolg van de keuze voor het competentiegerichte leren 
waarbij kunst en cultuur een uitstekende invalshoek is om leerlingen te 
motiveren. Anderzijds is de groei van kunst en cultuuropleidingen binnen 
het reguliere onderwijs een gevolg van de banengroei in de creatieve 
sector. Beide ontwikkelingen, het competentiegerichte leren en de 
toename van het aantal functies in de creatieve sector, leiden tot een 
toenemende populariteit van culturele studierichtingen in het onderwijs. 
Het lijkt er steeds meer op dat geen enkel Regionaal Opleidingen Centrum 
(ROC) in Nederland bij deze ontwikkeling wil achterblijven en een of meer 
creatieve opleidingen start.  
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Zoals eerder genoemd, verleggen de van oorsprong op het buitenschoolse 
aanbod gerichte instellingen als Jeugdtheater Hofplein en de SKVR hun 
werkterrein in de richting van het reguliere onderwijs. Samen met het LMC 
(Stichting van schoolbesturen uit het voortgezetonderwijs in Rotterdam en 
omgeving), Rotterdamse Lyceum, Thorbecke Lyceum, Albeda College, Nova 
College Riederwaard enzovoorts organiseert het Jeugdtheater Hofplein het 
artistiek inhoudelijk deel van het lesprogramma van een aantal 
Rotterdamse scholen. In alle scholen betreft het leerlingen die talent 
hebben voor theater en die in deze richting verder willen. Gemiddeld één 
dag in de week volgen leerlingen aan het theater gerelateerde vakken. Bij 
de vmbo richting van het Nova College Riederwaard is er zelfs de 
mogelijkheid om 4 dagen in de week theatergericht te leren; een 
toelatingseis voor vmbo, niveau 3 én motivatie is voldoende. De opleiding 
is gericht op een vervolgopleiding of op een ondersteunende baan in de 
theaterwereld.  

In al deze samenwerkingsvormen zaten in het seizoen 2005-2006 2893 
leerlingen. Deze aantallen zijn al enkele seizoen stabiel. 

Ook de SKVR is betrokken bij de inrichting van binnenschoolse 
leerprogramma’s. Dat is het geval bij een aantal brede basisscholen en bij 
een aantal cultuurprofielscholen in het basisonderwijs. Daarnaast 
ontwikkelt de SKVR het leerplan voor de creatieve vakken binnen het kunst 
en cultuurgerichte leerwegonderwijs van het Thorbecke Lyceum 
(vmbo/havo/vwo) en het Zadkine College (vmbo-mbo).  
 
Al met al is een verticale onderwijsstructuur ontstaan waarbij leerlingen 
die in het reguliere onderwijs hebben gekozen voor een theatergerichte 
specialisatie naar een mbo of hbo gerichte kunstvakopleiding kunnen 
doorstromen. Van belang is ook de constatering van het Jeugdtheater 
Hofplein dat de scholen waarmee wordt samengewerkt veel leerlingen met 
een multiculturele achtergrond hebben. Dit is naar de mening van de 
school, een uitgesproken kans om deze groepen binnen te halen 
(jaarverslag 2004-2005). 
 
Het Thorbecke Lyceum is aangesloten bij het verband van LOOC scholen 
(Landelijk Overleg Opleidingen Cultuur) en is een school voor 
vmbo/havo/vwo. Sinds 5 jaar is de school uitgerust met een opleiding voor 
artistiek talent in de afdeling Kunst en Cultuur. In 2007 start bij voldoende 
aanmelding op vmbo niveau de Highschool Urban Culture. 
Met haar op kunst en cultuurtalent georiënteerde aanbod probeert het 
Thorbecke Lyceum een doorlopende leerlijn tussen de 
cultuurprofielscholen in het basisonderwijs en de hbo cultuuropleidingen 
als kunstacademies en hbo theaterscholen te creëren. Het idee is min of 
meer vergelijkbaar met het idee van ‘magnet-schools’ in de VS. Daar 
probeert men met succes via op specifiek talent georiënteerd onderwijs (in 
dit geval kunst en cultuur) profielscholen te ontwikkelen die een zodanige 
aantrekkingskracht (magneet) op talenten uitoefenen dat een doorbraak 
geforceerd wordt in een louter op wijksegregatie gebaseerde schoolkeuze. 
Het aantal allochtone leerlingen op havo/vwo niveau is overigens nog 
gering in vergelijking met de demografische samenstelling van de 
bevolking. Op vmbo niveau zijn de verhoudingen inmiddels aanzienlijk 
gunstiger. Een in 2003 gestart samenwerkingsverband met Jeugdtheater 
Hofplein is al na twee jaar beëindigd omdat Jeugdtheater Hofplein slechts 
ongeveer de helft van de op het voortgezet onderwijs toegelaten leerlingen 
als theatertalent accepteert. Van de gemiddeld 30 leerlingen per jaar 
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werden er slechts 15 geplaatst bij Jeugdtheater Hofplein. Dat plaatste 
Thorbecke naar eigen zeggen voor onoplosbare organisatorische en 
financiële problemen. 
Op vmbo niveau wordt een dansopleiding aangeboden. Ook de Highschool 
Urban Culture, een samenwerkingsproject met de SKVR en Hal 4 wordt 
vanaf begin 2007 zowel op vmbo als op havo niveau aangeboden.  
 
Het Grafisch Lyceum Rotterdam (Media College) biedt studenten een 
springplank voor een carrière op het gebied van media, design en 
technologie. Met in totaal meer dan 30 verschillende opleidingen en 
studierichtingen is het Grafisch Lyceum Rotterdam een toonaangevend 
instituut in de wereld van media en communicatie. De school is uitgegroeid 
tot het grootste onderwijsinstituut op het gebied van media, design en 
technologie met opleidingen voor vmbo, mbo en hbo in Nederland. Op het 
Grafisch Lyceum Rotterdam kunnen studenten terecht voor mbo-
opleidingen op het gebied van grafisch vormgeven, management, 
theatertechniek, audiovisueel technicus, desktop publishing en digitale 
media.   
  
De popacademie van het Zadkine College bestaat sinds dit schooljaar. De 
opleiding richt zich niet alleen op de inhoud van het vak van popmusicus 
maar vooral ook op het ontwikkelen van cultureel ondernemerschap. 
Criteria zijn: visie, motivatie, uitdrukkingsvaardigheid en presentatie. 
Veronderstelde kwaliteiten op die terreinen gelden ook als 
selectiecriterium bij aanvang van de studie. In de toelatingsprocedure 
spelen naast de muzikale prestaties vooral ook sociale eigenschappen een 
rol.   
Men richt zich op de scholier die niet naar het conservatorium wil of kan.   
In het lesprogramma is naast muziek en sociale vaardigheden ook aandacht 
voor uitdrukkingsvaardigheid in het Nederlands en voor het vak 
programmeren. Bands die geen gevoel hebben voor wat een programmeur 
wil, komen in de praktijk moeilijk aan contacten voor optredens. Om 
praktijkervaring op te doen in een stad met een urban karakter wordt 
momenteel samengewerkt met Locus010. Locus010 wordt gezien als een 
centrum met een echte urban uitstraling. Met bovendien dynamische 
ondernemers die uitstekend als rolmodel kunnen fungeren. 
 
Het ROC Albeda kent 3 mbo opleidingen op het gebied van kunst en 
cultuur: het Danscollege, de Theaterschool en de opleiding tot 
muzikant/producer. Het verschil met een opleiding op hbo niveau is dat 
een mbo opleiding primair wordt gezien als een toegepaste 
beroepsopleiding in een kunst- of cultuursector. In het hbo prevaleert de 
artistieke houding waarbij dans en theater primair als kunstvorm worden 
beleefd.   
Met het Thorbecke Lyceum bestaat een samenwerking, waartoe ook 
uitwisseling van docenten behoort. Ook voor de dans en muziekopleiding 
zal met Codarts in de toekomst samengewerkt gaan worden. Wat betreft de 
oefenpraktijk bij de muziekopleiding wordt gebruik gemaakt van de 
studio’s van WaterFront. 
De mbo opleiding dans leidt mensen op voor de entertainment sector 
waarbij men kan denken aan musicals, de Efteling, producties van Joop van 
den Ende, omroepproducties enzovoorts. Er wordt weinig toegeleverd aan 
Rotterdamse gezelschappen. Deze richten zich op de moderne dans en 
daarvoor is deze groep niet opgeleid.  
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De indruk bestaat dat het vooral leerlingen van buiten Rotterdam (met 
name ook uit andere landen) zijn die deze opleidingen bezoeken. In die zin 
vervult Codarts meer een landelijke dan een plaatselijke functie.  
 
Met het World Music and Dance Centre doet Codarts, samen met de SKVR, 
een poging om de positie van de gesloten kunstvakopleiding te doorbreken. 
Met deze voorziening maakt Codarts als het ware een buiging naar de wijk 
en stelt zich met de SKVR buiten de gebruikelijke schooluren open voor 
startend talent uit de wijk. In die zin zou het WMDC beschouwd kunnen 
worden als de aanzet voor de eerste brede hbo school van Nederland.  
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 4 Conclusies 
 
 
 Met betrekking tot de arbeidsmarkt 
 
Aan de groei van het aantal opleidingen lijkt voorlopig nog geen eind te 
komen. Onvermijdelijk roept dit de vraag op in hoeverre leerlingen van 
deze opleidingen in de toekomst een reële kans op werk in de sector 
hebben1. Niemand kan zijn ogen sluiten voor de explosie van 
kunstopleidingen op havo/vwo en (v)mbo niveau. De komende jaren zullen 
grote aantallen leerlingen de arbeidsmarkt instromen die allemaal aan de 
slag willen. Uit een globale raming op basis van onze gesprekken schatten 
wij in de buitenschoolse en binnenschoolse opleidingen beneden hbo 
niveau een instroom van zo’n 2.000 leerlingen per jaar. Omdat de meeste 
opleidingen nog maar een paar jaar bestaan zijn er nog onvoldoende 
gegevens bekend omtrent de uitstroom. Het gaat om een zeer breed 
samengestelde groep. Terwijl op hbo niveau het acteurs en makers zijn die 
aansluiting zoeken bij bestaande gezelschappen en die zich soms ook als 
kunstenaar vestigen op free lance basis of anderszins als vrije 
beroepsbeoefenaar, zien we op lager dan hbo niveau vaak functies op 
uitvoerend of ondersteunend vlak. Menigeen heeft geen vast dienstverband 
in deze, sterk op de markt georiënteerde en conjunctuurgevoelige sector. 
In de creatieve industrie als geheel, waarvan entertainment en vrijetijd 
een onderdeel vormen, zit de laatste decennia een forse groei.2 Specifieke 
gegevens over entertainment- en vrijetijdsindustrie zijn echter niet 
voorhanden.   
 
Een rechtstreekse uitstroom uit het buitenschoolse aanbod in een 
succesvolle carrière komt hoogst zelden voor. Buiten het domein van de 
popmuziek waarin een enkeling doorbreekt is daar in andere sectoren niet 
of nauwelijks sprake van, met als uitzondering de enkele soapster die in  
de toneelwereld doorbreekt. Uitstroom van een open podium naar een 
(v)mbo opleiding is een reëlere optie. Er is in Rotterdam een redelijk 
evenwicht tussen de open podia en showcases en het aantal reguliere 
opleidingen. Op zich is er weinig op tegen dat er zoveel open podia en 
showcases zijn. Het is prima als opkomend talent op verschillende plaatsen 
en tijdstippen een kansje kan wagen. Muziek is de sector die minder 
kansrijke jongeren het meest lijkt aan te spreken. In de dagelijkse praktijk 
biedt alleen de instroom in een erkende opleiding op vmbo niveau of hoger 
enige garantie op een betaalde baan in of buiten de kunstsector.  
 

                                            
1 Ivo van Hove, directeur van de Toneelgroep Amsterdam vertolkte in augustus jl. bij de opening 
van een theaterfestival in Amsterdam de gevoelens van velen in de theaterwereld in zijn rede De 
staat van het Theater: 
“Het is voor alle partijen duidelijk dat de uitstroom van de scholen te groot is 
in vergelijking met het aanwezige talent.  ……………….  In het Nederlandse kunstonderwijs is er een 
absurde, van overheidswege opgelegde regel dat wie na het eerste schooljaar 
slaagt, het recht heeft af te studeren. Dit heeft geleid tot een overaanbod aan 
jonge kunstenaars met te weinig talent of die hun talent te weinig hebben kunnen 
uitbouwen.” 
2 Uit onderzoeken van de ministeries van EZ en OCenW blijkt dat het aantal banen in de creatieve 
industrie tussen 1996 en 2004 met 34% is gestegen. De sector levert daarmee nu tussen de 2 en 
3,2% van de werkgelegenheid in Nederland. Daarnaast groeide de omzet van de creatieve sector 
tot 1,5% van het totale Nederlandse bedrijfsleven. Het landelijke Innovatieplatform heeft de 
creatieve industrie enkele jaren geleden als een van de sleutelgebieden aangewezen.   
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In het reguliere onderwijs is zowel de aanwas van mbo als havo/vwo 
opleidingen explosief te noemen. De Raad voor Kunst en Cultuur verwacht 
dat in de praktijk het onderscheid tussen afstudeerders van mbo 
opleidingen en havo/vwo opleidingen moeilijk te maken is als in het laatste 
geval niet naar een kunstvakopleiding wordt doorgestroomd. Anders ligt 
dat voor hbo opleidingen, deze zijn meer artistiek inhoudelijk gericht dan 
de meer ambachtelijk georiënteerde mbo opleidingen. Er moet echter voor 
worden gewaakt dat de instroom van deze opleidingen al maar aanhoudt. 
Uit de gevestigde theaterwereld zijn de signalen zoals die van Ivo van 
Hove, ondanks evenveel tegengeluiden, niet mis te verstaan. Mbo 
opleidingen zijn meer gericht op ondersteunende en uitvoerende functies 
in de cultuursector. Maar ook die zijn beperkt als het om de gesubsidieerde 
sector gaat. 
 
Opvallend is dat in Rotterdam de doorlopende leerlijn op het gebied van 
theater stokt. Er is geen hbo theateropleiding in Rotterdam. Aanstormend 
talent zal daarom gedwongen zijn de stad te verlaten om elders de 
opleiding te vervolgen. De productiehuizen van Lantaren/Venster en de 
Schouwburg richten zich vooral op het professionele makerstalent, niet 
zozeer op acteurs. Vanwege het op landelijk niveau ruime aanbod in 
vergelijking met de vraag vanuit de toneelwereld acht de Rotterdamse 
Raad voor Kunst en Cultuur behoudens de bestaande makersopleidingen bij 
L/V en de Rotterdamse Schouwburg een theateropleiding op hbo niveau in 
Rotterdam geen reële optie. 
 
Meer toegespitst op sectoren is het volgende te zeggen: 
In de sfeer van muziek en theater is het aanbod aan opleidingen op (v)mbo 
en vo niveau, zowel buitenschools als binnenschools, opvallend groot. 
Voorzover de uitstroom gericht is op de gesubsidieerde cultuursector 
mogen de verwachtingen over stijging van het aantal arbeidsplaatsen niet 
groot zijn. Werk zal alleen ontstaan bij vervanging en bij kleine, 
beginnende gezelschappen. Als men begint als zelfstandig 
beroepsbeoefenaar zal men in concurrentie met anderen zijn plekje onder 
de zon moeten bevechten.  
 
De belangstelling voor de Urban Culture als volwaardig onderdeel van het 
onderwijsprogramma, soms zelfs als naam voor een geheel nieuw 
ontworpen curriculum, is duidelijk groeiende. Het Thorbecke Lyceum 
speelt daar met een nieuwe vmbo opleiding rechtstreeks op in. De 
aantrekkingskracht van deze opleiding op jongeren zou groot kunnen zijn. 
De Raad stelt vragen bij het kiezen van een hype of populaire stroming als 
uitgangspunt bij het opstellen van een curriculum. Vooralsnog zien wij niet 
waar een urban opleiding wezenlijk verschilt van de thematische aanpak in 
bestaande vakopleidingen. Alleen wanneer de opleiding Urban Culture 
voortdurend aanpast en flexibel inspeelt op de waan van de dag maken 
uitstromers een kans op de arbeidsmarkt. 
 
In de dans is het aanbod van opleidingen redelijk beperkt. Dat is verstandig 
ondanks het feit dat er relatief veel dansgezelschappen in Rotterdam zijn. 
Gelet op het beperkte arbeidspotentieel van de sector bepleiten wij geen 
uitbreiding van de opleidingsfaciliteiten. De vmbo opleiding van het Albeda 
College richt zich duidelijk niet op de sector moderne dans die in 
Rotterdam rijk vertegenwoordigd is, maar op de entertainment en 
showsector. Die sector is in Rotterdam of omgeving weinig 
vertegenwoordigd.  
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De grafische sector wordt bediend vanuit het Grafisch Lyceum. Gelet op de 
grote impact van zowel de vormgevings- als de grafische sector op de 
werkgelegenheid in Rotterdam zal het betreden van de arbeidsmarkt geen 
probleem zijn. De audiovisuele sector is sterk groeiend zodat ook de 
media-georiënteerde opleidingen voldoende afzetmarkt zullen hebben.  
 
In tegenstelling tot de meeste sectoren wordt de arbeidsmarkt in de 
cultuursector niet gekenmerkt door een overmaat aan vaste 
arbeidscontracten. Een relatief groot deel van werkenden in de 
cultuursector heeft free-lance contracten of is kleine zelfstandige. In die 
zin is fixatie op een plek op de arbeidsmarkt zoals die vaak voor 
opleidingen en cursusaanbod in andere sectoren geldt minder aan de orde. 
Dat geeft onderwijsinstellingen en aanbieders van cursussen een iets 
grotere vrijheid. De hoeveelheid beschikbaar werk wordt voor een deel 
niet door de vraag naar, maar door het aanbod van artiesten en 
kunstenaars bepaald. Beter gezegd: het blijft een kwestie van vraag en 
aanbod. We kunnen een onderscheid maken tussen dat deel van de 
kunstsector dat relatief veel autonoom opererende beroepsbeoefenaren 
kent, zoals de beeldende kunst en het theater en de sector die 
meebeweegt met de conjunctuur, zoals de grafische industrie, de 
vormgeving en de entertainmentindustrie. Opleidingen die zich op het 
laatste segment richten moeten wel degelijk rekening houden met de 
werkgelegenheid in de sector. Zeker in Rotterdam lijkt de situatie met een 
aantrekkende conjunctuur en een relatieve oververtegenwoordiging van de 
creative industry gunstig (zie bijlage 3). 
 
Tussen een mbo en hbo opleiding bestaat een fundamenteel verschil. Het 
mbo leidt op voor praktische toepassing van aangeleerde professionele 
vaardigheden in een beroepspraktijk; het hbo voor de hoogwaardige 
artistieke interpretatie in beroepsvorm. De hbo opleidingen lijken 
vooralsnog weinig geneigd af te stappen van de focus op de westerse 
canon. Zowel docentencorps als leerlingenpopulatie zijn tamelijk wit. In 
het mbo daarentegen zijn de veranderingen in dit opzicht fors. In de 
lesprogramma’s wordt rekening gehouden met de diverse achtergrond van 
de leerlingen. Het risico is dat naast het witte hbo een relatief zwart mbo 
ontstaat. Bij één culturele instelling bespeurden wij een aperte afwijzing 
van een dergelijke ontwikkeling. Daar werd al gesproken van de nieuwe 
segregatie in het voortgezet onderwijs.  
 
 
 Met betrekking tot talent en ondernemerschap  
 
In kunstopleidingen moet het besef van het zelfstandig opereren een 
belangrijk onderdeel van het curriculum vormen, in veel gevallen zal de 
toekomstig beroepsbeoefenaar niet als werknemer in loondienst, maar als 
kleine zelfstandige opereren. Dat besef lijkt in vrijwel alle opleidingen te 
zijn doorgedrongen. Heel duidelijk is dit aan de orde in de nieuwe 
opleiding voor popmusicus op mbo niveau aan het Zadkine College. De 
initiatiefnemers van deze opleiding stellen dat ondernemingszin een van de 
belangrijkste toelatingscriteria tot de opleiding is. Datzelfde hoorden we in 
wat andere bewoordingen bij het Thorbecke Lyceum en bij het Albeda 
College. Talent schuilt dus beslist niet alleen in aanleg maar ook in de 
manier waarop de jongere in de samenleving staat. Is hij/zij 
gedisciplineerd, in staat tot samenwerking, collegiaal in zijn/haar optreden 
en voldoende sociaal vaardig? 

 21 



Het is een misvatting om te veronderstellen dat dergelijke eisen wel 
gesteld worden in het reguliere onderwijs maar in het buitenschoolse leren 
niet aan de orde zijn. Opvallend is de mate waarin ook in het 
buitenschoolse leren wordt benadrukt dat er scherpe toelatingseisen 
worden gehanteerd. Die liggen soms heel sterk op het niveau van presteren 
en uitvoeren (Talentnights) maar soms ook heel sterk op sociale kenmerken 
(Rotterdams Lef). In alle gevallen moeten getalenteerden auditie doen. 
Ook in de Idols-formule is het hanteren van scherpe toelatingscriteria 
algemeen geaccepteerd, ja zelfs een randvoorwaarde alvorens zo’n 
competitie serieus genomen wordt. Waar werkelijk nergens de handen voor 
op elkaar gaan is het zogenaamde pamperen waarbij omwille van het 
binnenhalen van doelgroepen soepel wordt omgegaan met eindkwalificaties 
op het gebied van vakmanschap, uitstraling en motivatie. 
 
 

Met betrekking tot de vraag: laagdrempelig of drempelloos? 
 

Hoewel het buitenschoolse aanbod van talentontwikkeling in formele zin 
als laagdrempelig mag worden beschouwd (er gelden immers geen diploma- 
of vooropleidingseisen) kan allerminst gezegd worden dat er sprake is van 
drempelloosheid. Afgezien van een aantal open podia op buurtniveau of 
het aanbod van de Kunstbende worden vrijwel overal selectiecriteria 
gehanteerd die te maken hebben met het niveau waarop getalenteerde 
jongeren in staat zijn hun skills te etaleren. In die zin kan er zeker 
gesproken worden van een min of meer objectief waarderingsysteem 
waarbij alleen de allerbesten gebruik mogen maken van de geboden 
faciliteiten. Organisatoren van de Talentnight en de Summer School van 
Roots & Routes spreken openlijk over de relatief zware selectiecriteria 
waaraan potentiële deelnemers moeten voldoen. De betrokken jongeren 
worden in termen van regulier onderwijs vaak getypeerd als kansarm. Het 
verwerven van een plek in een theaterwerkplaats is bepaald geen sinecure 
maar vereist discipline en doorzettingsvermogen en dit zijn vaardigheden 
of competenties die in het latere beroepsleven zeer van pas komen. Alleen 
al om die reden levert het buitenschools leren een belangrijke bijdrage aan 
empowerment. 
 
Ondanks het ruime aanbod leiden de zware toelatingscriteria ertoe dat 
veel jongeren nog steeds onvoldoende mogelijkheden hebben om in de 
cultuursector in te stromen. Hoewel door de SKVR in de wijken overal 
amateurcursussen worden aangeboden vormen structuur en sfeer op die 
opleidingen nog vaak een drempel voor bepaalde groepen uit andere 
culturen. De activiteiten van de SKVR in Kunst Onder Andere zijn vrijwel de 
enige drempelloze activiteiten. Het project Music Matters dat in 2007 op 
gang komt, biedt jongeren vanuit verschillende culturele achtergronden 
een nieuwe manier om samen op een podium te excelleren. Het biedt 
groepen die nu nog heel ver van elkaar verwijderd zijn de mogelijkheid om 
samen muziek te gaan maken. Zo zijn er serieuze plannen om brass bands 
uit Rotterdam-Zuid te laten samenspelen met het Young Philharmonic. Wij 
kunnen dit project op basis van onze analyse alleen maar toejuichen. Het 
idee om muziekstijlen uit verschillende culturen te combineren biedt 
jongeren nieuwe perspectieven en wakkert de belangstelling voor de vele 
mogelijkheden van talentontwikkeling wellicht aan. 
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 5 Aanbevelingen 
 
1 Platform 
Er is een zeker verwijt te bespeuren van de kant van sommige kringen in 
het buitenschoolse onderwijs over het binnenschoolse onderwijs. Het 
onderwijs is te leerlingonvriendelijk, te massaal en een goed antwoord op 
het massale voortijdige schoolverlaten is er niet. Het onderwijsprogramma 
heeft onvoldoende ingespeeld op kenmerken van een deel van de 
migrantenjeugd. De westerse canon staat te veel centraal en het 
docentencorps is te wit. Streetwise opgedane vaardigheden worden niet of 
onvoldoende gewaardeerd. Ondanks deze kritiek vanuit het buitenschoolse 
leren op het reguliere kunstvakonderwijs ziet men de voordelen en soms de 
noodzaak van het kunstvakonderwijs wel in. Het creëren van een 
doorlopende leerlijn is in het belang van alle doelgroepen, zo luidt de 
algemeen gehoorde mening. Uiteindelijk hebben mensen met een 
afgeronde opleiding een bredere basis en daarmee meer kansen op het 
vinden van een baan in hun vak. Bovendien moeten jongeren zich niet 
verschuilen achter de betrekkelijk beschermde omgeving van een eigen 
jeugdtheatergroep tegenover de boze buitenwereld. Daarin schuilt immers 
een zeker risico van nieuwe ghettovorming. Bovendien lopen uitstromers 
uit het buitenschools leren het risico slechts gedurende een zeer korte 
tijdspanne te mogen losbranden in een populaire of trendgevoelige 
productie alvorens in een diep gat te vallen.  
Het onderscheid binnenschools-buitenschools is overigens steeds minder te 
maken. Bij de SKVR, die meewerkt aan de kunstinhoudelijke kant van 
talloze binnenschoolse lesprogramma’s, spreekt men liever van zij-
instromers. Vanuit de SKVR-activiteiten zoeken velen uiteindelijk 
binnenschoolse mogelijkheden op.   
Deze zij-instroomactiviteiten vormen een onderdeel van doorlopende 
leerlijnen. Talentvolle leerlingen vanuit het basisonderwijs kunnen via het 
leerwegondersteund onderwijs van het Thorbecke Lyceum afdeling Kunst 
en Cultuur of de kunstopleidingen van het Albeda en Zadkine College 
doorstromen naar het hbo kunstvakonderwijs. Voor alle onderdelen van 
deze leerweg levert de SKVR via de leerplanontwikkeling bijdragen. 
In Rotterdam zijn inmiddels veel voorbeelden van instellingen die 
buitenschoolse leerprogramma’s aanbieden en die in toenemende mate 
door het reguliere onderwijs in de ontwikkeling van het curriculum worden 
betrokken. Het betrekken van instellingen bij de ontwikkeling van het 
curriculum leidt tot een beter inspelen op ontwikkelingen in het culturele 
veld. Daarnaast is het belang van de leerling ermee gediend als na een 
periode van buitenschools leren dat op het talent was toegesneden, 
inbedding in bestaande vakopleiding plaatsvindt. 
In tegenstelling tot de wereld van de cultuureducatie waarbij zowel vanuit 
cultuursectoren als vanuit de SKVR regelmatig activiteiten op 
instellingsoverstijgend niveau worden georganiseerd, bestaat er op het 
gebied van talentontwikkeling niet iets dergelijks.  
 
• Ondanks de kritiek vanuit het buitenschoolse leren op het reguliere 

onderwijs heeft de samenwerking tussen buitenschoolse en 
binnenschoolse instellingen in Rotterdam zonder sturing van bovenaf 
een grote vlucht genomen. Deze ontwikkeling moet gekoesterd en als 
een grote verworvenheid van de Rotterdamse situatie worden 
beschouwd. De gemeente moet waar mogelijk deze ontwikkeling 
verder bevorderen. De samenwerking zou nog beter gestructureerd 
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kunnen worden door het instellen van een gemeentelijk platform 
talentontwikkeling. 

 
2 Coaching 
In de wijken en op stedelijk niveau lijken er voldoende podia en 
andersoortige mogelijkheden aanwezig om talenten te ontdekken. Nazorg 
voor diegenen die na de voorronden afvallen lijkt er echter nauwelijks te 
zijn. De scouts van de Stichting Nieuwe Rotterdamse Cultuur geven aan dat 
zij vaak geen weg weten met talenten die op een open podium niet in de 
prijzen zijn gevallen. Meer werk zou gemaakt moeten worden van het 
doorverwijzen van jongeren met talent naar bijvoorbeeld de Kweekvijver 
van Kunst Onder Andere. Een interessante ontwikkeling is ook de databank 
van de Stichting Epitome, waarin alle talenten worden opgenomen die zich 
ooit voor Talent to Star hebben aangemeld. Een derde hoopgevende 
ontwikkeling is het onderbrengen van het open podium van Fanatics bij het 
World Music and Dance Centre. In het WMDC is er een mogelijkheid om 
samen te spelen met erkende leermeesters van Codarts of de SKVR. 
Wellicht zou de databank van Epitome, Fanatics en On Tha Move moeten 
worden uitgebreid of zouden de SKVR en Codarts moeten bezien of zij zelf 
een soorgelijk bestand aanleggen. Een data-bestand heeft echter geen zin 
als niet tegelijkertijd een vorm van coaching wordt ontwikkeld ten behoeve 
van de jongeren in het data-bestand.   
 
• Codarts en SKVR zouden samen, eventueel in samenwerking met 
 anderen, een data-bestand van talent moeten aanleggen en van 
 daaruit actief aan coaching moeten gaan doen.  
 
3 Mentor 
Onlangs werd het zogenoemde mentorplan uitgekozen als het beste plan in 
het kader van de Sociale agenda voor Nederland, een initiatief van de 
Volkskrant. Het mentorplan kan een van de antwoorden zijn op de vraag 
hoe zoveel mogelijk mensen aan de onderkant van de samenleving op weg 
naar een baan of een opleiding begeleid kunnen worden. Volgens de 
indiener van het bewuste voorstel, socioloog Godfried Engbersen, 
hoogleraar aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, schuilt de oplossing bij 
het vinden van een plaats op de arbeidsmarkt in het koppelen van een 
mentor, een geroutineerde beroepsbeoefenaar, aan een leerling. In totaal 
gaat het dus om duizenden mentoren. Mentoren hoeven niet 
noodzakelijkerwijs uit één sector te komen. Enbersen verwijst naar de 
praktijk van de Rotterdamse Zondagacademie, “alwaar mensen met 
aansprekende beroepen (artsen, architecten, advocaten) uitleg geven aan 
kinderen uit arme wijken”.   
In die sectoren waarin nauwelijks van vaste arbeidscontracten sprake is, 
zoals bijvoorbeeld in de muzieksector, zouden uitstromende leerlingen 
terzijde gestaan moeten worden door een coach, waarbij men kan denken 
aan een ervaren programmeur die leerlingen op weg helpt naar clubcircuits 
en leerlingen helpt denken in termen van programmering. Leerlingen leren 
zodoende zich in te stellen op wensen die binnen het clubcircuit leven 
zonder dat ze hun artistieke intenties geweld hoeven aan te doen.  
 
• In Rotterdam zou het mentorsysteem van de Rotterdamse socioloog 

Engbersen op zijn haalbaarheid moeten worden onderzocht. De 
gemeente moet daarbij een faciliterende rol vervullen. 
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4 Rolmodellen 
Een bijzondere mogelijkheid om talent te tonen is het stimuleren van 
rolmodellen, voorbeelden waaraan andere leerlingen zich kunnen 
optrekken. In het in 2007 op te starten Music Matters worden rolmodellen 
genoemd. Music Matters stimuleert onder andere de samenwerking tussen 
verschillende muziekgezelschappen uit verschillende culturen. Als 
leerlingen met succes kunnen excelleren in samenwerking met andere 
groepen op een podium gaat daarvan een positieve werking uit naar andere 
leerlingen.   
 
• Stimuleer de samenwerking tussen bestaande muziekverenigingen en 

beginnende bandjes. Laat geslaagde voorbeelden van die 
samenwerking als rolmodel fungeren. Music Matters kan daarin een 
aantal ‘best practices’ opleveren. 
 

5 Studiebeurzen 
Onlangs is een motie van PvdA, Groen Links, CDA en VVD in de 
gemeenteraad aangenomen om ten behoeve van succesvolle studenten in 
het vmbo en mbo een studiebeurs ter beschikking te stellen. Daarmee 
kunnen talentvolle leerlingen bijvoorbeeld in het buitenland stage lopen of 
speciale uitgaven doen die voor een studie wenselijk zijn.  
 
• De gemeente moet een fonds in het leven roepen ten behoeve van  
 studiebeurzen voor succesvolle jongeren. Ook die jongeren fungeren 
 als rolmodel. 
 
6 Meting van de uitstroom 
Het aantal opleidingen in de mbo en hbo sfeer is snel groeiend. Hoewel 
niet van echte overlapping gesproken kan worden is er wel van een zekere 
versplintering sprake. Onduidelijkheid is er ten aanzien van de 
muziekopleidingen op de beide ROC’s. Datzelfde kan gezegd worden van de 
verschillende theateropleidingen op havo niveau. In de theaterwereld 
lijken te veel instellingen zich te richten op het jeugdtheater. Uit de 
theatersector komen duidelijke signalen dat aan de instroom een halt 
toegeroepen moet worden. 
In tegenspraak daarmee is het argument van de onderwijssocioloog Jaap 
Dronkers die in een recent essay een pleidooi houdt voor juist meer 
concurrentie in het onderwijs3. Scholen zijn naar zijn mening veel te 
weinig effectief omdat ze in een monopoliepositie terecht zijn gekomen: 
“Scholen worden effectiever door onderlinge concurrentie. 
Onderwijsinstellingen moeten dus weer worden opgebroken in kleinere 
bestuurlijke eenheden, zodanig dat er per regio meerdere aanbieders van 
eenzelfde onderwijstype zijn en er dus concurrentie om leerlingen en 
leerkrachten kan ontstaan”. Arbeidsmarkt en opleiding lijken flexibel aan 
elkaar gerelateerd. Als er meer vraag is naar een beroepsgroep stijgt het 
aantal opleidingsplaatsen en andersom. In het algemeen hebben 
opleidingen te weinig inzicht in uitstroomgegevens. 
 
• Bij de theateropleidingen lijkt het verzadigingspunt bereikt nu de 
 sector daarover duidelijke signalen afgeeft. Anderzijds kan 
 concurrentie de kwaliteit van beginnende opleidingen ten goede 
 komen. In die zin is een te terughoudende opstelling van 

                                            
3 Zie essay Hoe kan het onderwijs het voor elkaar krijgen dat meer talenten benut worden in de 
Sociale agenda van Nederland, uitgave de Volkskrant, 2006. 
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 onderwijsinstellingen bij het opstarten van nieuwe opleidingen niet 
 nodig. Om die reden hoeft het aantal opleidingen op het gebied van 
 muziek nog niet ingedamd te worden. Evenwel moet ook hier voor 
 verzadiging worden gewaakt, zeker nu naast de beide ROC’s en het 
 WMDC ook het Thorbecke Lyceum met een Urban Highschool begint. 
 Regelmatige meting van de uitstroom van beroepsopleidingen, 
 bijvoorbeeld door het Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS), is 
 gewenst. 
 
7 Complete leerlijn 
Eerder werd al gesteld dat vanuit het buitenschoolse leren veel kritiek 
wordt geuit op het kunstvakonderwijs. Niet ontkend kan worden dat vooral 
het hoger beroepsonderwijs nog weinig openstaat voor kunstuitingen die 
niet tot de westerse canon worden gerekend. Met de oprichting van het 
WMDC heeft Codarts in Rotterdam echter een duidelijk signaal gegeven ook 
ruim baan te geven aan de ontwikkelingen van de straat. Met het 
aanbieden van een podium en mogelijkheden voor jong talent buiten de 
reguliere schooluren zonder daarbij formele drempels te hanteren maakt 
de hbo instelling die Codarts is, een buiging naar de straat en de wijk. In 
die zin kan wellicht gesproken worden van de eerste brede hbo school van 
Nederland!  
Rotterdam zou enorm de aandacht trekken door voor het eerst een 
volledige verticale kolom in de beroepsopleiding te realiseren. Met de 
beweging die Codarts heeft gemaakt naar de straat door in samenwerking 
met de SKVR een World Music and Dance Centre op te zetten is het begin 
van een volledige leerlijn gemaakt. De ontbrekende schakel, een vmbo en 
mbo opleiding kan door samenwerking met het Albeda College en het 
Thorbecke Lyceum tot stand komen. Deze beweging zou ook het 
voortbestaan van het WMDC kunnen waarborgen. Het WMDC is immers deels 
met behulp van Europees geld tot stand gekomen. Structureel geld voor 
een blijvende exploitatie is nog niet gevonden. Ook om die reden is een 
samenwerking die uitgroeit tot een volledige leerlijn aanbevelenswaardig. 
Wellicht is het te overwegen hiervoor deels ook middelen, die gereserveerd 
zijn voor een Urban podium, in te zetten. Het WMDC zou ook die functie 
heel goed kunnen vervullen. 
 
• In Rotterdam zijn er gerede mogelijkheden om een volledige 
 beroepsgerichte leerlijn (van vmbo tot hbo) in kunst en cultuur van 
 de grond te krijgen. Het WMDC kan daarin als voorziening een 
 spilfunctie hebben. Hoewel de bekostiging van het onderwijs een 
 rijksaangelegenheid is kan de gemeente hierin stimuleren. Ook de 
 Willem de Kooning Academie zou een rol analoog aan die van Codarts 
 kunnen vervullen. 
 
8 Urban podium 
Niet alleen kunstinstellingen dragen in belangrijke mate bij aan de 
kunstinhoudelijkheid van de in het reguliere onderwijs aangeboden 
lesprogramma’s. Ook de praktijk van de straat heeft in het onderwijs 
entree gevonden. Via de peer to peer methodiek van de Kweekvijver, de 
praktijkervaring in Kunst Onder Andere en het HipHopHuis is het streetwise 
ontwikkelde sociaal kapitaal in het aanbod van de SKVR binnengehaald. 
Vanuit de relatie die de SKVR met het reguliere onderwijs heeft sijpelt 
deze ervaring inmiddels ook het reguliere onderwijs binnen. Niet meer als 
verplicht nummer maar langs de koninklijke weg, dat wil zeggen als 
regulier onderdeel van het curriculum. De erkenning waarnaar de 
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betrokkenen bij de Urban Culture vaak snakken is spelenderwijs al 
gedeeltelijk gerealiseerd. Urban Culture wordt binnenkort op het 
Thorbecke Lyceum van zowel vmbo tot havo niveau aangeboden. Ook in 
andere mbo opleidingen worden elementen uit de Urban Culture in het 
lesprogramma verwerkt.  
Als logisch sluitstuk op deze ontwikkeling zou men in Rotterdam toe 
moeten werken naar de totstandkoming van een podium voor Urban 
Culture. Bestaande gezelschappen die actief zijn op het gebied van 
talentontwikkeling kunnen daar hun open podia, masterclasses en wellicht 
grotere projecten (zoals bijvoorbeeld Atalanta) kwijt.   
 
• In Rotterdam wordt het sociaal kapitaal van de straat in toenemende 
 mate in buitenschoolse voorzieningen maar ook in het 
 binnenschoolse onderwijs teruggevonden. De Urban Culture wordt in 
 toenemende mate mede richtinggevend voor de ‘schoolculture’. 
 Deze ontwikkeling moet niet worden afgeremd maar uit oogpunt van 
 het competentiegerichte leren worden versterkt. Als logisch sluitstuk 
 van de ontwikkeling moet er in Rotterdam een podium komen waar 
 de Urban Culture kan worden getoond en als open podium, showcase 
 en productiehuis verder uitgebouwd.  

 
9 Site 
Het aanbod van opleidingen is overstelpend. Op zich is daar niets tegen, 
integendeel: hoe meer opleidingen, hoe beter. Maar aan de zichtbaarheid 
en de overzichtelijkheid van het aanbod kan wel het nodige verbeterd 
worden. Elke onderwijsinstelling en elk instituut presenteert zich in folders 
en op internet, maar een overzicht van alle mogelijkheden, gerubriceerd 
naar opleidingsrichtingen of beroepenvoorkeur ontbreekt. In Amsterdam is 
in opdracht van het gemeentebestuur door het Cultuurlab het totale 
aanbod met betrekking tot talentontwikkeling overzichtelijk 
bijeengebracht op een site (www.talentzone.nl). Instellingen kunnen 
inloggen om hun aanbod voortdurend up to date te houden. Ook voor 
Rotterdam zou een dergelijk overzichtelijk aanbod op één site wenselijk 
zijn. Zowel de site www.talentzone.nl als de in opdracht van het ministerie 
van OCenW in samenwerking met Kunstenaars & Co en Netwerk CS 
ontwikkelde site www.vantalentnaarberoep.nl kan zo’n karakter krijgen. 
 
• Er moet, net als in Amsterdam, een site komen waarop op een 

overzichtelijke en voor de doelgroep toegankelijke manier het totale 
aanbod aan buitenschoolse en binnenschoolse vormen van 
talentontwikkeling wordt gepresenteerd. De gemeente neemt in deze 
voorziening het voortouw. 

 
10 Verantwoordelijkheid 
De onder meer door toneelmaker Ivo van Hove aangezwengelde discussie 
over de beperkte opnamecapaciteit van de theatersector bij de aanwas van 
jonge spelers en makers duidt er op dat de aansluiting van onderwijs op de 
sector niet zonder problemen is. Deze discussie dwingt niet alleen tot het 
stellen van de vraag of er te veel afstudeerders van de vele opleidingen tot 
de sector worden toegelaten, maar wijst ook op de noodzaak van 
beschikbaarheid van stageplaatsen en de vraag naar de samenstelling van 
het medewerkersbestand van een gezelschap of instelling. Het is niet 
alleen nodig om kritisch te kijken naar de uitstroom van toneelopleidingen 
maar ook om de vraag te stellen of er verplichtingen kunnen worden 
opgelegd aan gezelschappen om stageplaatsen beschikbaar te stellen en 
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uitstromers aan te nemen. Zonder daarbij in bureaucratie en regelzucht te 
vallen kan aan de instelling bij de toekenning van een subsidie in het kader 
van het cultuurplan een instroomverplichting worden opgelegd. In de 
jaarverslagen kan hierover aan de subsidiënt gerapporteerd worden.  
 
• In het kader van het verstrekken van structurele subsidies kan aan 

gezelschappen en instellingen gevraagd worden verantwoordelijkheid 
te nemen en nieuw talent aan te trekken. De gemeente kan deze 
verplichting in de subsidieverordening opnemen, gelijkend op de 
verplichting actief te zijn op het gebied van cultuureducatie. 
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 6 Beantwoording van de door de wethouder gestelde vragen 
 
Naast het formuleren van aanbevelingen tracht dit advies concreet 
antwoord te geven op de door de wethouder geformuleerde vragen.  
 
1 Inventariseer de bestaande mogelijkheden, zowel binnenschools als 
 buitenschools. 
In de bijlagen 1 en 2 worden, uitgaande van de werkdefinitie, de in 
Rotterdam voorkomende vormen van talentontwikkeling vermeld en voor 
het overgrote deel beschreven. 
 
2 In hoeverre sluiten de aanwezige voorzieningen aan bij de behoeften 
 van het in de stad aanwezig talent?  
Het buitenschoolse aanbod sluit in toenemende mate aan op behoeften van 
jongeren, althans van die groep jongeren die hun talenten streetwise 
ontwikkeld hebben en tot voor enkele jaren nauwelijks de mogelijkheid 
hadden om met dat talent in een buitenschools of binnenschools aanbod 
aan de gang te gaan. In de buitenschoolse sfeer heeft vooral de SKVR een 
grote beweging naar de straat gemaakt. Die beweging zet zich inmiddels 
ook in de kunstscholen van de SKVR voort. Het onderwijs heeft wat later 
gereageerd maar heeft inmiddels volle aandacht. Beide ROC’s hebben een 
aanbod op het gebied van kunst en cultuur dat goed aansluit op de 
belangstelling zoals die zich bij jongeren manifesteert. Het Thorbecke 
Lyceum speelt rechtstreeks in op de belangstelling voor Urban Culture met 
een als zodanig omschreven opleiding op vmbo niveau. Opvallend is de 
start van een voor talent op allerlei niveaus openstaand World Music and 
Dance Centre bij Codarts in samenwerking met de SKVR.  
 
3 Is er sprake van netwerkvorming rond de initiatieven op het gebied 
 van talentontwikkeling en is het makkelijk voor nieuwkomers om  daar 
 in te worden opgenomen? 
Hoewel er veel samenwerking is tussen scholen speelt zich dat telkens 
binnen de aangegane relatie af. Daarbuiten is er geen samenwerking, 
eerder een zekere rivaliteit. Zo vonden wij het tekenend dat de pop-
academie van Zadkine die in het SKVR gebouw gehuisvest is op geen enkele 
wijze samenwerkt met het in hetzelfde gebouw opererende en World Music 
and Dance Centre van Codarts. De laatste is een verbintenis aangegaan met 
het Albeda College. Blijkbaar verhinderen samenwerkingsvormen voor de 
hand liggende andere combinaties. 
Mede om die reden bepleit de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur in 
haar aanbevelingen de totstandkoming van een platform voor 
talentontwikkeling. 
 
4 Is het talent in de stad goed zichtbaar zodat initiatieven daaruit 
 voldoende kunnen recruteren? 
Er is een veelvoud aan open podia, showcases en dergelijke waarop nieuw 
talent zich kan manifesteren. Ook de lokale cultuurcentra hebben op dat 
punt een rol te vervullen. Uit de opmerkingen die komen uit de kring van 
de cultuurscouts van de Stichting Nieuwe Rotterdamse Cultuur valt evenwel 
op te maken dat talent dat niet onmiddellijk in de prijzen valt moeite 
heeft vaste grond onder de voeten te krijgen. De Kweekvijver van de SKVR 
kan wellicht behulpzaam zijn uitvallend talent weer op de rails naar hetzij 
een reguliere opleiding hetzij een behulpzame instelling te krijgen. De 
instelling van een netwerk van coaches en peergroupleaders, mogelijk 
aangestuurd vanuit het bepleite talentonwikkelingsplatform kan wellicht 
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soelaas bieden. Ook het door socioloog Engbersen voorgestelde en 
inmiddels op bescheiden schaal opererende mentorsysteem verdient meer 
studie. 
 
5 Is er een koppeling tussen het ontdekte talent en de vestiging van 
 bedrijven in de stad? 
In hoofdstuk 4 is iets gezegd over de koppeling tussen de verschillende 
opleidingen en de arbeidsmarkt. In bijlage 3 wordt iets gezegd over de 
werkgelegenheidsontwikkeling in de zogenoemde creatieve industrie in 
Rotterdam. Het is evident dat uitstromers van opleidingen die bij deze 
positieve ontwikkeling aansluiten van deze banengroei profiteren. In 
gelijke mate geldt dat dan voor de bedrijven in deze groeisectoren. 
Met name op het gebied van de muziek valt op dat de muzieksector of 
platenindustrie zich niet of nauwelijks in Rotterdam bevindt. Dat is 
merkwaardig als men weet dat de gemeente al jaren intensief schermt met 
faciliteiten voor zich hier vestigende audiovisuele bedrijven. Blijkbaar is er 
nauwelijks aansluiting bij zich aandienend talent en de hier gevestigde 
audiovisuele bedrijven. Van een landelijke gerenommeerd platenlabel 
hebben wij vernomen dat een vestiging in Rotterdam serieus wordt 
overwogen omdat veel van het talent dat zich meldt uit deze stad 
afkomstig is.  
In hoofdstuk 5 is het onderwerp cultureel ondernemerschap aan de orde is 
gesteld. Het besef dat iemand met een afgeronde kunstopleiding vaak niet 
als werknemer maar als zelfstandige aan de slag gaat is wijdverbreid. De 
competenties die daarbij horen worden in vrijwel alle kunstopleidingen als 
wezenlijk onderdeel van het curriculum meegenomen. Of dat bij de 
buitenschoolse opleidingen ook zo stelselmatig gebeurt wagen wij te 
betwijfelen. Wij hebben er weinig over vernomen. Wel zien we over de 
gehele linie een vrij strenge selectie aan de poort, ook bij buitenschoolse 
talentontwikkeling. In die selectie spelen elementen die duiden op 
zelfstandigheid, gemotiveerdheid en samenwerking een belangrijke rol. Als 
die selectiemechanismen gedurende de opleiding verder worden ontwikkeld 
wordt automatisch ook het cultureel ondernemerschap verder ontwikkeld. 
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Bijlage 1 
 
 
In de afgelopen 5 jaar is het aanbod van vooral binnenschoolse opleidingen, zowel mbo 
als havo opleidingen in culturele studierichtingen enorm gestegen. Maar ook in de vrije 
tijdssfeer is er op het gebied van het buitenschoolse aanbod veel bijgekomen.Wij 
komen tot de volgende inventarisatie:  
 
 
 Aanbod van opleidingen op het gebied van kunst en cultuur in Rotterdam 
 
Activiteit  Soort  
  
Muziek  
SKVR muziekschool opleiding   
WMDC  opleidingen, praktische kunstbeoefening 
Kweekvijver (SKVR/KOA) opleiding (peer to peer) 
Fanatics(SKVR/KOA/Codarts/WMDC/Epitome) open podium   
Talent to Star (Epitome) open podium   
Talentnights (Epitome) showcase   
Summer School (Roots & Routes) cursus   
Kunstbende open podium,   
Talent Convention 2007 (Roots & Routes, Epitome) open podium 
Wijkmuziekprojecten (SKVR/KOA) cursus, open podium 
Dunya (Roots & Routes) showcase 
Buurthuizen/LCC’s pm 
Particuliere instituten gericht op jong talent zoals 
Prinses Christina Concours 
Hellendaal Viool Instituut 
Rotterdam Young Philharmonic 
Stichting Jong Muziek Talent Nederland 

cursussen, opleidingen 

Amateurgezelschappen praktische kunstbeoefening 
  
Dans  
SKVR dansschool opleiding    
WMDC opleiding, praktische kunstbeoefening 
HipHopHuis (SKVR) cursus 
Kweekvijver (SKVR/KOA) cursus, opleiding (urban) 
Fanatics(SKVR/KOA/Codarts/WMDC/Epitome) open podium   
Summer School (Roots & Routes) cursus,  
Kunstbende  open podium   
Talent Convention 2007 (Roots & Routes, Epitome) open podium, showcase 
On Tha Move (SKVR/KOA/Epitome) open podium, showcase 
Kaderopleiding Internationale Dans/Werelddans(SKVR) opleiding 
Buurthuizen/LCC’s pm 
Amateur dansgezelschappen praktische kunstbeoefening 
  
Theater:  
Jeugdtheater Hofplein opleiding 
Fanatics(SKVR/KOA/Codarts/WMDC/Epitome) open podium 
Summer School (Roots & Routes) cursus 
Kunstbende  open podium 
Young Stage (SKVR/KOA) theatergroep 
Rotterdams Lef (inclusief Studio Lef) theatergroep  
Theaterschool (RCTh) opleiding  
Rotjong theatergroep  

 31 



BARR theatergroep 
Lantaren/Venster opleiding  
Camerettenfestival open podium, showcase 
Amateurtheatergezelschappen  praktische kunstbeoefening, cursus 
  
Letteren  
Schrijverschool SKVR cursus 
Write Now (Passionate) open podium 
  
Beeldende Kunst  
Vrije Academie SKVR cursus 
BeeldFabriek (SKVR) cursus 
Particuliere instellingen cursus 
Amateurcursussen praktische kunstbeoefening, cursus 
  
Binnenschools  
School + opleiding Schoolsoort 
Basisonderwijs  
Cultuurprofielscholen bo extra lessen in reguliere curriculum 
  
Eerste Fase voortgezet onderwijs  
Cultuurprofielscholen vo  
  
Vmbo  
Dans Thorbecke Lyceum 
Theater Nova College Riederwaard 
Urban (dans, muziek, theater) Thorbecke Lyceum 
Vormgeving, media Grafisch Lyceum 
  
Mbo  
Muziek Albeda College 
Pop Zadkine College 
Dans Albeda College 
Media, grafisch Grafisch Lyceum 
Theater Albeda College 
  
Havo/vwo  
Kunst en Cultuur algemeen Thorbecke Lyceum (LOOC) 
Muziek Codarts 
Dans Codarts 
Theater LMC/Jeugdtheater Hofplein 
Theaterklas Rotterdams Lyceum/Jeugdtheater Hofplein 
  
Hbo  
Muziek Codarts, Conservatorium 
Dans Codarts Dansacademie 
Beeldende Kunst Willem de Kooning Academie 
Grafisch, mediatechnologie Grafisch Lyceum 
Bouwkunde Hogeschool Rotterdam 
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Een doorlopende leerlijn bestaat meestal uit een buitenschoolse cursus (inclusief de 
binnenschoolse cultuurprofielscholen als extra talentbevorderende factor) met een 
binnenschoolse variant. Normaal gesproken volgt na een vmbo opleiding een mbo 
opleiding en daarna eventueel nog een hbo opleiding. Ook kan men na de basischool of 
vanuit een buitenschoolse activiteit rechtstreeks de havo/vwo binnenstromen. Wat ook 
vaak voorkomt is uitval uit het reguliere onderwijs en instroom in een buitenschoolse 
opleiding. Veel buitenschoolse mogelijkheden worden doorlopen naast een reguliere 
opleiding in een andere richting. Sommige buitenschoolse opleidingen komen volledig 
in de plaats van een opleiding en kunnen leiden tot rechtstreekse instroom in de 
sector. Een ook veel voorkomende, grillige leerlijn is uitval uit de algemene of 
kunstgeorienteerde havo opleiding naar een mbo opleiding.  
Al deze leerlijnen kunnen leiden tot stapelen en omwegen. In politiek opzicht is deze 
ontwikkeling in het verleden vaak als onwenselijk betiteld. Men komt daar nu van 
terug. Onderwijssocioloog Jaap Dronkers, hoogleraar te Florence, sprak zich onlangs in 
een essay uit als groot voorstander van deze ontwikkeling en eindigt zijn essay in de 
Sociale Agenda van Nederland met de volgende oproep: “Elke volksvertegenwoordiger, 
die ontginbare talenten wil benutten, zou elke toespraak in het parlement moeten 
eindigen met “Bovendien ben ik van menig dat het stapelen en de omwegen weer 
gestimuleerd moet worden.” 
Hoe kan het onderwijs voor elkaar krijgen dat meer talenten benut worden?( in: 
Sociale agenda van Nederland, uitgave de Volkskrant, 2006) 
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Bijlage 2 
 
 
 Weergave van de gevoerde gesprekken met genoemde instellingen 
 
Hiphop als weg naar de top 
In de wijken bloeit de straatcultuur. Juist in de straatcultuur kunnen veel jongeren hun 
talenten op het gebied van sport, muziek, beweging en beeldend vermogen kwijt. De 
laatste jaren heeft in de wijken de buitenschools georganiseerde talentonwikkeling een 
geweldige impuls gekregen. De straatcultuur is bekend geworden onder de wat vage 
verzamelnaam Urban Culture. Onder Urban Culture verstaat men het geheel van uit 
zwarte wijken van de grote steden van de VS overgewaaide straatcultuur die in 
toenemende mate aanvankelijk ook door andere migrantengroepen en uiteindelijk de 
gehele jeugd als leidende cultuur is overgenomen. Voor het eerste sinds de Tweede 
Wereldoorlog is daarmee niet de blanke maar een van oorsprong zwarte jeugdcultuur 
de meest dominante stroming in de jeugdcultuur geworden zonder dat die 
oorspronkelijk zwarte cultuur is witgewassen. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de 
rockcultuur in de jaren vijftig, waarin de eveneens uit de zwarte blues voortkomende 
muziek en dansstijl eerst door witte artiesten moest worden vertaald voordat de niet-
zwarte jeugd erdoor geboeid raakte. Nu voor het eerst zwarte artiesten toonaangevend 
zijn komen de inkomsten ook rechtstreeks bij hen terecht. Wie succes heeft in de 
Urban Culture wordt rijk en wil dat graag laten zien. In de beeldvorming is succes in de 
Urban Culture gekoppeld aan excessief rijkdom. Doorvertaald naar het grote publiek is 
Urban Culture sterk verweven met cultureel ondernemerschap. Dit in tegenstelling tot 
de hippiecultuur van de jaren 60 en 70 waarin op ideologische gronden de afstand 
tussen jeugdcultuur en commercie tamelijk groot bleef. Bekende merken hebben zich 
van meet af aan meester van het idioom gemaakt. Opkomende hiphoppers, battelers 
en rappers ontwikkelen zich via de muziekindustrie en reclame zonder gene tot 
succesvolle ondernemers en zijn daardoor rolmodel voor de kansarme jeugd in 
diezelfde ghetto’s geworden. Was de hippiecultuur een tegencultuur; de Urban Culture 
is een cultuur van kansen en nieuwe mogelijkheden.  
 
In het advies Just Beneath The Surface van de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur 
(juli 2006) is hierover het volgende te lezen:  
”Het opzetten van een eigen infrastructuur (ondernemerschap) is vaak de enige weg 
om de gevestigde structuren open te breken. Een aansprekend voorbeeld is Spike Lee, 
de eerste Afro-Amerikaanse filmmaker die een eigen commercieel productiebedrijf 
opzette om meer ruimte voor ‘zwarte’ filmproducties te creëren. Hij produceerde een 
reeks succesvolle films en commercials met opkomend zwart filmtalent. Binnen de 
hiphop deden zich ook dergelijke ontwikkelingen voor. Een van de bekendste 
voorbeelden is de samenwerking tussen Run DMC, een succesvolle hiphopband uit de 
jaren ’80 en de toen in vergetelheid geraakte sportschoenfabrikant ‘adidas’. De 
samenwerking met Run DMC betekende voor adidas een nieuwe wereldwijde 
doorbraak. Voor vele urbanmakers en ondernemers zijn Spike Lee maar ook anderen 
zoals P. Diddy belangrijke rolmodellen die inspireren tot ondernemerschap”. 
 
Deze in de Urban Culture gepresenteerde rolmodellen en hun inmiddels talrijke 
opvolgers hebben jongeren in achterstandswijken overal in de wereld aangetoond hoe 
met behulp van authentieke, niet op de westerse canon gebaseerde cultuuruitingen 
een succesvolle carrière met bijbehorende maatschappelijke status en respect kan 
worden opgebouwd. Terwijl tot de opkomst van de Urban Culture een ontsnapping aan 
de dagelijkse sleur in de achterstandswijken nauwelijks mogelijk was, lijkt nu de weg 
naar geld, roem en erkenning mogelijk via de weg van de Urban Culture. Dat die weg 
ogenschijnlijk buiten de gebaande paden van de dominante westerse cultuur loopt 
maakt hem nog eens extra aantrekkelijk voor migrantengroepen. Het is daarom niet 
verwonderlijk dat nu de Urban Culture voor hen heeft aangetoond dat succes letterlijk 
op straat ligt een deel van de migrantenjeugd een carrière niet langer zoekt binnen het 
reguliere onderwijs. In die omstandigheden voorzien nieuwe, buitenschoolse 
leerroutes, die zich richten op het verder ontwikkelen van de op straat geleerde skills, 
in een enorme behoefte. 
 
De focus op een snelle carrière, hoe weinig realistisch soms ook, heeft het toch al 
bestaande anti-onderwijssentiment bij grote groepen jongeren aangewakkerd. De 
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schooluitval onder jongeren is een permanente bron van zorg. Deels kan men proberen 
jongeren terug in het onderwijs te krijgen door andere leermethoden, bijvoorbeeld het 
competentiegerichte leren, anderzijds zal het onderwijs aantrekkelijk gemaakt moeten 
worden door het aanbieden van meer aan de jeugdige smaak aangepaste 
lesprogramma’s en studierichtingen. Het buitenschools leren dat al in allerlei vormen 
bestond, probeert de groep leerlingen die in het reguliere onderwijs niet aan de bak 
komt alternatieven te bieden. 
 
Sommige buitenschoolse activiteiten liggen expliciet op het gebied van het ontdekken 
van talent. Talent ontdek je het beste door je ding te doen en de reactie van de 
omgeving af te wachten. Vervolgens kun je aan je talent buitenschools gaan werken en 
schaven. 
 
Onder de verzamelnaam Open Podia is er in Rotterdam sprake van een stortvloed aan 
presentatiemogelijkheden op buurtpodia als wijkhuizen, locale cultuurcentra en 
particuliere theatertjes. Met de KOORTS-manifestatie in 2005 werd voortgebouwd op de 
ervaringen met wijkprojecten in het kader van Rotterdam Culturele Hoofdstad 2001. 
Aan jong talent werd gedurende een jaar lang op brede schaal in alle Rotterdamse 
wijken mogelijkheid geboden zich te tonen. In het Europlus Songfestival van Catharsis 
Productions bijvoorbeeld presenteerden zich tientallen oudere talenten op een groots 
opgezette finale in de Doelen. Habibi Maghribi was een project voor jongeren rondom 
Marokkaanse muziek. Ook Talent to Star beleefde tijdens de KOORTS-manifestatie zijn 
eerste editie. 
 
 
 1 De ontdekking 

 
Scouts van Stichting Nieuwe Rotterdamse Cultuur 
We beginnen ons overzicht met de cultuurscouts van de Stichting Nieuwe Rotterdamse 
Cultuur (NRC). De scouts zijn goed op de hoogte van wat er leeft in hun wijk. Als je wil 
weten hoe afnemers van cursussen en opleidingen aankijken tegen wat er allemaal 
aangeboden wordt, dan moet je bij de scouts zijn. Daarom beginnen we bij deze groep. 
Afgaande op de naam zou men verwachten dat de scouts van de Stichting Nieuwe 
Rotterdamse Cultuur (nu 5 in getal) ontdekker en aandrager van nieuw talent in de 
wijken zouden zijn. Het onlangs uitgebrachte rapport in opdracht van de dienst Kunst 
en Cultuur van Letty Ranshuysen naar het functioneren van de Rotterdamse 
cultuurscouts bevat een ontnuchterende mededeling: “ Uit het eerste, oriënterende 
gesprek met de directeur van de Stichting NRC blijkt al meteen dat de cultuurscouts 
niet letterlijk ‘scouts’ zijn. Zij gaan niet actief talent zoeken in de wijken, hoewel dit 
door veel mensen wordt gedacht. In andere gemeenten is dit soms wel de invulling die 
aan de cultuurscouts wordt gegeven, maar in Rotterdam niet”. Verderop blijkt echter 
dat scouts wel degelijk bijdragen leveren aan talentontwikkeling in de wijk. Zo 
fungeerde een van de cultuurscouts als sleutelfiguur bij het leggen van contacten 
tussen de SKVR en brede scholen, waarbij de kunstvakopleidingen van de SKVR op maat 
geschikt gemaakt worden voor buitenschoolse activiteiten. Cultuurscouts zijn nauw 
betrokken bij het stimuleren van de brassbandcultuur die in verschillende wijken 
steeds duidelijker gestalte krijgt en wellicht een voorbode is van een nieuwe 
muziekcultuur in Rotterdam en andere grote steden naast het gevestigde harmonie- en 
fanfareverenigingsleven. Uitbouw van amateuristische kunstbeoefening kan op termijn 
structureel werkgelegenheid opleveren voor nieuw talent in de vorm van 
docentschappen e.d.. In het rapport wordt gesproken over de ondersteuning die scouts 
geven aan de professionalisering van kunstzinnige initiatieven tot stichtingen of 
bedrijfjes. Er worden drie concrete voorbeelden genoemd waarvan er twee met behulp 
van de scout daadwerkelijk van de grond zijn gekomen. Met het organiseren van 
bestaande culturele producties in wijken en het opwaarderen van beginnende 
initiatieven naar centrale podia leveren de cultuurscouts naast andere 
maatschappelijke doelstellingen een belangrijke bijdrage aan het bevorderen van de 
afzet van cultuurproducties in wijken en daarmee werkervaring en potentiële 
werkgelegenheid voor nieuw talent uit de wijken. Met vermelding op de sociale kaart 
leveren de scouts zelfs een actieve bijdrage in het zichtbaar maken van talent in de 
wijk, menig aanstormend talent heeft daaraan contacten overgehouden.  
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Desgevraagd zijn scouts niet onverdeeld positief over de mogelijkheden van jong talent 
om hun ding te doen. Podia, festivals, showcases e.d. zijn er genoeg om voor het eerst 
voor het voetlicht te komen. Het ontbreekt echter aan bereidheid en/of belangstelling 
bij organisatoren en programmeurs om jonge bandjes voldoende kansen te geven. 
WaterFront vervult in dat opzicht met zijn studio´s een nuttige maar niet toereikende 
functie. Genoemd wordt een organisatie als Delta Sound Factory die jongeren begeleidt 
in het zichzelf presenteren, het zich invoegen in programmering enzovoorts. Ook de 
Kunstbende doet met zijn workshops iets aan extra zorg voor groepen die aan de 
competitie willen meedoen. Kunst Onder Andere vervult ook een zekere functie. Dat er 
veel meer vraag is naar podiumpresentatieplekken dan er beschikbaar zijn blijkt uit het 
overstelpende aanbod op www.myspace.com, dé site waarop al het nieuwe talent te 
vinden is. Een aantal voorzieningen, zoals HipHopHuis zijn daarentegen geografisch 
misschien soms ver weg uit bepaalde wijken maar worden in de praktijk makkelijk 
gevonden. De grote SKVR blijkt met zijn kunstscholen en dependances in de wijken er 
niet altijd in te slagen om talent naar zich toe te halen. De afdeling Kunst Onder 
Andere is wat dat betreft een noodzakelijke aanvulling. De brede school gaat steeds 
vaker als allereerste ontmoeting van jongeren met kunst en cultuur fungeren. Bij de 
vormgeving en inrichting van de cultuurvakken heeft de scout inmiddels een 
makelaarsrol tussen school en instellingen die aanvullend kan werken op dat wat de 
SKVR op dat gebied richting basisonderwijs en voortgezet onderwijs doet. 
 
On Tha Move  
Is een project van Kunst Onder Andere, wijkinitiatieven van de SKVR. On Tha Move, is 
een open podium voor jongeren waarbij zij zich kunnen bekwamen in urban disciplines 
op het gebied van muziek en dans. On Tha Move fungeert als een ontmoetingsplaats, 
een plek waar je steeds wisselende workshops kunt volgen en een podium waarop je je 
kunt presenteren. Elke maandag en dinsdag van de week is het podium beschikbaar 
voor talent van de straat. De maandag is steeds gericht op muziek en de dinsdag op 
dans. Regelmatig worden er showcases georganiseerd in samenwerking met organisaties 
zoals Stichting Epitome die één keer in de maand een masterclass annex open podium 
organiseert. Voorheen werd On Tha Move georganiseerd in de Schiecentrale maar vindt 
vanaf de opening van het World Music and Dance Centre aldaar plaats. Minimaal twee 
maal per maand in de vorm van een zogenaamde showcase: een masterclass gevolg 
door een jamsessie. De basis ligt in het battelen en scratchen dat Kunst Onder Andere 
ooit is begonnen in de buurthuizen in Delfshaven. Deze bijeenkomsten worden door de 
deelnemers daarom zo belangrijke gevonden omdat men er de zogenoemde bookers 
aantreft; degenen die namens platenmaatschappijen naar talent zoeken.  
 
Geschat aantal instromers per jaar 3200 
Geschat aantal uitstromers per jaar n.v.t. 
 
Fanatics 
De theaterschool van de SKVR is in 2005 gestart met de organisatie van wedstrijden in 
Nighttown met als titel Fanatics. De beste acts mogen door naar de finale. Deze 
avonden zijn geschikt voor alle beginnend talent dat zich zonder enig voorbehoud kan 
aanmelden en meedoen. Het biedt de mogelijkheid te presteren en daarmee verder te 
komen, wellicht zelfs in mbo-verband.   
Fanatics is hét voorbeeld van een drempelloze activiteit voor startend talent. Eén keer 
per maand kan beginnend talent zich op zeer basaal niveau (geen enkele selectie) 
manifesteren. Onder andere in de projecten van Young Stage worden leerlingen voor 
deze wedstrijden enthousiast gemaakt. Per act is drie minuten beschikbaar. Het 
aanbod bestaat niet alleen uit theater maar varieert van allerlei vormen van Urban 
Culture tot volksdans. Van enige afname in belangstelling voor deze activiteit is de 
afgelopen jaren geen sprake geweest. Vanaf december 2006  is de activiteit verplaatst 
naar het WMDC.   
 
Geschat aantal instromers per jaar ? 
 
HipHopHuis 
Het HipHopHuis is ondergebracht bij Kunst Onder Andere en is bezig aan zijn vijfde 
seizoen. Het HipHopHuis kent twee soorten bezoekers: leerlingen die lessen volgen en 
zij die de trainingen bezoeken ten behoeve van battles en wedstrijden. De trainingen 
zijn zonder docent. Per jaar bezoeken 800 leerlingen de lessen van het HipHopHuis, per 
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week gaan ongeveer 60 tot 70 personen naar de vrije trainingen. In totaal is er een 
bestand van zo´n 300 personen die naar de mening van het HipHopHuis in staat zijn om 
les te geven aan een opleiding. Samen met de leerlingen worden per jaar drie 
producties voorbereid.  
De input voor de lessen komt van de docenten uit de trainingen. Het trainingsdeel van 
het deelnemersbestand is dus de kurk waar het geheel op drijft, zonder die informele 
groep zouden er ook geen lessen zijn. 
Bij de werving van deelnemers is het idee van een talkshow met mensen uit de 
hiphopscene geïntroduceerd en met succes toegepast. In de praktijk werken folders 
niet. Leerlingen komen binnen via mond-tot-mondreclame.  
Een echt beroepspraktijk bestaat in de hiphop nog maar nauwelijks. Kenmerkend in de 
sector voor diegenen die succesvol zijn is het hosselen, het van schnabbel naar 
schnabbel lopen. Hosselen gebeurt dus dan ook altijd in combinatie met ander, betaald 
werk, meestentijds buiten de sector. Om in de hiphopkringen een zekere reputatie op 
te bouwen moet er gehosseld worden in de underground/scene. Pas daar worden 
volgens de betrokkenen de echte skills opgebouwd en daarmee de verworven 
credibility in stand gehouden.  
 
Geschat aantal instromers per jaar 870 
Geschat aantal uitstromers per jaar 65 
 
Wijkmuziekschool  
Op dit moment heeft de wijkmuziekschool van Kunst Onder Andere zes verschillende 
orkesten in vijf verschillende Rotterdamse wijken. In de wijkmuziekschool krijgen 
kinderen van de groepen 7 en 8 van de omringende basisscholen in een wijkgebouw of 
brede school les op een instrument en in het tweede jaar ook in een orkest. Deze 
orkesten treden regelmatig op in de wijk, bijvoorbeeld in een wijkaccommodatie, 
bejaardentehuis enzovoorts of tijdens manifestaties. Het instrument kan tegen betaling 
van een borgsom mee naar huis genomen worden om te oefenen. In het kader van het 
vanaf 2007 draaiende Music Matters worden deze wijkorkesten uitgebreid naar ander 
wijken in Rotterdam. Daarbij worden nieuwe muziekstijlen toegevoegd en nieuwe 
orkesten opgezet zoals een salonorkest en een samba looporkest. De docenten die in de 
wijkmuziekschool werken zijn voornamelijk muziekdocenten van de SKVR. Om te 
werken in deze wijkmuziekschool hebben de docenten specifieke vaardigheden nodig. 
In de toekomst worden deze docenten daarvoor extra bijgeschoold. Bij de brassbands 
blijkt de bezetting van de blazersecties een probleem. Vanuit Kunst Onder Andere zijn 
daarom clinics georganiseerd met een duur van 10 weken. Met behulp van gelden van 
Music Matters is dit inmiddels uitgebouwd tot een blazersschool. Vanuit deze 
blazersschool wordt toegewerkt naar een verenigingsstructuur op de manier zoals dat 
bij harmonies en fanfares werkt. Een deel van de brassbands moet via contracten een 
zelfstandig bestaan kunnen opbouwen. Binnen Music Matters is het WMDC nu trekker 
van deze brassbandschool. (Zie WMDC) 
 
Geschat aantal instromers per jaar wijkmuziekschool 750 
 
Showreel 
Inspelend op de groeiende arbeidsmogelijkheden in de audiovisuele industrie is de 
BeeldFabriek, een onderdeel van de SKVR, gestart met een project gericht op diegenen 
die zelf een audiovisuele productie willen maken. In korte tijd leren belangstellenden 
een beeldregistratie vervaardigen. Resultaten van deze nieuwe opleiding zijn nog niet 
bekend.  
 
Geschat aantal instromers per jaar ? 
 
Talentnights 
De Stichting Epitome organiseert Talentnights: een reeks avonden in competitieve 
opzet in de vier grote steden met halve finales en een finale met 9 andere finalisten 
waarbij de uiteindelijke winnaar mag optreden in het Apollo Theatre in New York 
tesamen met enkele Amerikaanse sterren. Er is sprake van een strenge voorselectie. 
Het niveau is extreem hoog en de prestaties zijn erg goed. De praktijk tot nu toe (2 
maal) heeft aangetoond dat de winnaars het ook naar Amerikaanse maatstaven goed 
doen. De winnaar van dit jaar, Sabrina Starke, is na haar optreden in New York (derde 
plaats) inmiddels genomineerd voor de Grote Grolsch Prijs in december en is 
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voorgedragen door het ministerie van OCenW voor het project Ongekend Talent: een 
initiatief om in de drie domeinen van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap actief 
rolmodellen, bruggenbouwers en talenten zichtbaar te maken en in te zetten voor 
activiteiten in het land. De winnaar van Talentnights 2006 ontwikkelt zich zo 
razendsnel tot een nieuw rolmodel voor toekomstig talent. 
 
Geschat aantal instromers per jaar ? 
 
Talent to Star 
Naast de Talentnights zijn er de laagdrempelige Talent to Star avonden. Het gaat dan 
om een activiteit op het gebied van spotten van talent door middel van flyers, websites 
en het aanbieden van een ‘open mike’. Het talentonwikkelingstraject is als volgt: 
spotten – podium – finale. De winnaar wordt in een door Epitome georganiseerd 
ontwikkelingstraject geplaatst van gedurende vier weken lang vier workshops per dag. 
Het geheel eindigt in het volgen van een masterclass en het leveren van een 
eindpresentatie. Epitome schat dat vijf % uit deze categorie in de kunstpraktijk een 
zelfstandig bestaan kan vinden.  
 
Geschat aantal instromers per jaar ? 
 
New Skool Rules 
New Skool is een samenwerkingsverband van enkele hiphoporganisaties in Rotterdam 
(Epitome, HipHopHuis en ACT) Op 1,2 en 3 november 2007 moet een grote manifestatie 
gaan plaatsvinden in Rotterdam; New Skool Rules. De bedoeling is, aldus de 
initiatiefnemers, een brug met de VS te slaan. Epitome beweert dat zij met New Skool 
de eerste en enige organisatie in Europa is die actief probeert om een innige relatie op 
te bouwen met de Urban Culture in de VS en artiesten van daar hier een podium te 
bieden. Kansen zijn er in Europa volop. Rotterdam, aldus Epitome, moet die nu 
pakken. New Skool onderscheidt daarbij twee motieven: 
1 Amerika onderkent de potentie van Hiphop en R&B in Europa en willen daarom zaken 
komen doen. 2 Binnen Europa zelf vindt tussen de landen onderling nauwelijks 
uitwisseling plaats. De Europese Popzenders als MTV en The Box (die gaat stoppen) 
voorzien in dat opzicht niet in dit hiaat, omdat ook zij in het algemeen per land 
specifieke content verspreiden. New Skool Rules moet wat dat betreft de eerste 
internationaal georiënteerde manifestatie gaan worden. De manifestatie New Skool 
Rules zet Rotterdam in de urban scene niet alleen nadrukkelijk op de kaart maar biedt 
Rotterdams talent de kans om zich aan de hele wereld te presenteren. 
 
Geschat aantal instromers per jaar ? 
 
Kunstbende 
Sinds 1991 is de Kunstbende actief om jongeren te stimuleren actief met cultuur bezig 
te zijn en hebben ruim 54.000 deelnemers hun creatieve werk op de podia of in de 
expositieruimtes getoond. In 2005 wil de Kunstbende nog meer jongeren bereiken, 
onder andere door intensief samen te werken met verschillende partners. In Rotterdam 
wordt de Kunstbende georganiseerd door Passionate. De voorrondes zijn voor talenten 
van 13 t/m 18 jaar in een van de disciplines van kunst en cultuur. De Kunstbende biedt 
deelnemers trainingsweekenden, verwijst door naar passende organisaties en 
organiseert stimuleringsprojecten. Er wordt geworven via scholen, club- en 
buurthuizen, jongerenverenigingen enzovoorts. De deelname staat voor iedereen open 
en er zijn geen toelatingseisen. Menig winnaar heeft een voorspoedige carrière 
gemaakt zoals bijvoorbeeld Trijntje Oosterhuis, Krezip en Abdelkader Benali. 
 
Geschat aantal instromers per jaar 300 
 
Camerettenfestival  
Is een tamelijk vruchtbare, veel talent afleverende activiteit met bovendien een grote 
kans op een baan in de branche. Een ideale leerlijn is: Young Stage (voorrondes in 
Theater Zuidplein), vervolgens een optreden in het Luxor Theater waaruit voor 3 jaar 
werk voortkomt.  
Juist uit allochtone hoek is voor dit open podium veel belangstelling. Vanaf september 
beginnen de voorrondes. De finale is in het Theater Zuidplein. Allochtone artiesten, 
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zonder vooropleiding blijken het uiteindelijk te redden. Oorspronkelijkheid is 
belangrijker dan vakbekwaamheid.  
Rotterdamse instellingen moeten elkaar aanspreken op de te geringe uit- en instroom.  
 
Geschat aantal instromers per jaar ? 
 
Write Now 
In 2001 is Passionate het Write Now festival gestart, onder o.a. het geniale motto 
‘shockeer je ouders, schrijf en boek’ gericht op de doelgroep middelbare scholieren en 
jongeren van 16 tot 24 jaar. Tot nu toe doen per editie 50 tot 75 jongeren mee. Het 
festival is inmiddels ook in andere steden in Nederland doorgedrongen. Zo worden ook 
in Eindhoven, Utrecht, Groningen en Den Haag Write Now festivals georganiseerd, alle 
onder auspiciën van Passionate. Een aantal aldus opgespoorde talenten zijn inmiddels 
in contact gekomen met uitgevers, zoals onlangs nog Sanneke van Hassel bij de Bezige 
Bij. De bijeenkomsten waarop de genomineerden zich met elkaar meten worden door 
de doelgroep zeer ruim bezocht. Voor de meesten de eerste kennismaking met poëzie 
en voor velen onder hen het eerste bewijs dat literatuur leeft en zeker niet oubollig is. 
Er worden workshops  georganiseerd voor verdere ontwikkeling van het zich aandienend 
schrijftalent. 
 
Geschat aantal instromers per jaar 20 
 
 
 2 De verdieping 
 
Summer School Roots & Routes 
Roots & Routes (R&R) organiseert naast de eerder genoemde Talent Conventions (in 
samenwerking met Netwerk CS) Summer Schools voor toptalent uit heel Nederland. In 
de Summer School komt internationaal en nationaal talent bijeen onder leiding van 
erkende masters en docenten van reguliere instellingen, w.o. Codarts. Dit jaar werd de 
Summer School in Nederland georganiseerd in samenwerking met het WMDC in de 
zojuist gereed gekomen podiumruimte. Alle disciplines op het gebied van de Urban 
Culture, zang, dans, rap zijn vertegenwoordigd. Inmiddels is deze werkwijze 
internationaal en worden dergelijke Summer Schools nu in 7 landen in Europa 
ontwikkeld. 
Een Summer School is laagdrempelig als het gaat om het vereiste vooropleidingsniveau, 
niet als het gaat om het verwachte speelniveau. Tot een Summer School wordt slechts 
een kleine geselecteerde groep toegelaten. Voor de Summer School 2006 zijn van de 
160 aanmeldingen uit het gehele land maar 25 talenten geplaatst, waarvan 7 afkomstig 
uit Rotterdam. Niet uitgesloten is dat een enkeling van deze groep doordringt tot de 
conservatoriumopleiding. In zo’n geval is via een tamelijk laagdrempelig entree een 
doorstroming tot in het hoogste onderwijsniveau gerealiseerd.  
 
R&R wil bewust de samenwerking met het reguliere onderwijs bevorderen. R&R 
ontwikkelde inmiddels ook een curriculum voor de mbo opleiding muzikant/producent 
aan het Albeda College. R&R probeert momenteel een curriculum te ontwikkelen voor 
een mediaopleiding, eveneens op mbo niveau. R&R wil bij die opleiding als 
productiehuis gaan dienen. De gelikte presentatie van de dvd van de Summer School 
2006 gaf al een voorproefje van wat er op het gebied aan media opleiding mogelijk is. 
Bij de vervaardiging van de presentatie cd is gebruik gemaakt van de diensten van 
toekomstige docenten van een op te richten media opleiding. 
 
Geschat aantal instromers per jaar 7 
 
SKVR/KOA 
De Stichting voor Kunstzinnige Vorming Rotterdam is vooral actief in het in het 
buitenschoolse leren en biedt aan cursussen en opleidingen die in principe voor 
iedereen zonder vooropleiding of wat dan ook open staat. De laatste jaren neemt de 
inbreng van de SKVR in het binnenschoolse leren wel sterk toe, waardoor naar eigen 
zeggen het onderscheid tussen het buitenschoolse en binnenschoolse leren steeds vager 
wordt. 
Allereerst zijn er de bekende kunstscholen voor elke Rotterdammer die dat wil, maar 
met extra aandacht voor talentvolle kinderen, artistiek inhoudelijk begeleiden in de 
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gekozen discipline. Het is vooral met deze educatieve activiteiten dat de allerjongste 
talenten worden bereikt. De laatste jaren is de onderwijsmethode die wordt gevolgd 
enorm gewijzigd. Met name bij de omvangrijkste van de kunstscholen, de 
muziekschool, heeft dat tot ingrijpende wijzigingen geleid. Eenzijdige 
kennisoverdracht op individuele basis is vervangen door een systeem met een 
combinatie van auditief leren en musiceren in groepsverband. Daarbij gaat het niet 
meer om kennisoverdracht door de alwetende docent maar om het al doende leren via 
docenten, professionals en local heroes. Op die manier is bijvoorbeeld door Kunst 
Onder Andere, in samenwerking met de muziekschool van de SKVR en Codarts, een 
aanbod gerealiseerd voor blazers van Antilliaanse brass bands en nemen vanuit die 
bands steeds meer leerlingen aan het aanbod van de SKVR muziekschool deel. 
Daarnaast heeft de muziekschool een kennismakingsprogramma Spelenderwijs 
ontwikkeld waarin aan nieuwelingen 10 lessen worden aangeboden tegen gereduceerd 
tarief. Afgelopen seizoen vonden dergelijke lessen plaats op 8 plekken in de stad. Het 
betrof ongeveer 10 leerlingen per groep waarvan in totaal 50% doorstroomde naar de 
reguliere lessen van de muziekschool. Komend seizoen is het streefgetal gesteld op 
75%. De coördinator van de muziekschool zou graag zien dat de SKVR voor deze 
kennismakingsaktiviteiten in het totale budget nog meer ruimte zou vrijmaken, juist 
vanwege het succes dat deze aanpak lijkt te hebben. Met deze benadering kan het 
probleem van het nog steeds wat schoolse imago van het muziekonderwijs misschien 
definitief worden weggenomen, aldus de coördinator. 
Een probleem blijft vooralsnog het lesgeld, een probleem dat zich overigens bij meer 
gesubsidieerde instellingen doet gelden, zoals bij het Jeugdtheater Hofplein. Hoewel 
de SKVR een inkomensgerelateerde ouderbijdrage kent is die bij de doelgroep 
onvoldoende bekend. De indruk bestaat dat met die faciliteit ten gunste van de lage 
inkomens ook niet uitbundig aan de weg getimmerd wordt. Het bestaan van deze 
regeling lijkt bij de meeste mensen onbekend en mist dus zijn effect.   
 
De muziekschool speelt een belangrijke rol in het in 2007 op te starten project Music 
Matters. Music Matters is opgezet naar een idee van de voorzitter van het Rotterdams 
Philharmonisch Orkest, Paul van Beek. Jonge kinderen van scholen in 
achterstandwijken worden met inschakeling van professionele musici volgens een 
speelse methodiek in staat gesteld heel snel actief te gaan musiceren. Naar aanleiding 
van die activiteiten kunnen kinderen die enthousiast geraakt zijn instromen in een 
speciaal begeleidingsprogramma binnen de SKVR muziekschool. 
 
Geschat aantal instromers per jaar ? 
 
Kweekvijver 
Naast de kunstscholen heeft de SKVR zich de afgelopen jaren beijverd om ook op een 
andere manier aanwezig te zijn met een op de wens van jongeren gericht aanbod via 
het project Kunst Onder Andere. Kunst Onder Andere bestaat sinds 2000, vanuit het 
beleidsplan Tot diep in de stad en fungeert als wijkenpoot van de SKVR. Kunst Onder 
Andere wil de participatie van kunst en cultuur door kinderen en jongeren in de 
Rotterdamse wijken verhogen. Ze werkt vraaggericht volgens een community arts 
aanpak en projectmatig. 
 
De Kweekvijver is een van de onder Kunst Onder Andere ressorterende projecten. De 
kunstscholen van de SKVR werden voorheen vaak nog gekenmerkt door de klassieke 
leraar-leerling verhouding. Daar is eind jaren ‘90 veel kritiek op gekomen. Met name 
kinderen uit achterstandswijken met ouders die minder vertrouwd zijn met het 
begeleiden van hun kinderen in de richting van aanwezig talent zouden in deze 
schoolse methodiek niet passen. Voor de vaardigheden die deze kids op straat opdeden 
was in de kunstscholen geen plaats, eenvoudigweg omdat in de Urban Culture nog geen 
lesmethodiek was ontwikkeld. Bovendien zou het docentenkorps van deze opleidingen 
te wit zijn en te zeer gericht op de klassieke canon. Als reactie is toen vanuit Kunst 
Onder Andere de Kweekvijver ontstaan. In de Kweekvijver komen getalenteerde 
jongeren bijeen met skills op het gebied van streetwise opgedane artistieke 
vaardigheden zoals hiphop, dance, dj-werk en graffity. Door coaching en begeleiding 
wordt deze streetwise opgedane vaardigheden zodanig gestructureerd dat ze via het 
principe van peereducation kunnen worden overgedragen. De Kweekvijver richt zich bij 
uitstek op het competentiegericht leren. Talentvolle leerlingen leren hun vaardigheden 
over te dragen als workshopdocent en er worden ondernemersvaardigheden bijgebracht 
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om hun talenten beter in de markt te zetten. Zo ontstaat een verticale onderwijskolom 
van beginnend straatartiest via peer tot erkend master. Laagdrempelig is de 
Kweekvijver daarmee niet. Toegelaten worden alleen diegenen die al enkele jaren 
ervaring in de ingebrachte discipline hebben. Inmiddels hebben zo’n 30 jongeren die 
status verworven. Per jaar slaagt Kunst Onder Andere er in zo’n 15 jongeren voor deze 
rol klaar te stomen. Kunst Onder Andere is van mening dat de reguliere 
onderwijsinstellingen gewoonweg te groot zijn geworden om zelf zo’n kolom te kunnen 
ontwikkelen. Deze activiteit vereist nl. veel fijnmazig maatwerk. Als de talenten uit de 
Kweekvijver komen worden ze op pad gestuurd om overal in Rotterdam in te haken op 
programma’s die voor jongeren op het gebied van kunst en cultuur worden opgezet. 
Aldus kan vanuit de Kweekvijver een steeds grotere groep jongeren die wat willen in de 
sfeer van kunst en cultuur worden bereikt. 
In de Kweekvijver zelf kent elke groep een eigen coach. In één Kweekvijverjaar wordt 
gepoogd een concreet project op te zetten rond een culturele activiteit, dat kan zijn in 
een festival, een wijkgebouw, een brede school, op pleinen, in het voortgezet 
onderwijs of de buitenschoolse opvang. Inmiddels kunnen aan de hand van de getoonde 
vraag modules worden ontwikkeld die aan nieuwelingen kunnen worden aangeboden. In 
de projecten krijgen de jongeren alle facetten van een cultuurproject onder ogen. Ze 
worden daarmee generalistischer, wat hun uiteindelijke kansen op de arbeidsmarkt 
alleen maar vergroot.  
 
Een concreet voorbeeld van zo’n project is Talent in de Tent in het Centrumgebied, 
dat Kunst Onder Andere samen met Stichting Wenk organiseert. Zes basisscholen                                            
worden ‘overvallen’ door een team bestaande uit Kweekvijverdeelnemers en het team 
van Stichting Wenk. Daarna volgen workshops in diverse steetwise disciplines. Dit 
mondt uit in een voorstelling in Odeon waar de diverse scholen zich aan elkaar 
presenteren. Tijdens dit traject en op de scholen worden 15 kinderen op hun talent 
gescout. Deze kinderen krijgen een jaar lang een persoonlijke begeleiding  om hun 
talent verder te ontwikkelen. Denkbaar is dat deze kinderen instromen in een Urban 
Highschool die het Thorbecke vanaf 2007 gaat starten. Het programma van de Urban 
Highschool is ontwikkeld vanuit de constatering dat er steeds meer kunstgerelateerde 
opleidingen in het reguliere onderwijs ontstaan maar dat, althans naar de zienswijze 
van Kunst Onder Andere, er een leemte blijft op het gebied van de zogenoemde 
straatgeoriënteerde cultuuruitingen. Gelet op de hoge vlucht die de Urban Culture 
inmiddels wereldwijd heeft genomen is Kunst Onder Andere optimistisch over de kans 
om in deze flow van activiteiten werk te vinden. 
 
Geschat aantal instromers per jaar 20 
 
Young Stage 
Is gestart in 2001, door de SKVR theaterschool opgezet en richt zich tot een selecte 
groep van theatertalenten, geselecteerd via een auditie, die zich ontwikkelen tot 
docent bij de theaterschool van de SKVR. De groep bestaat elk jaar uit 6 jongeren, 
waarvan de laatste jaren 4 jongeren afkomstig van de opleiding sociaal-cultureel werk 
van het Zadkine College en 2 jongeren uit de theaterschool van de SKVR. De selectie 
geschiedt niet alleen op basis van artistieke vaardigheden, ook spel, enthousiasme en 
impact op jongeren zijn criteria die meetellen. De groep brengt een voorstelling die 90 
maal wordt opgevoerd. De jongeren gaan in dat jaar ook een dienstverband aan met de 
SKVR. De SKVR kiest voor een dienstverband van niet langer dan een jaar om een frisse 
doorstroom van talent te waarborgen en te voorkomen dat voor artistieke producties 
telkens dezelfde mensen zouden worden ingezet. Van deze groep stroomt gemiddeld 
de helft door naar een theatervakopleiding.  
De kansen op werkgelegenheid voor jongeren die Young Stage verlaten worden groter. 
De ontwikkeling naar brede scholen roept om het type docenten dat Young Stage 
verlaat: enthousiaste, aansprekende docenten met een brede inzetbaarheid; met name 
de uitstromers van de Zadkine opleiding zijn daarvoor zeer geschikt. Eigenlijk zou, 
aldus de coördinator van de opleiding, de SKVR met dit gegeven een dergelijke 
opleiding moeten starten.  
 
Geschat aantal instromers per jaar 6 
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World Music and Dance Centre (WMDC) 
Het WMDC is een unieke samenwerking tussen SKVR en Codarts, de hbo/havo/vwo 
instelling voor muziek en dans. Daar waar binnen de SKVR de afdeling Kunst Onder 
Andere als de vertaling van buitenschoolse talentontwikkeling naar de wijken gezien 
mag worden vervult het WMDC min of meer dezelfde functie, maar dan voor de 
binnenschools talentontwikkeling in de Hogeschool voor Muziek en Dans. Fysiek zijn 
SKVR en Codarts nu ook in één gebouw via het WMDC-podium met elkaar verbonden. 
Daarmee lijkt in beginsel de ideale leerlijn geschapen: de doorlopende leerlijn begint 
laagdrempelig bij de Kweekvijver van Kunst Onder Andere en loopt door voor de grote 
talenten naar de hbo leerlijnen binnen Codarts. Een mooier voorbeeld van een 
vloeiende leerlijn is er nauwelijks te bedenken. SKVR en nu ook Codarts onderstrepen 
hier nog eens mee hoe belangrijk zij het vinden om talenten op wijkniveau op te 
zoeken.   
 
Naast samenwerking met de SKVR is er samenwerking met de Stichting Epitome in On 
Tha Move (dansprojecten) en de Stichting Roots & Routes (Summer School voor 
toptalent). Dat alles leidt tot een aanbod van modulair opgebouwde, kortlopende 
cursussen waarmee doelgroepen bereikt worden die anders niet van het aanbod van 
Codarts of dat van de kunstvakscholen van de SKVR gebruik zouden maken voor 
bijvoorbeeld een cursus Bollywoodzang, Turkse percussie, latin djembé en Turkse Zas. 
Op basis van een aantal reeds bij Codarts bestaande muziektradities ( latin, Flamenco, 
tango, Indiaas en Turks) doet het WMDC een nieuw aanbod, veelal bestaand uit 
kortlopende cursussen. Zowel voor het buitenschools bereikte talent als voor Codarts 
en SKVR is er sprake van nieuw aanbod voor nieuwe doelgroepen. De groepen die zich 
nu via het WMDC aanmelden zouden nooit bij Codarts komen. 
Bij het aldus naar binnen gehaalde talent van de straat zet het WMDC telkens een 
sessieleider in, die in toenemende mate wordt geleverd vanuit de SKVR 
Kweekvijveropleiding. Op die manier ontmoeten de werelden van straat en 
conservatorium elkaar. Men leert van elkaar via de principes van wederkerig leren. In 
deze situaties ontstaan ook echte cross-overs die het stadium van exotisme passeren; 
zo wordt op dit moment toegewerkt naar een gezamenlijk optreden van indiase fluit 
met orgel.  
 
Oscar van der Pluijm, directeur van het WMDC, schat de arbeidsmarktkansen van de 
opleidingen hoog in. Het arbeidsmarktperspectief voor afstudeerders van Codarts is 
positief. Wereldmuziek is een groeimarkt hetgeen niet gezegd kan worden van alle 
klassieke opleidingen. Afstudeerders in wereldmuziek komen alleen al als leraar overal 
aan de bak.  

 
Wat aantallen betreft, het WMDC is nog maar net begonnen. Op de wereldmuziek 
vakopleiding zitten op dit moment 120 leerlingen. Op de open maandagavonden in de 
Schiecentrale kwamen tot voor kort eveneens gemiddeld 120 mensen af. Momenteel 
draaien de open maandagavonden in het WMDC met ongeveer de helft van deze 
aantallen, de overzetting van Schiecentrale naar WMDC heeft in de eerste maanden tot 
enig verlies geleid. De WMDC-leiding rekent spoedig weer op de oude 
prestatieaantallen te zitten.  
 
Geschat aantal instromers per jaar 120 
 
Jeugdtheater Hofplein 
Iedereen in Rotterdam en wijde omgeving tussen de 6 en 26 jaar kan leerling worden 
bij Jeugdtheater Hofplein. Lessen worden wekelijks gevolgd buiten school- of werktijd. 
De lessen zijn aangepast aan de leeftijd en ontwikkelingsfase van de leerlingen. 
Leerlingen participeren in een of meer van de theaterproducties van het Jeugdtheater 
Hofplein. Het hoofdaccent ligt op theater maar ook dans en zang komen aan de orde. 
In het seizoen 2003-2004 volgden 2.934 leerlingen lessen bij Jeugdtheater Hofplein, 
een stijging met 0,3% ten opzicht van het seizoen daarvoor.  
De hieropvolgende seizoenen heeft het aantal zich gestabiliseerd met 2900 leerlingen. 
Talentvolle leerlingen kunnen tussentijds overstappen van de vrijetijdscursussen naar 
de zogenaamde langlopende leerlijnen in het voortgezet onderwijs (zie onder regulier 
onderwijs). 
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Een samenwerking met het Montessori Lyceum Rotterdam is de Montessori 
Theatergroep, een groep van gemotiveerde leerlingen op havo/vwo niveau die per 
week een buitenschools programma krijgen aangeboden. 

In het basisonderwijs wordt samengewerkt met scholen in het kader van de 
zogenoemde verlengde schooldag. Voor een aantal scholen wordt een eindmusical 
geschreven, die buiten de reguliere schooluren wordt ingestudeerd. 
 
Geschat aantal instromers per jaar 2893 
 
Rotterdams Lef 
Is eind jaren negentig voortgekomen uit de SKVR, daarna een onderdeel van Hal 4 
geworden en nu verzelfstandigd. Per jaar komt Lef met enkele producties die op een 
groot aantal plaatsen in het land worden opgevoerd. Het publiek bestaat uit 14 jarigen 
(eerste klassen vmbo) tot iedereen die geïnteresseerd is. Onder de naam Studio Lef 
worden acteurs gedurende een periode van 3 maanden op vrijwillige basis intensief 
onderricht in een 11-tal vakken, die aansluiten op behoeften van deelnemers. Ook 
beginnende acteurs van andere groepen kunnen hierin participeren. Daarnaast worden 
per cursus enkele wild cards gereserveerd voor jongeren afkomstig van de 
buitenschoolse theaterschool van de SKVR of andere talenten in de stad. Deze interne 
opleiding, die bestaat sinds 2003, omvat op dit moment een 30-tal jongeren. Jongeren 
komen zowel uit andere theatergroepen als van scholen of uit amateurgezelschappen.  
Rotterdams Lef werkt volgens een werkwijze die men ook tegenkomt bij groepen als 
Likeminds in Amsterdam en Dox in Utrecht. Het gaat om jongeren die actief willen 
worden als theatermaker, regisseur, improvisator, danser, scriptschrijver enzovoorts. 
Het aanzoeken van docenten geschiedt op basis van de talenten en behoeften van de 
deelnemers. Daarbij wordt zoveel mogelijk geworven onder docenten van andere 
opleidingen. Een erkende opleiding is van belang om de doorstroming naar een 
professionele setting te bevorderen. Een van die plekken is jeugdtheater Waterhuis. 
Met Jeugdtheater Hofplein bestaan wat minder gestructureerde contacten. Het streven 
is ook om talenten door te laten stromen naar een van de 4 hbo theaterscholen in 
Nederland. De kritiek die men bij gevestigde theatergezelschappen hoort over de 
ongereguleerde instroom van uit allerlei opleidingen is, volgens Jolanda Spoel van 
Rotterdams Lef, niet gericht op de uitstroom van deze hbo opleidingen maar op de 
stroom leerlingen uit het mbo. Hoewel de huidige hbo opleidingen nog te veel een 
eenvormig, eenkleurig en eenzijdig karakter hebben ziet zij de aanzwellende stroom 
van mbo opleidingen niet als een oplossing. Het gevaar dreigt, aldus Jolande Spoel, dat 
naast een nog steeds relatief witte hbo opleiding relatief zwarte mbo opleidingen 
komen: een ongewenste trend.  
De gerichtheid op de doorstroom naar een hbo opleiding; het zogenaamd kansrijk 
doorstromen, is een wezenlijk onderdeel van de aanpak van Rotterdamse Lef. Volgens 
Jolande Spoel moet de drempel dus niet lager maar moet de deur breder. De kwaliteit 
van de instroom moet niet omlaag, de kwaliteit moet anders, diverser. Het is daarbij 
van belang vast te stellen dat de groep van talentvolle spelers bij Rotterdams Lef zeker 
niet alleen bestaat uit laagopgeleide of kansarme jongeren. Men treft er ook 
hoogopgeleide jongeren die alsnog voor het theatervak kiezen omdat daar hun talent 
ligt. Aan de poort gelden strenge selectie-eisen, alleen zeer gemotiveerde leerlingen 
(commitment) met aanleg voor het vak worden toegelaten. Niet voor niets moet 
deelname aan de trainingen van Studio Lef op vrijwillige basis, dus niet betaald, 
geschieden. In de training van Studio Lef wordt gebruik gemaakt van het peer-to-peer 
principe al is het geen vanzelfsprekendheid dat elke leerling in een latere fase ook 
weer als docent kan fungeren. Diegenen die voor de ‘peer to peer’rol geschikt zijn 
worden ondergebracht in de Lef Workpool. Eindresultaat van het kansrijk doorstromen 
is dat diegenen die uit het 2 of 3-jarige project stromen vrijwel zeker zijn van een 
baan in de theaterwereld. Er zijn goede relaties met bijvoorbeeld Lantaren/Venster, 
ACT, Waterhuis, Codarts, Joop van de Ende, Cosmic Theatre, Made in da Shade, DNA, 
Compagnietheater enzovoorts. 
 
Geschat aantal instromers per jaar 30 
Geschat aantal uitstromers per jaar 5 
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Rotjong 
Rotjong is een theateropleiding met extra accent op de ontwikkeling van dramaturgie: 
het schrijven van toneelscenario’s. Bij Rotjong kunnen jongeren vanaf 17 jaar een 
opleiding volgen als scenarioschrijver maar daarnaast ook als maker en als acteur. 
Rotjong werkt samen met studenten uit de theateropleiding van het Albeda College en 
uit diverse opleidingen van het Zadkine College. Voor producties wordt samengewerkt 
met het Theater Zuidplein. De scenarioschrijvers zijn afstudeerders van de 
Kunstopleiding in Utrecht (HKU). Permanent zijn er ongeveer een 8-tal mensen in 
opleiding die steeds toewerken naar kleine producties. Met andere 
jeugdtheatergezelschappen als Young Stage van de SKVR en Rotterdams Lef bestaan 
relaties. Soms ziet men acteurs tussen deze gezelschappen switchen. Het gaat bij het 
toeleveren van jongeren naar de arbeidsmarkt niet om grote aantallen. De 
gezamenlijke huisvesting met enkele andere theatergezelschappen in een voormalige 
drukkerij in de Banierstraat werkt positief op doorstroming naar deze professionale 
theatergezelschappen zoals bijvoorbeeld het Waterhuis. Daarnaast hebben enkele 
leerlingen in de wereld van film, theater, cultuur en maatschappelijke vorming hun 
weg gevonden als scenarioschrijver of acteur. Ook kwamen leerlingen terecht bij 
omroepproducties van Radio en TV Rijnmond.  
 
Geschat aantal instromers per jaar 8 
Geschat aantal uitstromers per jaar 1 a 2 
 
Lantaren/Venster 
De eerste generatie leerlingen die bij Rotterdams Lef zijn begonnen vindt nu in het 
professionele veld een plek. Lantaren/Venster (L/V) is een van de weinige 
productiehuizen in Nederland die niet alleen met kunstvakopleidingstudenten werken 
maar ook met niet-academici. Er komen per jaar een tiental mensen op L/V Producties 
af. Er worden 4 producties per jaar gemaakt.  
Het onderdeel De Kitchenette is vooral gericht op de generatie uit de scene. Vorig jaar 
bestond die ook al zodat er een doorstroming op gang komt vanuit de wereld van de 
Urban Culture met voldoende niveau. De leerlijn is: aanstormend talent naar Young 
Stage of Rotjong, dan door naar Rotterdamse Lef. Waterhuis is de daarop volgende 
stap. Vervolgens naar L/V. De missie van L/V is om mensen van hieruit naar het 
professionele circuit te begeleiden.  
Daarbij is de toegang tot het jeugd- en jongerentheater makkelijker te bereiken dan 
die van het grote toneel.  
ACT is daarbij een formule om de straatcultuur, de urban culture serieus over te 
brengen. Er zijn links gelegd met internationale gezelschappen, maar men kan ACT net 
zo goed in club- en buurthuizen vinden. Op het juiste moment heeft L/V ACT 
geïmplementeerd. Een keer per maand is er een clup-ACT avond met veel voorbeelden, 
bijvoorbeeld uit de hiphopscene. De clupACT avonden worden in 2007 niet meer 
gehouden maar het aanbod wordt in de reguliere programmering opgenomen. De 
aanpak bij ACT is multidisciplinair.   
De programmering die vanuit Kitchenette wordt ontwikkeld is gericht op de nieuwe 
generatie programmamakers. De eerste lichting makers en acteurs die via ACT ervaring 
heeft opgedaan moet nu de arbeidsmarkt op. L/V ontwikkelt een goede samenwerking 
met het jeugdtheater Waterhuis en andere lokale en landelijke werkplaatsen. Ook met 
Dansateliers zijn er contacten. Bij L/V ziet men steeds meer fusies van stijlen: urban 
dance, tekst en visuals. In België is deze ontwikkeling al veel verder vanwege de 
invloed van de school van Alain Plattel. Die groep kan in Nederland als rolmodel 
fungeren. L/V is bezig de link tussen Nederland en België artistiek inhoudelijk aan te 
leggen. Ook hiphop ontwikkelt zich gaandeweg tot een geaccepteerde kunstvorm.  
L/V wil in de urban scene een centrale rol gaan vervullen. Opleidingen en 
ontwikkelingsplekken zoals Locus010 zijn van cruciaal belang als voorland van L/V 
Producties. 
Er is een regelmatig landelijk productiehuizenoverleg waarin over een betere 
doorstroming gesproken wordt. Wat de acteurs betreft kan gesteld worden dat de 
doorstroming inmiddels al op gang komt. Wat makers betreft gaat het langzamer.  
 
Geschat aantal instromers per jaar 30 
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RCTh/Theaterfabriek   
Vanaf ’88 is het Rotterdams Centrum voor Theater (RCTh) actief op het gebied van 
zowel spel als regie. Het RCTh is een van de negen theaterscholen in het land gericht 
op het ontwikkelen van een aanbod van geschoolde acteurs en regisseurs in het sociaal 
cultureel werk. Leerlingen draaien minimaal 2 seizoenen mee, soms 3. Er zijn 
gemiddeld 60 studenten per jaar . Werving vindt onder andere plaats via het platform 
amateurkunst onder alle amateurgezelschappen in Rotterdam. Meer dan 50% van de 
cursisten kom uit Rotterdam of de regio (40%), 10% komt van elders. Het aantal 
cursisten in deze opleiding is fors hoger dan de aantallen van de andere 8 scholen in 
het land. In principe kan iedereen instromen, mits goed gemotiveerd. Er zijn geen 
formele toelatingseisen al is beheersing van de Nederlandse taal wel een 
randvoorwaarde. Maar ook daar kan in voorkomende gevallen via extra cursussen een 
mouw aan gepast worden. Men doet auditie voordat men wordt toegelaten. Van de 
cursisten is momenteel 90% wit. Slechts 10% kan er naar schatting op termijn volledig 
van leven. De rest ontvangt er neveninkomsten uit. Vrijwel iedereen is na afronding 
van de cursus op de een of andere manier actief in de amateurtheaterwereld. In 
tegenstelling tot de professionale theaterwereld is de arbeidsmarkt van de 
amateuristische theaterbeoefening allerminst verzadigd. Iedereen kan een 
arbeidsplaats vinden.  
 
Naast deze cursorische activiteiten worden alweer 9 jaar binnenschoolse speel- en 
toneellessen opgesteld en uitgevoerd voor een groep van 12 tot 18 jarigen in het 
bijzonder onderwijs. Leerlingen krijgen gedurende 30 weken drama aangeboden. 
Momenteel doen daar per jaar 287 cursisten aan mee. Deze cursussen hebben een 
competentiegericht en therapeutisch karakter.  
 
Sinds dit jaar werkt men samen met het Zadkine in het kader van de opleiding sociaal-
cultureel werk. Het gaat om een tiental leerlingen die hier stage lopen. Het 
uitgangspunt is: hoe kan het theater worden gebruikt in het sociaal-culturele werk. 
Leerlingen draaien gedurende het tweede leerjaar van hun driejarige opleiding volledig 
mee op de locatie van het Rotterdams Centrum voor Theater. 
 
Geschat aantal instromers per jaar 25 
Geschat aantal uitstromers per jaar 25 
 
BARR 
BARR is een groep van jonge theatermakers en acteurs die zich niet alleen op eigen 
producties richten maar ook jong theatertalent ondersteunen en helpen ontwikkelen. 
De groep wil een aanbod presenteren voor bijvoorbeeld jongeren die de mbo 
theaterschool verlaten en een eigen groep willen oprichten. BARR biedt ze artistieke 
begeleiding en een plek om te repeteren. In tegenstelling tot de andere 
theatergroepen in dit overzicht wil BARR juist geen Urban Culture bieden. BARR is van 
mening dat je ook datgene moet bieden wat de jongeren nog niet kennen. Er is 
inmiddels ervaring opgedaan met de opzet van educatieprojecten vanuit 
theatergezelschap Bonheur. Ook met Onafhankelijk Toneel worden contacten gelegd. 
 
Geschat aantal instromers per jaar ? 
 
 
 3 De opleiding 
 
Het binnenschoolse reguliere kunstvakonderwijs (hbo) maar soms ook nog  het 
buitenschoolse kunstonderwijs heeft nog te veel de trekken van de traditionele op 
kennisoverdracht georiënteerde methodiek en biedt te weinig aan met name de veelal 
allochtone jeugd in de oude stadwijken, zo is in de kringen van het buitenschoolse 
leren nadrukkelijk te horen. “Het kunstonderwijs heeft geen gelijke tred kunnen 
houden met de snelle ontwikkelingen die zich in de Urban Culture hebben afgespeeld” 
is te lezen in het document Intercultureel jongerentheater en talentontwikkeling uit 
2003 van de Phenix Foundation. “Curricula van theaterscholen en dansacademies” zo 
stelde de Phenix Foundation vast, “vertonen simpelweg weinig verwantschap met de 
artistieke oriëntatie van jongerentheater. Het kunstonderwijs is overwegend mono-
disciplinair ingericht, in het bijzonder hebben theateropleidingen een sterke talige 
focus en zowel theater- dans- als muziekopleidingen veronderstellen vertrouwdheid 
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met de westerse canon. Straatcultuur heeft geen serieuze plaats in curricula en als het 
wel een plaats heeft slagen opleidingen er meestal niet in een samenhangende 
vertaalslag van het ‘westers-klassieke’ programma te maken”. Phenix stelt vast dat het 
integreren van straat- en niet-westerse cultuur in westerse vakopleidingen een 
betrekkelijk onontgonnen terrein is. Gevolg van deze ontwikkeling is, dat in het 
reguliere kunstvakonderwijs het aantal zwarte leerlingen achterblijft evenals het 
aantal zwarte docenten: kortom: het kunstvakonderwijs ‘verkleurt’ onvoldoende. Naast 
deze kritiek op het kunstonderwijs zijn er op zich zelf staande waarden in de 
buitenschoolse leertrajecten die voor de doelgroepen minstens zo zinvol zijn als 
binnenschoolse leerwegen, zo wordt gesteld. “Omdat buitenschools leren minder 
vastzit aan regels en subsidievoorschriften zijn buitenschoolse trajecten beter in staat 
in te spelen op nieuwe ontwikkelingen in de cultuur”, aldus Phenix. Leerlingen kiezen 
binnen het vakonderwijs al vrij snel voor een carrière als uitvoerend kunstenaar of 
schepper terwijl in buitenschoolse situaties meer geëxperimenteerd wordt met zowel 
de uitvoerende als de makende kant van het theatervak, waardoor definitieve keuzes 
nog kunnen worden uitgesteld. ”Langere werktrajecten zijn van groot belang voor het 
stimuleren van creativiteit en realiteitszin bij deze groep van leerlingen. Bovendien 
wordt eventueel aanwezig ‘maaktalent’ in jongerentheatergroepen meer gestimuleerd 
dan de theatervakopleiding”, aldus de Phenix Foundation. 
 
Nog onlangs werd de opvatting, als zou de infrastructuur, de mentaliteit en het 
curriculum van het kunstvakonderwijs zich moeizaam aanpassen aan de demografische 
en culturele veranderingen in de grote steden door verschillende sprekers herhaald op 
de eerste Talent Convention op 28 oktober 2006 in Paradiso in Amsterdam, 
georganiseerd door Routs & Routes en Netwerk CS. Juist in de snel wisselende wereld 
van de Urban Culture is het werken vanuit een lossere organisatie een voordeel, aldus 
directeur Gerard Cornelisse van theater- en dansgroep ISH op de Talent Convention: “Ik 
durf te beweren dat de uitstroomcijfers van ISH beter zijn dan die van een reguliere 
kunstvakschool”.   
 
Groei kunstvakopleidingen 
Wat onmiddellijk opvalt is dat het aantal reguliere opleidingen in de kunst en 
cultuursector enorm is toegenomen. Tot voor een jaar of vijf geleden behoorden 
kunstvakopleidingen tot de top van het opleidingsgebouw. Na afronding van de 
traditionele havo en hoger kon de talentvolle leerling traditiegetrouw kiezen uit 
vakopleidingen op hbo niveau (beeldende kunstacademies, conservatoria, 
theateropleiding en bouwacademies). De laatste 3-4 jaar is een explosieve groei 
waarneembaar van opleidingen op mbo en vmbo niveau. Ook het aantal op kunst en 
cultuur gerichte havo opleidingen in Rotterdam is fors gestegen. De groei in 
kunstvakken is enerzijds het gevolg van de keuze voor het competentiegerichte leren 
waarbij kunst en cultuur een uitstekende invalshoek is om leerlingen te motiveren. 
Anderzijds is de groei van kunst en cultuuropleidingen binnen het reguliere onderwijs 
een gevolg van de banengroei in de creatieve sector. Beide ontwikkelingen, het 
competentiegerichte leren en de toename van het aantal functies in de creatieve 
sector, leiden tot een toenemende populariteit van culturele studierichtingen in het 
onderwijs. Het lijkt er steeds meer op dat geen enkel ROC bij deze ontwikkeling wil 
achterblijven en een of meer creatieve opleidingen start. Aan de groei van het aantal 
opleidingen lijkt voorlopig nog geen eind te komen. Onvermijdelijk roept dit de vraag 
op in hoeverre leerlingen uit deze opleidingen in de toekomst een reële kans op 
plaatsing in de sector hebben. Ivo van Hove, directeur van de Toneelgroep Amsterdam 
vertolkte in augustus jl. bij de opening van een theaterfestival in Amsterdam de 
gevoelens van velen in de theaterwereld in zijn rede De staat van het Theater:  
“Het is voor alle partijen duidelijk dat de uitstroom van de scholen te groot is 
in vergelijking met het aanwezige talent. ………………. In het Nederlandse kunstonderwijs 
is er een absurde, van overheidswege opgelegde regel dat wie na het eerste schooljaar 
slaagt, het recht heeft af te studeren. Dit heeft geleid tot een overaanbod aan jonge 
kunstenaars met te weinig talent of die hun talent te weinig hebben kunnen 
uitbouwen.” 
 
Het lijkt alsof de opmerkingen van Van Hove en anderen vooral gemaakt worden vanuit 
de optiek van de gearriveerde kunstenaar die wat te verliezen heeft. Zo klaagt Van 
Hove over het feit dat hij vrijwel geen regisseurs met vast werk van boven de 50 kent. 
Hier is duidelijk iemand aan het woord die opkomt voor de beroepsgroep die een horde 
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nieuw talent zich ziet verzamelen rondom de schaarse middelen. Maar als men de 
arbeidsmarkt breder ziet dan die van het gevestigde toneel lijkt de situatie minder 
somber. Uit onderzoeken van de ministeries van EZ en OCenW blijkt dat het aantal 
banen in de creatieve industrie tussen 1996 en 2004 met 34% is gestegen. De sector 
levert daarmee nu tussen de 2 en 3,2% van de werkgelegenheid in Nederland. 
Daarnaast groeide de omzet van de creatieve sector tot 1,5% van het totale 
Nederlandse bedrijfsleven. Het landelijke Innovatieplatform heeft de creatieve 
industrie enkele jaren geleden als een van de sleutelgebieden aangewezen.   
 
Jeugdtheater Hofplein 
In samenwerking met het reguliere onderwijs (LMC, Rotterdamse Lyceum, Thorbecke 
Lyceum, Albeda College, Nova College Riederwaard, enzovoorts) organiseert 
Jeugdtheater Hofplein het artistiek inhoudelijk onderdeel van het lesprogramma van 
een aantal Rotterdamse scholen. In alle scholen betreft het leerlingen die talent 
hebben voor theater en in die richting door willen. Gemiddeld één dag in de week 
volgen leerlingen het theatervak en aan theater gerelateerde vakken. In de vmbo 
richting van het Nova College Riederwaard is er zelfs de mogelijkheid om 4 dagen in de 
week theatergericht te leren, een toelatingseis voor vmbo, niveau 3 én motivatie is 
voldoende. De opleiding is gericht op een vervolgopleiding of op een ondersteunende 
baan in de theaterwereld. 

Met de eerste havo/vwo voor theater (Thorbecke Lyceum) werd sinds 2002 
samengewerkt in de vorm van een theaterklas van één dag naast het 4-daagse reguliere 
onderwijsprogramma. Die samenwerking is met ingang van het seizoen 2006-2007 
alweer beëindigd. De te strenge selectie van leerlingen tot de theaterklas (telkens 
werd ongeveer de helft geselecteerd) door het Jeugdtheater Hofplein plaatst het 
Thorbecke Lyceum voor een probleem voor de niet geselecteerde leerlingen in het 
leerprogramma. Voor deze groep van leerlingen moet nl. een alternatief lesprogramma 
bekostigd worden. 

In 2005 is in samenwerking met het LMC College de Theaterhavo gestart: een gewone 
havo gecombineerd met intensieve theaterlessen, de laatsten verzorgd door het 
Jeugdtheater. 

In samenwerking met het Rotterdams Lyceum worden theaterklassen ontwikkeld op 
vmbo, havo en vwo niveau. Per week ontvangen de leerlingen 5 uur theatervakken en 2 
uur theatergerelateerde vakken. 

Jeugdtheater Hofplein verzorgt in de mbo Theaterschool van het Albeda College een 
vierjarige dagopleiding voor ondersteunende functies in de theatersector (toegangseis 
vmbo 3 of 4) in het gebouw van Jeugdtheater Hofplein aan de Pieter de Hoochweg. 

Deze samenwerkingsvormen werd in het seizoen 2005-2006 bevolkt door 773 leerlingen.  
Al met al is een verticale onderwijsstructuur ontstaan waarbij leerlingen die in het 
reguliere onderwijs hebben gekozen voor een theatergerichte specialisatie naar een 
mbo of hbo gerichte kunstvakopleiding kunnen doorstromen. Van belang is ook de 
constatering van Jeugdtheater Hofplein dat de scholen waarmee wordt samengewerkt 
veel leerlingen met een multiculturele achtergrond hebben. Op die manier is er voor 
Jeugdtheater Hofplein volgens eigen zeggen een uitgesproken kans om deze groepen 
binnen te halen (jaarverslag 2004-2005). 
 
Geschat aantal instromers per jaar 967 
 
Thorbecke Lyceum 
Het Thorbecke Lyceum is aangesloten bij het verband van LOOC scholen (Landelijk 
Overleg Opleidingen Cultuur) en is een school voor vmbo – havo – vwo. Vanaf de jaren 
’80 is de school gespecialiseerd in begeleiding van jong topsport-talent. Sinds 5 jaar is 
de afdeling Kunst en Cultuur van de school uitgerust met een opleiding voor artistiek 
talent. In 2007 start bij voldoende aanmelding op vmbo niveau de Highschool Urban 
Culture. 
Met haar op kunst- en cultuurtalent georiënteerde aanbod probeert het Thorbecke 
Lyceum een doorlopende leerlijn te creëren tussen de cultuurprofielscholen in 
basisonderwijs en de hbo cultuuropleidingen als kunstacademies en hbo 
theaterscholen. Het idee is min of meer vergelijkbaar met het idee van ‘magnet-
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schools’ in de VS. Daar probeert men met succes via op specifiek talent georiënteerd 
onderwijs (in dit geval kunst en cultuur) profielscholen te ontwikkelen die een zodanige 
aantrekkingskracht (magneet) op talenten hebben dat tot een doorbraak geforceerd 
werd in een louter op wijksegregatie gebaseerde schoolkeuze. Het aantal allochtone 
leerlingen op havo/vwo niveau is overigens nog gering in vergelijking met de 
demografische samenstelling van de bevolking. Op vmbo niveau liggen de verhoudingen 
inmiddels aanzienlijk gunstiger 
 
Een in 2003 gestart samenwerkingsverband met Jeugdtheater Hofplein is al na twee 
jaar beëindigd omdat Jeugdtheater Hofplein slechts ongeveer de helft van de op de vo 
opleiding toegelaten leerlingen als theatertalent accepteert. Van de gemiddelde 30 
leerlingen per jaar konden er bij Jeugdtheater Hofplein gemiddeld slechts een 15-tal 
worden geplaatst. Dat leverde Thorbecke naar eigen zeggen onoplosbare 
organisatorische en financiële problemen.   
Jeugdtheater Hofplein heeft inmiddels zelf een theaterhavo opgezet in samenwerking 
met het LMC College. Omdat het LMC College zelf geen LOOC school is kan zij zelf 
slechts het algemeen havoprogramma aanbieden en is voor leerlingen de keuze voor 
een andere cultuursector dan theater na 3 jaar theaterhavo niet meer mogelijk, aldus 
de coördinator van de afdeling Kunst en Cultuur bij het Thorbecke Lyceum. Het 
Thorbecke Lyceum biedt leerlingen een zogenoemd leerplan in de breedte wel. Na drie 
jaar kunnen leerlingen nog switchen naar beeldende of multimediale richting. Naast 
theater biedt het Thorbecke Lyceum een dans- en binnenkort een urbanrichting aan. 
Ook instroom in de onlangs gestarte circusopleiding van Codarts behoort tot de 
mogelijkheid.  
De havo opleiding duurt 5 jaar zodat momenteel nog niets kan worden gezegd over 
doorstroming of intrede in de sector. 
Op vmbo niveau wordt een dansopleiding aangeboden. Ook de Highschool Urban 
Culture, een samenwerkingsproject met de SKVR en Hal 4 wordt vanaf begin 2007 
zowel op vmbo als havo niveau aangeboden.  
 
Geschat aantal instromers per jaar 30 
 
Grafisch Lyceum  
Bron; internet en rapport onderwijsinspectie (laatste alinea)  
Het Grafisch Lyceum Rotterdam (GLR) biedt studenten een uitstekende springplank 
voor een carrière op het gebied van media, design en technologie. Met in totaal meer 
dan 30 verschillende opleidingen en studierichtingen is het GLR een toonaangevend 
instituut in de wereld van media en communicatie. De school is uitgegroeid tot het 
grootste onderwijsinstituut op het gebied van media, design en technologie met 
opleidingen voor vmbo, mbo en hbo. Op het Grafisch Lyceum Rotterdam kunnen 
studenten terecht voor mbo opleidingen van niveau 2 tot en met niveau 4. De meest 
creatieve opleidingen bevinden zich op niveau 4 en 3. 
 
Niveau 4 
Grafisch Vormgeven *  
Multimedia Vormgeven * 
Media Management  
IT Media Productie  
 
Niveau 3 
Theatertechnicus *  
Audiovisueel technicus *  
The Music Class: Audiovisueel technicus met popmuziek * 
Desktop Publishing  
Digital Media Production  
 
*) nader toegelicht hieronder 
 
Grafisch Vormgeven niveau 4 
De opleiding Grafisch Vormgeven is een vierjarige dagopleiding op niveau 4. De 
opleiding leidt studenten op tot creatief grafisch ontwerper. In vier jaar tijd leren 
studenten alle onderdelen van het vak: een scala aan tekentechnieken, het creatief 
gebruik van een groot pakket designsoftware, reclame- en marketingstrategie, 
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conceptontwikkeling en communicatie. Daarnaast zijn studenten na afloop van hun 
studie thuis in de vele aspecten die een rol spelen bij de productie van media-uitingen, 
wat hun positie als grafisch vormgever een belangrijke meerwaarde geeft. 
 
Studierichtingen Art & Design en Visualiseren 
Binnen de opleiding Grafisch Vormgeven kunnen studenten kiezen uit vijf verschillende 
studierichtingen die nauw aansluiten op de persoonlijke creatieve kwaliteiten van de 
leerlingen. Eén van die studierichtingen is de richting Art & Design, opgericht als eerste 
mbo-richting in Nederland die geheel in het teken van kunst en vrije expressie staat. 
Studenten leren werken met tal van verschillende technieken gericht op 2D-ontwerp, 
3D-ontwerp en autonome kunst. De studierichting Visualiseren is gericht op het 
handmatig tekenen en illustreren. 
Beide richtingen zijn - net als de andere studierichtingen van de opleiding Grafisch 
vormgeven - een uitstekende voorbereiding op de Academie van Beeldende Kunsten. 
 
Multimedia Vormgeven niveau 4 
In de opleiding Multimedia Vormgeven op niveau 4 draait alles om het ontwerpen en 
vormgeven van interactieve media. Studenten leren alle creatieve technieken en 
vaardigheden voor het ontwerpen van websites, multimediaproducties, cd-roms, dvd's, 
computeranimaties en audiovisuele producties zoals film en video. Binnen de opleiding 
kunnen de studenten kiezen uit vier verschillende studierichtingen.  
 
Technici met gevoel voor kunst, drama en toneel, dat zijn de studenten van de 
opleiding Theatertechnicus van het Grafisch Lyceum Rotterdam. Deze driejarige 
dagopleiding leert studenten alle ins en outs van lichttechniek, geluidstechniek en de 
techniek van bewegend beeld en decors.   
 
De driejarige dagopleiding audiovisueel technicus op niveau 3 is bedoeld voor 
studenten die een uitdagende opleiding zoeken op het gebied van camera, geluid, 
video, montage, licht en veiligheid. Een audiovisueel technicus zorgt voor alle techniek 
bij evenementen, poppodia, festivals, concerten en filmproducties. Met een extra 
aantekening popmuziek kunnen studenten audiovisueel technicus in The Music Class 
zich nog meer richten op geluidstechniek met betrekking tot popmuziek en 
popconcerten. In The Music Class werkt het GLR samen met de Hogeschool voor Muziek 
en Dans, afdeling Conservatorium. Het zelf bespelen van instrumenten en optreden in 
bandformaties is voor studenten audiovisuele techniek een belangrijke ervaring 
waaraan veel behoefte is bij popmuzikanten. 
 
Desktop Publishing en Digital Media Production niveau 3 
Desktop Publishing is een driejarige dagopleiding gericht op de productie van 
printmedia. Studenten worden opgeleid om de creatieve ideeën van grafisch 
ontwerpers uit te werken met behulp van moderne designsoftware.   
 
Het aantal leerlingen is ten opzichte van het vorige cursusjaar enigszins verder 
gedaald en bedraagt nu 450 leerlingen, verdeeld over achttien klassen. De 
terugloop is vooral te zien in de brugklas, waar het aantal leerlingen inmiddels 
honderd bedraagt, ten opzichte van 125 in voorgaande jaren. De terugloop 
wordt veroorzaakt door een kleiner aantal aanmeldingen van buiten Rotterdam. 
Voor een deel wordt de daling gecompenseerd door aanmeldingen in het derde 
leerjaar. Het gaat hierbij om leerlingen die na de eerste twee leerjaren op een 
andere school bewust kiezen voor het beroepsvoorbereidende programma in de 
bovenbouw van het Grafisch Lyceum Rotterdam. 
 
Geschat aantal instromers per jaar 100 
 
Codarts 
Codarts kent als voorportaal voor een opleiding aan het conservatorium of 
dansacademie (hbo niveau) een instroom via de havo voor muziek en dans. De indruk 
bestaat dat het vooral leerlingen van buiten Rotterdam (ook veel leerlingen vanuit 
andere landen) zijn die deze opleidingen bezoeken. In die zin vervult Codarts meer een 
landelijke dan een plaatselijke functie.  
Het Word Music and Dance Centre, tesamen met de SKVR, is een poging om de positie 
van Codarts als een gesloten kunstvakopleiding te doorbreken. Met deze voorziening 
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maakt Codarts een buiging naar de wijk en stelt zich met de SKVR open voor startend 
talent vanuit de wijk buiten de gebruikelijke schooluren. In die zin zou het WMDC 
beschouwd kunnen worden als de aanzet voor de eerste brede hbo-school van 
Nederland. Met de introductie van het WMDC is een unieke mogelijkheid geschapen 
voor startend talent om rechtstreeks van de straat terecht te komen op een havo/vwo 
en in uitzonderlijke gevallen zelfs een hbo opleiding. 
Er is een instroom van ongeveer 50 studenten per jaar, waarvan grosso modo dans 1e 
jaar 25, muziek 1e jaar 13,muziek 4e jaar 10 en dans 4e jaar 2. Driekwart van deze 
groep komt niet uit Rotterdam 
 
Geschat aantal instromers per jaar 50 
 
ROC Zadkine 
Popacademie 
De popacademie van het Zadkine College bestaat sinds dit schooljaar. De opleiding 
richt zich niet alleen op de inhoud van het vak van popmusicus maar vooral ook op het 
ontwikkelen van het functioneren als cultureel ondernemer. Criteria zijn: visie, 
motivatie, uitdrukkingsvaardigheid en presentatie. Veronderstelde kwaliteiten op die 
terreinen gelden ook als selectiecriterium bij aanvang van de studie. In de 
toegangsprocedure spelen naast de muzikale prestaties vooral ook sociale 
eigenschappen een rol. Aan het eind van de vierjarige opleiding dient de leerling in 
staat te zijn in de popmuziek zelfstandig een bestaan op te bouwen. Er is geen 
systematisch onderzoek gedaan naar de arbeidsmarktontwikkelingen maar uit eigen 
ervaring weet men wel waar het beroepsperspectief ligt.  
Men richt zich op de scholier die niet naar het conservatorium wil of kan. 
Toelatingsniveau is de kader beroepsgerichte opleiding van het vmbo. Men is zojuist 
begonnen (september ’06 met 32 leerlingen). De opleiding duurt 4 jaar en biedt een 
mbo diploma dat zeer goede kansen op een baan geeft. Van de groep van 32 leerlingen 
is een derde zwart. Datzelfde geldt voor de helft van het docententeam. 
In het lesprogramma is er naast muziek en sociale vaardigheden ook aandacht voor 
uitdrukkingsvaardigheid in het Nederlands en het vak van programmeren. Bands die 
geen gevoel hebben voor wat een programmeur wil komen in de praktijk moeilijk aan 
contracten voor optredens. Het team bestaat uit 10 docenten. Het accent in de 
lesprogramma’s ligt naast de muzikale vorming op het ontwikkelen van eigen 
verantwoordelijkheid; het ontwikkelen van netwerken; het vermogen om alert te 
reageren op datgene wat de programmeur belangrijk vindt en op de presentatie in het 
algemeen. 
Men spreekt liever niet alleen over popmuziek omdat dat eigenlijk een te 
ongenuanceerd containerbegrip is. Hiphop en urban zijn helemaal in de opleiding 
verweven. Zadkine werkt nauw samen met de SKVR, met name het kunst en cultuur 
onderdeel in het lessenprogramma wordt geheel verzorgd door de SKVR. In het SKVR 
gebouw kan men goed terecht omdat dat overdag merendeels leeg staat. In WaterFront 
is onvoldoende ruimte.  
Om praktijkervaring op te doen in een stad met een urban karakter wordt momenteel 
samengewerkt met Locus010. Locus010 wordt gezien als een centrum met een echte 
urban uitstraling; bovendien treft men daar dynamische ondernemers die een goed 
rolmodel zijn voor leerlingen van deze opleiding. Locus010 heeft daarnaast een eigen 
podium en een eigen netwerk; voor leerlingen een ideale leersituatie. De manier 
waarop men zijn muzikale verhaal moet presenteren vergt een aanpassing aan de 
omgeving en de omstandigheden. In de setting van Locus010 leren ze eigenlijk alles.  
Hoewel de theoretische opleiding is gehuisvest in het gebouw van de SKVR en WDMC 
wordt tot op heden niet met het WMDC samengewerkt. De verklaring daarvoor is dat de 
opleiding bij de Popacademie niet gericht is op doorstroming naar het Conservatorium. 
In het hbo is de opleiding te zeer gericht op het behalen van een artistieke kwalificatie 
om voor de doelgroep van deze mbo opleiding interessant te zijn. De hbo 
Rockacademie in Tilburg staat wat dat betreft meer model voor de opzet van de 
opleiding bij Zadkine. 
 
Geschat aantal instromers per jaar 32 
 
ROC Albeda 
ROC Albeda kent 3 mbo opleidingen op het gebied van van kunst en cultuur: het 
Danscollege, de Theaterschool en de opleiding muzikant/producer. Leerlingen moeten 
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voldoen aan de formele opleidingseis van vmbo of overgangsbewijs havo/vwo 4e 
leerjaar. Ook eerder verworven competenties, bijvoorbeeld via een alternatieve of 
particuliere leerweg kunnen als toelating gelden. Ook leerlingen die uitvallen in het 
hbo komt men in de mbo opleidingen tegen. Het verschil met een opleiding op hbo 
niveau is dat een mbo opleiding primair wordt gezien als een beroepsopleiding in een 
kunst- of cultuursector. In het hbo prevaleert de artistieke houding waarbij dans en 
theater primair als kunstvorm worden beleefd. Per jaar worden per richting gemiddeld 
zo’n 20 leerlingen toegelaten om te voorkomen dat de arbeidsmarkt overvoerd wordt. 
Een logische leerlijn kan er uit zien als volgt: de leerling begint in het 7e of 8e jaar met 
een vrijetijds opleiding aan de dansschool van de SKVR. Vervolgens gaat hij of zij naar 
de vmbo dansschool van het Thorbecke Lyceum en stroomt daarna door naar de mbo 
opleiding op het ROC Albeda. Vervolgens is er óf een intrede op de arbeidsmarkt óf 
voortgang van de leerlijn naar de hbo dansacademie van bijvoorbeeld Codarts. 
 
Met het Thorbecke Lyceum bestaat een samenwerking, waartoe ook uitwisseling van 
docenten behoort. Ook met Codarts zal in de toekomst worden samengewerkt in de 
dans en muziekopleiding. Wat betreft de oefenpraktijk in de muziekopleiding wordt 
gebruik gemaakt van de studio’s van WaterFront. 
De mbo opleiding dans leidt mensen op voor de entertainment sector waarbij men kan 
denken aan musicals, de Efteling, producties van Joop van den Ende, omroepproducties 
enzovoorts. De groep die de mbo opleiding bezoekt is zowel demografisch als wat 
vooropleiding betreft divers samengesteld.  
Er is geen specifieke gerichtheid op het binnenhalen van probleemjongeren uit 
achterstandswijken. Het binnenhalen van die jongeren zou te veel tijd, aandacht en 
inzet van menskracht vergen. Ook hier wordt aan de poort geselecteerd op 
eigenschappen als: discipline, betrouwbaarheid, vaardigheid, passie en collegialiteit. 
Dat laatste is van belang omdat producties in korte tijd moeten worden neergezet. Wat 
de arbeidsmarkt betreft, er wordt weinig toegeleverd aan Rotterdamse gezelschappen. 
Die bewegen zich te veel in de sfeer van de moderne dans en vormt voor deze groep 
geen serieuze mogelijkheid. Wel kunnen een aantal doorstromen naar het hbo, waar 
zich nieuwe mogelijkheden en wegen aandienen. Opleidingen die relevant zijn 
bevinden zich in Amsterdam en Tilburg, niet in Rotterdam. De hbo opleiding bij Codarts 
is slechts voor weinig leerlingen geschikt. Ondernemerschap is ook zo’n eis waaraan 
leerlingen moeten voldoen. Men is als kunstenaar nu eenmaal een kleine zelfstandige, 
geen werknemer met een vaste betrekking. De dansopleiding vindt dat gezelschappen 
zouden moeten worden verplicht om leerlingplaatsen te creeëren.  
 
Er moet in Rotterdam ook een podium komen voor Urban Culture. De doelgroep zou 
daar werk kunnen vinden. Bij de SKVR is enige ruimte, maar niet genoeg. Hal 4 heeft 
de financiën niet. Atalanta was overigens een uitstekend project in dit verband. Een 
enkeling kan wel terecht bij buitenlandse gezelschappen, bij ISH in Amsterdam en in de 
doorstroming. Een enkeling kon al na een jaar bij een musical geplaatst worden.  
LMC werkt samen met Rotterdamse Lyceum en Jeugdtheater Hofplein.  
 
Geschat aantal instromers per jaar 20 
 
SKVR 
Naast buitenschools cursusaanbod was en is de SKVR betrokken bij de inrichting van 
binnenschoolse leerprogramma’s, vooral met betrekking tot de inhoud van het CKV 
pakket. Voor een aantal scholen ontwikkelt de SKVR het artistiek-inhoudelijke gedeelte 
van het leerplan. Dat is momenteel het geval bij een aantal brede basisscholen en bij 
een aantal cultuurprofielscholen in het basisonderwijs. Daarnaast ontwikkelt de SKVR 
het leerplan voor de creatieve vakken in het kunst en cultuurgerichte leerwegonderwijs 
van het Thorbecke Lyceum (vmbo/havo/vwo) en bij het Zadkine College (vmbo/mbo).  
 
Geschat aantal instromers per jaar ? 
 

 51 



Bijlage 3  
 
 
 Werkgelegenheidsontwikkeling in de creatieve industrie in Rotterdam 
 
Rotterdam in vergelijking met andere steden 
Uit TNO-onderzoek in opdracht van de EDBR4 blijkt dat in Rotterdam de architectuur- 
en ontwerpbureaus in het bestand van creatieve bedrijven domineren. Naar verhouding 
heeft Rotterdam er veel meer dan Amsterdam (ook galeries en kunstexpositieruimten 
blijken in vergelijking met andere steden oververtegenwoordigd). Landelijk slaat de 
creatieve industrie in Rotterdam geen slecht figuur. In een SEO/AvG rapport5 zit 
Rotterdam bij de 10 gemeenten die de sterkste groei te zien geven. In Amsterdam 
vormt de creatieve sector 4,08 procent van de totale werkgelegenheid. Ook Utrecht 
scoort hoger dan Rotterdam. Met het percentage van de totale werkgelegenheid van 
2,7 procent is Rotterdam Den Haag inmiddels gepasseerd (2,4%). 
Zoals te verwachten was concentreert de economische sector in Rotterdam zich in het 
stadscentrum. Een sterke concentratie zit ook nog in Alexanderpolder, maar dat wordt 
louter veroorzaakt door de aanwezigheid van een aantal dagbladen met hun 
drukpersen. Het betreft daar vooral een concentratie van werkzaamheden die in een 
‘brede’ definitie van creatieve industrie vallen. 
 
Andere bevindingen uit het TNO rapport zijn: 
- De werkgelegenheid in Rotterdam omvat ongeveer 3,3 procent van de totale 
 werkgelegenheid, goed voor ruimt 10.300 voltijdbanen. 
- De gemiddelde groei is met jaarlijks gemiddeld 8 procent aanzienlijk groter dan de 
 gemiddelde groei van de werkgelegenheid in Rotterdam (2,7 procent), 
 de creatieve bedrijvigheid in Rotterdam is sterker vertegenwoordigd dan gemiddeld 
 in de rest van het land. Dat deel van de creatieve bedrijven dat zich bezig houdt 
 met moderne media en entertainment groeit het snelst. 
- De creatieve industrie heeft haar economische relaties vooral met bedrijven uit het 
 eigen gebied. Vooral architectenbureaus en technische ontwerpbureaus nemen een 
 aanzienlijk deel van de werkgelegenheid voor hun rekening.  
- De bedrijfsgrootte is kleiner dan in andere sectoren. 
- Aan toegevoegde waarde levert de creatieve economie ongeveer 2,2 procent. De 
 gemiddelde economische productiviteit ligt dus lager dan gemiddeld (vooral in de 
 kapitaalintensieve industrie ligt de arbeidsproductiviteit veel hoger). 
 
 

                                            
4 Creatieve Industrie in Rotterdam, W. Manshanden, P. Rutten, P. de Bruijn en O. Koops, TNO 
Delft, 2005. 
5 Cultuur en creativiteit naar waarde geschat ,J. Poort en G. Marlet, Stichting Economisch 
Onderzoek UvA en Atlas van Gemeenten, Amsterdam 2005. 
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