
Dynamische samenwerking 
in Rotterdam 
Rotterdam staat bekend als de stad waar het geld voor de rest van Nederland verdiend 
wordt. Burgemeester Ahmed Aboutaleb en Pauline van der Meer Mohr, collegevoorzit-
ter van de Erasmus Universiteit Rotterdam, zijn trots op hun stad. Hoe versterken 
gemeente en wetenschap elkaar? ‘Rotterdam is gezegend met een burgemeester die 
werkelijk snapt wat het belang is van wetenschap.’

Als één ding duidelijk wordt tijdens het gesprek tussen burge-
meester Aboutaleb en collegevoorzitter Van der Meer Mohr 
dan is het wel de evidente chemie tussen beiden. Ze begrijpen 
dat ze van elkaars kennis en kunde kunnen profiteren. 
Uitgangspunt is het dynamische Rotterdam. Van der Meer 
Mohr: "Wij zouden niet in een andere stad gevestigd kunnen of 
willen zijn. Rotterdam is een stad die alles heeft voor onze stu-
denten en medewerkers. Dat zie je in het leefklimaat, in het uit-
gaansklimaat. De stad heeft er na de oorlog tamelijk lang over 
gedaan om zich opnieuw uit te vinden, maar nu is er een stad 
die werkelijk alles heeft voor studenten en medewerkers. Een 
stad die multicultureel is. Onze universiteit is ook heel multicul-
tureel, in dat opzicht een goede afspiegeling van onze samenle-
ving." 
Burgemeester Aboutaleb memoreert de bijzondere ontstaans-
geschiedenis van de Erasmus Universiteit. "De universiteit is 
opgericht door mensen met een handelsgeest, de havenbaron-
nen. Zij stapten naar de minister van Binnenlandse Zaken (er 
was nog geen minister van Onderwijs, red.) om te pleiten voor 
de stichting van de economische handelshogeschool. Deze uni-
versiteit is dus niet gesticht door de overheid, dat is een saillant 
verschil. De mensen die de haven runden maakten zich zorgen 
over de haven, of zij wel voldoende wetenschappelijke en prak-
tische onderbouwing hadden bij het bedrijven van hun handel. 
Een tweede punt is dat de stad Rotterdam zich niet kan permit-
teren klein te denken. De stad moet het hebben van de interna-
tionale handel, vandaar de tweede Maasvlakte. Daar is kennis 
van zaken voor nodig, wetenschappelijke onderbouwing is van 
grote betekenis om op die manier financiële risico's zo veel 
mogelijk uit te bannen."

Kenniswerkplaatsen
Er zijn twee manieren waarop de kennis van de Erasmus 
Universiteit bij de gemeente Rotterdam terecht komt. De eerste 
is de meest tastbare manier: door de mensen die afstuderen. De 
tweede is dat er in samenhang concrete problemen worden 

aangepakt. Van der Meer Mohr: "De gemeente en/of bedrijven 
signaleren een probleem en leggen dat bij onze universiteit 
neer of bij een van kenniswerkplaatsen die we gezamenlijk heb-
ben opgezet. Een samenwerkingsverband waar we kennis-
vraagstukken proberen op te lossen. Voor problemen die een 
wat langere aanlooptijd hebben wordt natuurlijk ook onder-
zoek gedaan. De stad is te beschouwen als een soort proeftuin 
voor onze onderzoekers. Die onderzoekers, met name de soci-
ale wetenschappers, vinden hun inspiratie in de Rotterdamse 
wijken. Die bouwen hun onderzoekslijnen op de grootstedelijke 
problematiek die ze hier aantreffen." 
Op sommige beleidsterreinen is de universiteit heel zichtbaar, 
zoals op het terrein van de gezondheidswetenschappen. 
Aboutaleb: "We moeten wel beseffen als stad dat we naast de 
economische motor ook een grote vervuiler zijn. Daarom vin-
den wij als stadsbestuur het belangrijk om de komende jaren 
fors geld uit te trekken voor de luchtkwaliteit. De wetenschap-
pelijke inzichten zijn van grote betekenis voor de correlatie met 
ons beleid. Ook op een gebied van veiligheid profiteren we van 
de wetenschap." 

Hechte band
Van der Meer Mohr is stellig: "Ik weet zeker dat alle universitei-
ten streven naar een hechte samenwerking met de gemeente 
waarin ze gevestigd zijn. Of dat overal even goed uit de verf 
komt heeft zeker ook te maken met de bestuurders van de 
wetenschappelijke instellingen. Rotterdam is gezegend met 
een burgemeester die werkelijk snapt wat het belang is van 
onderwijs en wetenschap. Er gaat geen gelegenheid voorbij of 
de burgemeester klimt op een zeepkist om onze zaak te beplei-
ten. Omgekeerd gaat er geen gelegenheid voorbij dat ik de 
hechte samenwerking met de stad predik. Die verwevenheid 
gaat soms zover dat we voor elkaar optreden. Voor een congres 
in Sjanghai was de burgemeester uitgenodigd om een keynote 
lezing te verzorgen. Dat schikte niet in zijn agenda en vervol-
gens vraagt hij of ik wil en kan. Dan sta ik daar een verhaal 
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namens Rotterdam te houden. Dat is een Rotterdams en een 
kennisverhaal. Het zijn de twee pijlers die altijd terugkomen. We 
hebben wat dat betreft één agenda en er is een volstrekte alig-
nement." 
Vanuit de gemeente is de burgemeester druk bezig met het 
aanhalen van nieuwe economische banden met andere landen. 
Een belangrijk aspect van de internationalisering die de stad 
nastreeft. Aboutaleb: "Tegen vertegenwoordigers uit landen als 
Qatar zeggen we dat we het geweldig vinden om de olie uit hun 
land te raffineren. Maar weten ze ook dat we in Rotterdam een 
fantastische universiteit hebben? Vaak niet. We brengen de uni-
versiteit als een economische asset in beeld daar waar wij eco-
nomische diplomatie voor de stad bedrijven. Een voorbeeld: 
China stuurt nu verpleegkundigen naar Rotterdam om te bekij-
ken hoe wij hier de ouderenzorg hebben georganiseerd. Het 
werkt echt om je universiteit op deze manier in de etalage te 
zetten."

Internationalisering
Nederland is geen eiland. In een metropool als Rotterdam is dat 
een basaal gegeven. Maar hoe geef je internationalisering 
vorm? Van der Meer Mohr: "Internationalisering begint thuis. Wij 
kunnen als universiteit niet pretenderen een serieuze internati-
onaliseringstrategie te hebben als we bijvoorbeeld ons gehele 
curriculum alleen maar in het Nederlands zouden aanbieden. 
Het begint ermee dat je tweetaligheid omarmt en serieus 
neemt. Al onze grote plechtigheden doen we nu 'gewoon' in 

het Engels. Daar krijgen we best wel kritiek op maar wij vinden 
dat belangrijk. Ook de inhoud van het curriculum doet ertoe. 
Kijkt dat curriculum echt naar mondiale trends, is het werkelijk 
een mondiaal curriculum. Dat is de eerste slag, iets echt interna-
tionaals aanbieden. De tweede slag is dat je studentenmobili-
teit op orde hebt. Momenteel brengt één op de acht studenten 
een gedeelte van de studie in het buitenland door. Dat percen-
tage moet omhoog. Er is geen reden te bedenken waarom dat 
niet één op drie zou kunnen zijn. Ik ben het eens met Louise 
Gunning (OI 2, juni 2014 pag. 9, red.): studenten weten niet wat 
ze missen. Het derde aspect is internationale studenten hier-
heen halen. Dat moet wel in een zekere balans zijn, want een 
MBA-programma met alleen maar Chinezen is nog steeds niet 
divers. We willen een goede evenwichtige diversiteit en een 
echte international classroom hebben."   
Aboutaleb ziet velerlei voordelen. "Om te beginnen krijg je 
inzichten hoe kennisvergaring werkt in andere culturen, dat is 
verrijkend voor de manier waarop wij tegen wetenschap aankij-
ken. Ik acht dat van groot belang in een mondiale samenleving. 
Omgekeerd ook, onze inzichten zijn weer verrijkend voor ande-
ren. Ik heb het vaker gezegd: als jij een idee hebt en ik heb een 
idee, we ruilen vervolgens dan hebben we beiden twee ideeën. 
De basis van kennis is altijd nieuwsgierigheid en door internati-
onalisering kan die nieuwsgierigheid extra geprikkeld worden. 
De interculturele dimensie die aangeboord kan worden door 
internationalisering juich ik toe. Soms komen mensen vanuit 
totaal verschillende visies tot oplossingen. Een ander aspect is 
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dat je door internationalisering ervoor zorgt dat jonge mensen 
niet vreemd naar de wereld kijken, maar geïnteresseerd zijn in 
andere culturele verhoudingen, geïnteresseerd zijn in talen, 
geïnteresseerd zijn in de manier waarop mensen handel drijven. 
En tot slot het aspect van recruitment van talenten. Ik mag 
hopen dat de crème de la crème van de mensen die we hier 
opleiden ook hier blijft. Als we niet in voldoende mate competi-
tief zijn dan raken we deze mensen kwijt aan de wereld. En op 
dat punt wil ik graag een kritische noot kraken over onze 
samenleving als geheel; wij stralen te weinig welkom uit! Het is 
echt groot verschil dat wij hebben met een stad als New York. 
Die stad straalt welkom uit. Dat doen wij als niet als natie en niet 
als Rotterdam en dan word je soms overgeslagen." 

Onderwijskolom
Ons onderwijssysteem is goed georganiseerd vinden beide 
gesprekpartners. Op verschillende manieren is een stijging op 
de sociale ladder te verwezenlijken. Tot zover het goede nieuws. 
Maar Aboutaleb heeft wel grote zorgen over het afbladderende 
imago van de echte vakman. "Wij kunnen en hoeven niet alle-
maal wetenschapper te zijn. We moeten ook dingen maken. Wat 
mij betreft begint het hoger onderwijs in het huidige systeem al 
bij mbo-4. De hele technologische dienstverleningsindustrie 
zou gebaat moeten zijn bij een voldoende instroom van gekwa-
lificeerde mensen op mbo4-niveau. Er is een afwaardering ont-
staan van het mbo-onderwijs. Dat vind ik gevaarlijk. Vandaar 
dat ik voorstander ben van maatwerk in ons beurzenstelsel. Ik 
heb het aan de kook gebracht toen ik lid was van de Onderwijs-
raad. Zorg voor gepaste vormen van beurzenstelsels, zorg voor 
incentives die de jongeren de mogelijkheid bieden een goede 
keuze te maken. Je zult echt precisie-instrumenten moeten ont-
wikkelen om jongeren de juiste keuze te laten maken. Het is gek, 
maar in Nederland zijn we met de numerus fixus heel goed in 
staat dingen af te straffen. Hebben we echter een tekort aan 
bepaalde mensen, zoals nu technici, dan hebben we geen syste-
men om de andere kant uit te gaan."
Van der Meer Mohr herkent dit verhaal. "Wat ik een interessante 
ideologische discussie vind is dat vijftig procent van de bevol-
king hoger opgeleid moet zijn. Momenteel is er een enorme 
drive om iedereen maar hoger opgeleid te laten zijn. Dat vind ik 
een nogal gevaarlijk uitgangspunt. We weten dat intelligentie 
normaal verdeeld is, de ene helft zit beneden een IQ van 100, de 
andere helft erboven. Als je ervan uitgaat dat je voor een hogere 
opleiding een IQ van 110 of hoger nodig hebt, kun je die stap 
zetten door de programma’s aan te passen  zodat iedereen 
vanaf een IQ van 100 ‘hoog’ kan worden opgeleid. Je kunt het 
echter niet zomaar voor elkaar krijgen iedereen tien punten 
omhoog te laten gaan op de IQ-ladder. Het lijkt mij niet wense-

lijk voor universiteiten en hogescholen hun diploma's te laten 
verwateren. De oplossing die de burgemeester aandraagt om 
hogeropgeleid te herdefiniëren is een betere. Laten we kijken 
wat we nodig hebben in de ambachten en pak dat mee in de 
definitie. Kijk naar het totale spectrum. Dat lijkt me een veel pro-
ductievere benadering." 

Academische vorming
Van der Meer Mohr vindt het niet kunnen dat op het vwo-
docenten lesgeven die nog nooit een universiteit van binnen 
hebben gezien. "Hoe kan je voorbereidend wetenschappelijk 
onderwijs geven zonder dat je zelf wetenschappelijk onderwijs 
hebt genoten? Idealiter zou ook voor de bovenbouw van de 
havo een academische opleiding een voorwaarde moeten zijn."  
Aboutaleb vraagt zich af waarom dit bijvoorbeeld in Frankrijk 
wel werkt. "Daar is de bevoegdheid in het voortgezet onderwijs 
altijd een eerstegraads bevoegdheid. Je moet echt streng zijn 
zodat in de bovenbouw van havo en vwo alleen eerstegraads 
docenten lesgeven. Toch wil ik de rol van mijn vrienden bij de 
vakbond in deze discussie niet onvermeld laten. Alle docenten 
beginnen in schaal 10A of je nu eerste- of tweedegraads 
bevoegd bent. Dat is eigenlijk alleen in het onderwijs zo, daar is 
het niet geaccepteerd dat er salarisverschillen zijn. Het gekke is 
dat de mensen die in het onderwijs werkzaam zijn het daar mee 
eens zijn. Met als gevolg dat vele eerstegraders ander emplooi 
zoeken." 
Er is een duidelijk verschil tussen wetenschappers en bestuur-
ders. De eerste groep moet smal en diep zijn opgeleid, een 
bestuurder juist breed. Aboutaleb meent dat een filosoof nooit 
bestuurder moet worden, want voor hem is het ene waar en het 
andere ook. Een filosoof kan geen keuzes maken. Van der Meer 
Mohr: "Ik heb wel eens gezegd: wetenschappers worden 
betaald om te twijfelen, bestuurders worden betaald om te 
besturen en keuzes te maken." Aboutaleb trekt de gedachte 
door naar zijn advies voor de komende generatie: "Als je precies 
weet wat je wilt, wat je kunt en je denkt daarin te kunnen excel-
leren: kies smal. Kies vrij snel voor specialisatie. Want er zal 
plaats voor je zijn. Maar als je het niet precies weet, maar je hebt 
wel een richtingsgevoel, je weet dat je goed zult worden echter 
niet excellent: kies breed. Daar is de arbeidsmarkt het beste mee 
gediend." 
Van der Meer Mohr zou de jongeren van nu het besef willen 
meegeven dat ze zo'n fantastische voorsprong hebben op de 
arbeidsmarkt door alles wat ze hebben meegekregen in hun 
opleiding. Dat nodigt uit een verantwoordelijke wereldburger 
te worden. "Het feit dat je een hogere opleiding hebt genoten 
houdt ook de verplichting in voor de samenleving wat te bete-
kenen. Want jij bent straks vormgever van de toekomst." 
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