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De Müllerpier ligt in het Lloydkwartier, een oud havenge-
bied vlakbij de Euromast. Vanaf het begin van de twintig-
ste eeuw was het hier druk op de kades. Het was een van 
de centra van de arbeidsintensieve stukgoedhandel. Ook 
de schepen naar Nederlands-Indië vertrokken hier. Met de 
komst van de containers en de passagiersvliegtuigen werd 
het stil. De stilte werd compleet na het vertrek van Van 
Gend & Loos. De hallen van dit transportbedrijf werden in 
�001 gesloopt. Nu is het gebied in ontwikkeling als moderne 
woonwijk. De eerste huizen werden enkele jaren geleden 
opgeleverd. Een basisschool stond er toen al: 
locatie Müllerpier.
Het opmerkelijke van deze school is dat openbaar en bij-
zonder onderwijs hier hand in hand gaan. Directeur Roel 
Walrecht van openbare basisschool Delfshaven spreekt 
ook namens directeuren Bernadette Lensen en Annemarie 
Brinkhof van de rooms-katholieke Nicolaasschool en loca-
tieleider Heleen Wiegand. Hij vertelt dat de school in maart 
�004 openging. “We hadden hier toen vier leerkrachten, 
inclusief de locatieleiding, en ik geloof drie of vier leerlin-
gen.” Inmiddels zitten er op de Müllerpier 1�0 leerlingen en 
dat aantal zal in de komende jaren naar verwachting toe-
nemen tot ongeveer �00. Dit schooljaar is de Müllerpier met 
vier kleutergroepen weer flink gegroeid.
De gesprekken over een nieuwe basisschool op de vroegere 
havenpier begonnen acht jaar geleden. De grote besturen 
in Rotterdam, het openbare BOOR, het katholieke RVKO en 
het protestants-christelijke PCBO, hadden zich er alledrie 
voor aangemeld. “Het was natuurlijk direct duidelijk dat het 
onmogelijk was om voor het relatief kleine aantal leerlingen 
dat hier werd verwacht, drie aparte locaties neer te zetten. 
De PCBO trok zich na verloop van tijd terug. BOOR en RVKO 
bleven over. Maar ook twee locaties was nog teveel.” Na 
ongeveer vier jaar bakkeleien werd besloten dat er één loca-
tie zou komen met acht lokalen, maar het bleef onduidelijk 
hoe een en ander er in de dagelijkse praktijk uit zou gaan 
zien. 
Omdat de verhouding tussen openbaar en katholiek in 
Rotterdam gelijk is aan vijf staat tot drie, zouden er in het 
nieuwe gebouw vijf lokalen komen voor een dependance 

De openbare basisschool Delfshaven en de rooms-katholieke Nicolaasschool in Rotter-

dam-West beheren samen de nieuwe locatie Müllerpier. Openbaar en bijzonder gaan 

hier goed samen, is de ervaring. Ze delen kosten, leerkrachten en kinderen fiftyfifty.  

Scholen delen kosten, leerkrachten en kinderen

van de openbare school van Walrecht en drie lokalen voor 
een locatie van de Nicolaasschool. De katholieken besloten 
uit eigen middelen een extra lokaal te financieren, zodat zij 
op de Müllerpier vier lesruimten zouden krijgen. “We ston-
den best wel tegenover elkaar, want de katholieken hadden 
hier in de buurt nog geen school en wij hadden hier geen 
concurrentie. Maar zie je het beeld al voor je: een ouder die 
zijn kind wil inschrijven. Eén deur met daarachter twee scho-
len? Openbare en katholieke lokalen? Bovendien zouden we 
allebei een klein schooltje krijgen met combinatieklassen.”

Café
Na verloop van tijd vroegen beide partijen zich af waar ze 
nu eigenlijk mee bezig waren, zegt Walrecht. “Gaat het nou 
om de positie van de scholen of om goed onderwijs voor de 
kinderen?” Die retorische vraag kwam net op het moment 
dat Walrecht, zijn toenmalige 
collega van de Nicolaasschool 
en andere Rotterdamse school-
directeuren een werkbezoek 
brachten aan stadsscholen 
in Antwerpen en Gent. “Dat 
bezoek ging over ouderbe-
trokkenheid en over hoe je 
als school moet omgaan met 
nieuwkomers, dus het had 
niets met samenwerking tus-
sen openbaar en bijzonder te 
maken. Aan het eind van de dag, toen iedereen zo’n beetje 
naar huis of zijn hotelkamer was, gingen de directeur van de 
Nicolaas en ik in Gent nog samen naar het café. We hebben 
elkaar toen onder het genot van het Leffe Blond veel beter 
leren kennen. Toen zeiden we: ‘laten we niet moeilijk doen 
en samengaan’. Uiteindelijk is dat dus gebeurd.” De twee 
besturen vonden het ook een goed idee en hielpen de twee 
scholen bij de realisatie van hun plannen.
De start verliep niet helemaal vlekkeloos, gaat Walrecht ver-
der. In het begin had de Müllerpier twee locatieleiders: een 
openbare en een katholieke. “Dat werkte niet, twee kapi-
teins op een klein schip. Nu is er gewoon één locatieleider, 

en dat werkt veel beter.” Ook was het in het 
begin wennen aan de verschillende manieren 
van werken. “De openbaren namen natuurlijk 
veel ideeën mee van obs Delfshaven en de 
katholieken van de Nicolaasschool. Dat leidde 
over en weer wel eens tot organisatorische 
problemen, maar daar zijn we samen goed 
uitgekomen.” De situatie is nu zo dat open-
baar en katholiek alles fiftyfifty verdelen. “Dat 
doen we met de kosten, de leerkrachten en de 
kinderen. De ene helft van de leerlingen staat 
officieel bij mij ingeschreven en de andere 
helft bij de Nicolaas.”

Populair
De samenwerking heeft nog nooit tot lastige 
vragen geleid bij ouders die hun kind komen 
aanmelden. Zij kiezen volgens Walrecht, in elk 
geval in Rotterdam, niet meer bewust voor een 
school met een bepaalde signatuur. Identiteit 
doet er niet meer toe. “Nabijheid en uitstraling 
zijn veel belangrijker”, zegt hij. Daarbij speelt 
mee, erkent Walrecht, dat de Müllerpier vooral 
populair is onder ‘witte’ ouders die hun kind 
liever niet op een grotendeels ‘zwarte’ school 
doen in de oude stadswijk Delfshaven. “Maar 
ik kom in elk geval geen ouders tegen die voor 
hun kind per se een openbare of een katholie-
ke school willen. Dat speelt hier gewoon niet.”
Walrecht is ervan overtuigd dat de samenwer-
king tussen openbaar en katholiek tot meer 

Rotterdamse scholen 
zal leiden waar het 
onderscheid tus-
sen de verschillende 
gezindten zal verva-
gen. “Door het suc-
ces van deze school 
zoeken de besturen 
meer samenwerking, 
ook in andere delen 
van de stad. Ik vind 
eigenlijk dat dit op 

veel meer plaatsen zou moeten gebeuren, 
maar of dat gaat lukken, weet ik niet.”

Martin van den Bogaerdt

Openbaar en bijzonder gaan goed samen

‘Nabijheid en 
uitstraling zijn 
belangrijker 
dan 
signatuur’

‘Door ons 
succes zoeken 
besturen meer 
samenwerking’
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Roel Walrecht: “Onder het genot van het Leffe Blond 
hebben we besloten samen verder te gaan.”
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