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DOSSIER

Geachte heren Rovers en Merkuur,

Afschrift:

Op 28 mei 2014 heeft u op grond van artikel 40 van het Reglement van Orde van
de gemeenteraad vragen gesteld over bezuinigingen in het bewegingsonderwijs
bij Stichting Openbaar Primair Onderwijs Dordrecht (hierna: OPOD).
De gemeentelijke rol in het openbaar onderwijs is gelegen in het toezien op de
continuïteit van de desbetreffende onderwijsstichtingen, en op het openbare
karakter van het onderwijs. Met regelmaat hebben de leden van de Commissie
Toezicht Openbaar Onderwijs (hierna: CTOO) van de Dordtse gemeenteraad
daarom contact met de Raad van Toezicht van Stichting O P O D , Raad van Toezichl
van het Stedelijk Dalton Lyceum, en met het Bestuur van de Stichting Johan de
Witt Gymnasium.
In december 2013 heeft de gemeenteraad besloten tot financiële steun aan de
Stichting O P O D . Hierdoor is het bestuurlijk contact met de Stichting O P O D
geïntensiveerd, zowel door de CTOO als door wethouder Van de Burgt.
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Wij hechten als gemeente waarde aan kwalitatief goed bewegingsonderwijs en
voldoende beweging bij Dordtse kinderen. Echter, de rol van de gemeente hierin is
beperkt. De scholen zijn zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs,
inclusief de kwaliteit van het bewegingsonderwijs. Schoolbesturen maken z e l f d e
keuze door wie zij het bewegingsonderwijs laten geven. De onderwijsinspectie heeft
een toezichthoudende rol op de kwaliteit van (bewegings)onderwijs.
Op uw specifieke vragen antwoorden wij als volgt.
Vraag 1.

Bent u bekend met het voornemen van OPOD om het bewegingsonderwijs weg te bezuinigen?

Antwoord: Wij hebben dit in eerste instantie via de krant vernomen. Inmiddels
hebben wij contact gehad met de Stichting O P O D .
Vraag 2.

Bent u met het CDA van mening dat de financieei-organisatorische
problemen van OPOD niet afgewenteld dienen te worden op de
kwaliteit van het onderwijs? Is daar in dit geval volgens u sprake van?

Antwoord: De Dordtse gemeenteraad heeft op 17 december 2014 ingestemd met
het verstrekken van financiële steun aan Stichting OPOD
(€ 2,6 miljoen) evenals doorbetaling aan de bijzondere schoolbesturen
(€ 2,6 miljoen). In het raadsvoorstel hebben wij aangegeven dat de
Stichting OPOD zelf verantwoordelijk is voor een goede bedrijfsvoering,
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waarbij het vooral noodzakelijk is dat de personele formatie is
afgestemd op de daartoe beschikbare middelen. De invulling hiervan is
aan het College van Bestuur en de Raad van Toezicht van Stichting
OPOD.
Daarnaast is vanuit de doorbetalingsregeling met de Dordtse
schoolbesturen afgesproken dat er een kwaliteitsimpuls voor het
basisonderwijs komt van eenmalig € 1,3 miljoen. Hier kan ook de
Stichting OPOD naar rato van aandeel leerlingen in Dordrecht een
beroep op doen.
Vraag 3.

Bent u met het CDA van mening dat deze ontwikkeling haaks staat op
de inzet van zowel de politiek als de Sportraad om het Dordtse
bewegingsonderwijs naar een hoger niveau te tillen?
In het concept-bezuinigingsbeleid worden docenten die zowel zijn
opgeleid om gymlessen alsmede reguliere lessen te verzorgen,
gedwongen om het lichamelijk onderwijs stop te zetten. Vakdocenten
lichamelijke opvoedingen worden mogelijk ontslagen. Hiermee lijkt het
in de afgelopen twintig jaar zorgvuldig opgebouwde bewegingsonderwijs, met name in Dordt West, in een tijdsbestek van enkele
weken te worden afgebroken.

Antwoord: Zoals eerder aangegeven is onze gemeentelijk rol beperkt in het
bewegingsonderwijs: de scholen zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit,
en de onderwijsinspectie ziet hierop toe. Wij hechten echter waarde aan
voldoende beweging bij Dordtse kinderen. Via ons gemeentelijk
onderwijsbeleid vervullen wij daarom in samenwerking met het
Sportbedrijf een stimulerende rol op sport en bewegen.
Vraag 4.

Bent u bereid om met het bestuur van OPOD in overleg te treden over
deze ontwikkelingen en hen te vragen deze maatregelen in elk geval op
te schorten ?

Antwoord: Wij hebben Stichting OPOD om informatie gevraagd. De Stichting is
voornemens om te gaan werken met een afspiegelingsbeginsel. Daarbij
maakt de Stichting geen onderscheid naar typen docenten. Alle
docenten wordt ingedeeld in leeftijdscategorieën, en per
leeftijdscategorie worden medewerkers met de kortste dienstperiode als
eerste ontslagen. De maatregelen gaan in per augustus 2015. Stichting
OPOD heeft hierover akkoord bereikt met de vakbonden. Het plan ligt
op zeer korte termijn voor in de GMR.
Wij zijn niet bereid om Stichting OPOD te vragen om deze maatregelen
op te schorten. Het is zoals aangegeven aan Stichting OPOD om eigen
keuzes te maken in haar bedrijfsvoering.
Vraag 5.
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Als het concept-bezuinigingsbeleid zoals aangedragen door het interimbestuur wordt vastgesteld, vindt het beleid ingang op 1 augustus
aanstaande. Kunt u de raad voor het zomerreces middels een
raadsinformatiebrief inzicht geven in de door OPOD beoogde
reorganisatiestrategie in de breedte en het bewegingsonderwijs in het
bijzonder?
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Antwoord: Met het financieringsplan van € 2,6 miljoen helpen we stichting OPOD
om een verbeterslag te maken, zowel financieel als organisatorisch. Een
reorganisatie moet ertoe leiden dat het aantal medewerkers in
overeenstemming wordt gebracht met het leerlingenaantal. De wijze
waarop daaraan invulling wordt gegeven, is een primaire
verantwoordelijkheid van de Stichting O P O D : de Raad van Toezicht, het
College van Bestuur en de interne inspraakorganen. Eens per kwartaal
heeft wethouder Van de Burgt een gesprek met de bestuurder van
Stichting OPOD over de ontwikkelingen bij de stichting. De CTOO krijgt
eveneens de benodigde informatie verstrekt, en zal deze doorgeleiden
naar de gemeenteraad indien nodig.
Andere reorganisatiemaatregelen zijn de fusie van de Wantijschool met
school Noordhove, en het sluiten van de locatie Wielingenstraat (ook
Wantijschool). Over deze twee ontwikkelingen is de gemeenteraad
recent om besluitvorming gevraagd respectievelijk geïnformeerd.
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