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Uw kenmerk -

Geachte heer, mevrouw, 

Op grond van zijn statuten bespreekt de Openbaar Onderwijs Groep Groningen 
(02G2) de jaarstukken rechtstreeks met de gemeenteraad. Het college B&W heeft 
daarin geen formele rol maar kan u wel in kennis stellen van eventueel commentaar. 
Door middel van deze brief maak ik gebruik van die mogelijkheid met betrekking 
tot het jaarverslag 2013. 

In de eerste plaats meld ik u dat het jaarverslag van 02G2 over 2013 een helder en 
duidelijk verslag is. Noch in onderwijsinhoudelijke zin noch in financiele zin 
ontbreken er zaken waarop ik dringend uw aandacht zou moeten vestigen. 

Toch heb ik nog een aantal aandachtspunten die u wellicht in het gesprek met 02G2 
kunt meenemen. In algemene zin valt op dat bij een aantal punten het toevoegen van 
objectieve indicatoren welkom zou zijn. Zo staat er bijvoorbeeld bij het onderwerp 
"kwaliteit" veel tekst maar ontbreken concrete indicatoren op grond waarvan de 
kwaliteit te meten is. 

Hetzelfde geldt voor de relatie tussen de in de begroting aangekondigde plannen en 
de toelichting op de realisatie daarvan in het jaarverslag. De effecten van de 
voorgenomen maatregelen tegen boventalligheid worden bijvoorbeeld in het 
jaarverslag niet toegelicht. 

Het omgekeerde komt echter ook voor. Bij de rapportage over de huisvesting wordt 
bijvoorbeeld vermeld dat 80% van de onderhoudsprojecten is gerealiseerd. Een 
nadere toelichting waarom de resterende 20% niet is gehaald, zou dit onderdeel 
completeren. 
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Met betrekking tot het onderdeel "onderwijsresultaten" merk ik nog op dat deze in 
het verslag ontbreken. Een toevoeging daarvan aan het verslag, zoals VCOG en 
CSG dat doen, zou wat mij betreft welkom zijn. 

Ik vertrouw u hiermee voldoende te hebben geinformeerd. 

Met vrie 


