
 

 

Geachte heer, mevrouw,  

 

 

Hierbij sturen wij u ons antwoord op de door de heer W. Koks van de SP 

gestelde vragen ex artikel 41 RvO over onrust bij het openbaar onderwijs. De 

brief van de vragenstellers treft u als bijlage aan. 

 

Eind september 2018 zijn wij op de hoogte gesteld van een intern onderzoek 

dat afgelopen zomer binnen O.O.G. heeft plaatsgevonden. Daarbij heeft de 

Raad van Toezicht verzocht om op korte termijn overleg te voeren over de te 

ondernemen stappen die zij wenst te zetten. 

 

Maandag 1 oktober heeft dat overleg plaatsgevonden tussen de Raad van 

Toezicht en het College van Bestuur van O.O.G. en de wethouder Onderwijs 

van de gemeente Groningen. Tijdens dit gesprek is gezamenlijk de conclusie 

getrokken dat een aantal stappen nodig is om de eensgezindheid en rust 

binnen de organisatie van Openbaar Onderwijs Groningen te bewaren en 

energie te steken in waar de organisatie goed in is: onderwijs verzorgen. 

 

Afgesproken is dat het College van Bestuur zo snel mogelijk wordt uitgebreid 

met een nieuwe bestuurder. Dit is noodzakelijk in verband met de omvang 

van de organisatie, het takenpakket van het bestuur en de continue 

ontwikkeling binnen het onderwijs. De Raad van Toezicht gaat daarom 

versneld over tot de aanstelling van een interim lid van het College van 

bestuur. De portefeuilleverdeling binnen het College van Bestuur zal zodanig 

zijn dat alle onderwijskundige zaken op een goede wijze worden behandeld. 

 

In de bestaande verhoudingen, zoals ook vastgelegd in de statuten, is het aan 

de Raad van Toezicht om de ontstane situatie het hoofd te bieden in overleg 

met het College van Bestuur. Als college hebben we daarin geen formele rol.  
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Wel hebben de Raad van Toezicht en het College van Bestuur de gemeente 

gevraagd om in de komende periode mee te kijken bij de te ondernemen 

stappen. Wij hebben daarmee ingestemd, met respect voor ieders rol en 

verantwoordelijkheid.  

 

Op basis van het gevoerde gesprek van maandag 1 oktober heb wij er 

vertrouwen in dat de afgesproken stappen een goede basis zijn om de huidige 

situatie het hoofd te bieden. 

 

 

1. Klopt het bericht dat een deel van het personeel deze zomer hun 

onvrede over het functioneren van de bestaat aan de orde hebben 

gesteld bij de Raad van Toezicht? Zo ja, kunt een beeld schetsen waar 

deze onvrede uit bestaat? Onderwijs organisatorisch? 

Personeelsbeleid? Onderwijs inhoudelijk? Medezeggenschap omtrent 

ontwikkelingen op de werkvloer? Andere kwesties? 

 

Op basis van signalen uit de organisatie heeft de Raad van Toezicht 

een intern onderzoek uitgevoerd. Op basis van dat onderzoek heeft de 

Raad van Toezicht het voornemen om bovengenoemde stappen te 

nemen. 

 

2. Sinds wanneer bent u op de hoogte van onrust binnen een van 

belangrijkste en grootste organisaties, verbonden met de gemeente 

Groningen? Waarom heeft u de raad niet eerder geïnformeerd zodat 

het nieuws uit de media vernomen moet worden? Bent u reeds 

betrokken bij deze specifieke ontwikkelingen binnen O.O.G. en zo ja 

op welke wijze? In welke richting vindt het college dat een oplossing 

op korte en lange termijn gekozen moet worden?  

 

Zie de inleiding hierboven. Zoals aangegeven is het nu aan de Raad 

van Toezicht om de situatie in overleg met het College van bestuur op 

te lossen.  

 

 

3. Kun u aangegeven wat het ziekteverzuim is over de jaren 2014-2017 

bij O.O.G. in vergelijking met landelijke verzuim percentages in het 

onderwijs? Welke conclusie trekt u uit dit verzuim? 

 

O.O.G. publiceert haar verzuimcijfers periodiek in haar jaarverslag.  

Uit het jaarverslag 2017 blijkt dat het ziekteverzuim in 2017 boven de 

doelstelling van 5% uitkwam, maar dat de percentages in het PO 

(6,6%) en het VO (6,1%) onder de landelijke percentages liggen. 

 

Het jaarverslag van 2017 kunt u vinden onder de link: 

http://openbaaronderwijsgroepgroningen.nl/contentfiles/Document/19/

19204.pdf  

http://openbaaronderwijsgroepgroningen.nl/contentfiles/Document/19/19204.pdf
http://openbaaronderwijsgroepgroningen.nl/contentfiles/Document/19/19204.pdf
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4. Heeft naar uw oordeel de onrust te maken met het functioneren van de 

bestuurder en/of de inrichting van de organisatie van O.O.G. en/of 

externe kwesties zoals de hoge werkdruk, slechte betaling van 

onderwijzend personeel of personeelsgebrek? 

 

Zie de inleiding hierboven. 

 

 

5. Loopt de kwaliteit van het onderwijs risico’s door deze 

bestuurscrises? Zijn er gevolgen voor kinderen, hun ouders en 

personeel en zo ja welke zijn die? 

 

Wij hebben geen signalen dat de kwaliteit van het onderwijs risico 

loopt. We hebben op dit moment geen zwakke scholen meer in de 

gemeente Groningen. 

 

 

6. Op welke wijze gaat u de raad verder op de hoogte houden van  

ontwikkelingen binnen O.O.G en de mogelijke gevolgen voor de 

organisatorische, onderwijsinhoudelijke, personele en  financiële 

situatie? 

 

Zoals hierboven aangegeven kijkt het college vanuit haar eigen 

verantwoordelijkheid mee met de stappen die de Raad van Toezicht 

van O.O.G. de komende periode zal zetten. We zullen uw raad in het 

eerste kwartaal van 2019 informeren over de stand van zaken. Indien 

er eerder noodzaak is uw raad te informeren zullen we dat uiteraard 

direct doen. 

 

 

We gaan er van uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Groningen, 

 

 

de burgemeester,    de secretaris, 

Peter den Oudsten     Peter Teesink 

 

 

 

Deze brief is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 

 


