
 
 
Groningen, 26 september 2018 
 
Betreft: Schriftelijke vragen ex art. 41 RvO inzake Openbaar Onderwijs Groningen (O.O.G.) 
 
Geacht college, 
 
Goed basis- en voortgezet onderwijs vindt de SP van groot belang voor een positieve ontwikkeling 
van onze kinderen en het tegengaan van tweedeling in onze stad. De afgelopen jaren doen zich 
rondom O.O.G. kwesties voor die ons verontrusten. Om er een paar te noemen: 

- De van-boven-af wijze waarop tot sluiting van de Expeditie in Beijum is overgegaan; 
- De miserabele werkomstandigheden van het schoonmaakpersoneel; 
- De onjuiste informatie over de voorgenomen sluiting van De Driebond. 

Daarnaast bereiken ons met enige regelmaat signalen van individuele leerkrachten over werkdruk, 
angstcultuur, personele dwang, hoog ziekteverzuim en slecht personeelsbeleid. 
Het bovenstaande was een van de redenen waarom de SP fractie op 29 juni 2016 gestemd heeft 
tegen het raadsvoorstel O.O.G. de mogelijkheid te bieden tot eenhoofdige leiding over te gaan. In 
weerwil van de opvatting van de wethouder dat de huidige bestuurder op alle terreinen over de 
nodige capaciteiten beschikt, vinden wij voor een evenwichtig bestuur in een grote organisatie 
meerhoofdige leiding noodzakelijk. Temeer daar een Raad van Toezicht op grote afstand staat van de 
dagelijkse gang van zaken. 
Vandaag meldt RTV Noord dat de Raad van Toezicht heeft besloten een tweede bestuurder aan te 
trekken. Volgens een deel van het personeel functioneert de huidige bestuurder niet goed. 
 
Het bovenstaande is voor ons aanleiding de volgende vragen te stellen: 

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? 

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?  

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? 

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? 

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? 

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? 

 
SP fractie Wim Koks 


