
OPENBARE BESLUITENLIJST
COMMISSIE VAN TOEZICHT OP HET OPENBAAR ONDERWIJS DORDRECHT VAN  23 

SEPTEMBER 2021

1 Opening en mededelingen 

Besluit
Voorzitter Dan van Leeuwen opent de vergadering en de agenda wordt 
vastgesteld. Agendapunt 4 is inhoudelijk ter sprake gekomen en komt hiermee 
voor nu te vervallen. Aanwezig zijn CTOO-leden Ineke Jager, Arine van der Ham, 
Jan-Willem Boersma en Peter Kwaak. Ambtelijk sluit Serge Bomius ook ter 
vergadering aan.

2 Jaarstukken 2020 van Openbaar Primair Onderwijs Dordrecht (OPOD) 

Besluit
Serge Bomius licht de ambtelijke memo over de jaarstukken OPOD 2020 kort toe. 
CTOO merkt op dat het financiële beleid een stijgende lijn laat zien en geeft aan 
dat dat een compliment waard is. Tegelijkertijd roepen de voorziene financiële 
tekorten komende jaren, om te kunnen investeren in de kwaliteit van het 
onderwijs, de vraag op waar in wordt geïnvesteerd en wat hiervan het resultaat is. 
De aanpak van de krapte op de arbeidsmarkt wordt ook geadresseerd voor het 
jaargesprek.  Over de OPOD Academy wordt de vraag gesteld of dit na de 
besturenfusie met SKOBA vervolgd wordt. Geconstateerd wordt dat de 
leerlingenaantallen op twee locaties (Albatros en Statenschool) tegen de trend in 
dalen: welke verklaring is er en welke maatregelen (kleine locaties)? Over de 
voorgenomen besturenfusie tussen openbaar en katholiek onderwijs geven CTOO-
leden aan de volgende vragen te willen stellen tijdens het werkbezoek op 28 
september aanstaande:

1. Identiteit – wat doet het met de vrije keuze van ouders voor 
(openbaar) onderwijs

2. Identiteit – wat doet het met de (vrije) keuze van het personeel
3. Financiën – hoe zit het na de fusie met de instandhouding 

(weerstandvermogen) en is er al een integrale begroting? Welke 
invloed heeft de voorgenomen fusie op het weerstandsvermogen?

4. Personeel – wat zijn de gevolgen voor het personeelsbestand? 

Deze vragen worden voorafgaand aan het werkbezoek schriftelijk toegestuurd aan 
OPOD, zodat zij zich ook gericht kunnen voorbereiden. 

3 Jaarverslag 2020 Johan de Witt-Gymnasium 



Besluit
CTOO constateert dat de ambtelijk memo duidelijk is en een stabiel beeld schetst 
van deze voortgezet onderwijs locatie. Een aantal aandachtspunten worden 
benoemd: visie op de toekomst ook i.r.t. het aantrekken en binden van nieuwe, 
eerstegraads docenten. In welke mate vindt JdW  het nodig of wenselijk om een 
beroep te doen op andere scholen in Dordrecht? In hoeverre zien zij hierin een rol 
weggelegd voor de gemeente? Vergelijking wordt getrokken met gemeente 
Rotterdam, waar de aantrekkelijkheid van de stad voor het collectief van docenten 
wordt bevorderd. CTOO is benieuwd naar de inzet van middelen vanuit Nationaal 
Programma Onderwijs. Gevraagd wordt naar de resultaten die zijn geboekt in de 
aanpak van het ziekteverzuim en het programma gericht op jonge leerkrachten 
zoals in vorig jaar gesprek ter sprake kwam. 

Deze vragen worden voorbereid voor het werkbezoek dat nog wordt ingepland na 
de herfstvakantie. 

4 Jaarstukken Stedelijk Dalton Lyceum 2020 

Besluit
Dit agendapunt is vervallen.

5 Stand van zaken besturenfusie OPOD - SKOBA 

Besluit
Voorzitter merkt op dat hij onverwachts niet aanwezig kan zijn bij het werkbezoek 
aan OPOD op dinsdag 28 september aanstaande. Aanwezig namens OPOD zijn dan 
bestuurder a.i. Rob de Haan, directeur Marlou van Lent en  Raad van Toezicht-lid 
Anky Romeijnde. De waarborging van het openbaar karakter van OPOD na de 
bestuurlijke fusie met SKOBA is belangrijkste onderwerp van gesprek. Serge geeft 
aan dat er achter de schermen wordt gewerkt aan de voorbereidingen voor de 
bestuurlijke fusie. De conceptstatuten zijn vertrouwelijk ambtelijk gedeeld, maar 
nog niet met CTOO-leden. 

Op 6 oktober spreekt de commissie Sociale Leefomgeving met elkaar over 
beantwoording van artikel 40-vragen van VSP over deze voorgenomen 
besturenfusie. Op verzoek van CTOO wordt OPOD-bestuurder daar ook voor 
uitgenodigd. CTOO heeft naast de inhoudelijke vragen zoals opgesomd bij de 
jaarstukken 2020 met het oog op deze besturenfusie aandacht voor de middelen 
die CTOO tot haar beschikking heeft om in te grijpen als er iets mis dreigt te gaan 
met openbaar onderwijs. 

6 Rondvraag 

Besluit
CTOO blikt terug op het werkbezoek bij Stedelijk Dalton Lyceum d.d. 13 september 
jl: het geeft  context. Daarnaast geven CTOO-leden aan het prettig te vinden om 
te horen waar deze scholen van openbaar onderwijs tegenaan lopen. Voor 
herhaling vatbaar. 



7 Sluiting 

Besluit
Voorzitter sluit om 17.10u de vergadering.


