
OPENBARE BESLUITENLIJST
COMMISSIE VAN TOEZICHT OP HET OPENBAAR ONDERWIJS DORDRECHT VAN  24 

JANUARI 2023

OPENING

1 Opening en mededelingen 

Besluit
Aanwezig bij het werkbezoek zijn CTOO-leden: Dan van Leeuwen (PVV, voorzitter 
CTOO), Leo Stolk (VSP), Jacques Katif (BVD), Mehmet Safranti (Denk), Robert de 
Heer (ChristenUnie/SGP), Danielle Vol-van der Holst (PvdD), Karin Boom-Vos 
(VVD), Ruby Pichel (FVD) en Kitty Kruger (GroenLinks)
Bestuurder Rob Bijeman is door persoonlijke omstandigheden verhinderd, Louis 
Jongejans ontvangt CTOO leden voor het werkbezoek op het Stedelijk Dalton 
Lyceum. Gesproken wordt over de  inhoudelijke onderwijsachterstand die corona 
heeft veroorzaakt. Onthouden en begrijpend van kennisoverdracht aan leerlingen 
is gelukt, maar integreren en toepassen was lastig op afstand te begeleiden. 
Bevindingen Inspectie van het Onderwijs richtte zich voor wat betreft Kapteynweg-
locatie op kwaliteit van het gegeven onderwijs, als 'kansen'school, waarbij SDL is 
geadviseerd reële kansen te bieden aan leerlingen. SDL heeft hierna ingezet op 
data-geïntegreerd en geïnformeerd werken om leerling aan de gestelde norm te 
kunnen laten voldoen. Niet meer administratie voor docenten, omdat hier 
gecombineerde data over totaal van vakken inzichtelijk wordt gebracht. Tekort aan 
leerkrachten op ISK wordt opgevangen door te werken met uitzendkrachten en 
klassen groter maken naar 20 leerlingen. Vorige bestuurder stuurde aan tot 
fuseren met Nestas Scholengroep en dat is niet gelukt. Contacten zijn door nieuwe 
bestuurder opgepakt. Onderwijskundige ontwikkelingen binnen SDL zijn het meer 
opbrengstgericht en data-geïnformeerd te werken en burgerschap vorm te geven. 
Met diversiteit van SDL is dit een forse opgave: hoe ga je daar in de klas mee om? 
Openbaar onderwijs is actief pluriform en dat heb je waar te maken. Iedereen 
moet zich thuis voelen mits die ook de ander accepteert. Discussies n.a.v. Paarse 
vrijdag. Wie je bent kan je niet kiezen, maar je levensovertuiging kun je wel 
kiezen. Aandacht besteden aan wie je bent. 
Dhr Jongejans geeft raadsleden mee dat burgerschapsvorming een belangrijk 
onderwerp is op SDL. Dordt moet bindende factor proberen te zijn met elkaar. 
Belangrijk dat je buiten goed lesprogramma voor alle leerlingen die je in huis hebt 
dat zaken betaalbaar en bereikbaar blijven. Kapteynweg subsidie 
basisvaardigheden Nederlands en taal toegewezen gekregen ter hoogte van 1 
miljoen euro. Dat betekent veel voor deze doelgroep, omdat zij de Nederlandse 
taal niet goed onder de knie hebben. Daar kan met deze middelen extra op worden 
ingezet. SDL heeft twee zorgcoördinatoren en op iedere locatie pestcoördinatoren, 



werkt actief samen met samenwerkingsverband en wijkteam om te overleggen 
over gesignaleerde zorgen en hoe te handelen. Mediawijsheid is belangrijk 
onderwerp in het kader van aanpak pesten. In alle leerjaren wordt het filmpje van 
Amanda Todd gedraaid om het onderwerp bespreekbaar te maken. Ongeschreven 
wet van wat wel en niet mag expliciteren om behoefte aan duidelijkheid van 
leerlingen te helpen. 
Qua personele wisselingen licht dhr Jongejans toe dat er een nieuwe directeur 
wordt geworven voor locatie Overkampweg. En ook voor ISK wordt aparte 
directeur geworven. Fijn dat er over financiën even geen zorgen te hoeven worden 
gemaakt, hopelijk op termijn structureel.

STUKKEN TER BESPREKING

2 Begroting 2023 en Meerjarenbegroting 2023-2026 Johan de Witt-
Gymnasium 

Besluit
Commissie adviseert de gemeenteraad de begroting ter kennisgeving aan te 
nemen en handelt dat hiermee af. 
JdW is financieel bijzonder gezond en loopt zelfs kans dat Rijksbijdrage 
teruggestort moet worden. Verkorting van de duur van ICT-afschrijvingen van 6 
naar 4 jaar komt ter sprake. CTOO houdt toezicht op continuïteit openbaar 
onderwijs en dus de financiën en uitdragen openbare identiteit. De hoogte van 
vrijwillige ouderbijdrage wordt genoteerd voor het volgende relatiegesprek (in 
2024), net zoals de consequentie van het investeren in goede medewerkers op de 
krappe arbeidsmarkt in (regio) Dordrecht. 

3 Begroting Nestas Scholengroep 2023  

Besluit
Commissie adviseert de gemeenteraad de begroting ter kennisgeving aan te 
nemen en handelt dat hiermee af. 
Typo in memo ambtelijk advies wordt opgemerkt: bestuurlijke fusie vanaf 1 
januari 2022 niet 2023. Commissiegriffier vraagt naar het nog te ontvangen 
overzicht met onderwijshuisvesting dat tijdens het werkbezoek is toegezegd te 
verspreiden.

4 Begroting 2023 en meerjarenbegroting 2024-2026 Stedelijk Dalton 
Lyceum   

Besluit
Commissie adviseert de gemeenteraad de begroting ter kennisgeving aan te 
nemen en handelt dat hiermee af. 

5 Vaststellen statutenwijziging Johan de Witt-gymnasium  - Raadsvoorstel

Besluit
Commissie besluit dit raadsvoorstel, waarin het positieve advies van CTOO op deze 
statutenwijziging is verwerkt, als hamerstuk naar de raad door te sturen.



TENSLOTTE

6 Rondvraag 

Besluit
Commissie spreekt over (on-)mogelijkheden waar leerlingen met 
ondersteuningsbehoeften mee worden geconfronteerd na afronding van middelbare 
school op het vervolgonderwijs. Hier blijkt een herkenbaar hiaat te liggen. CTOO 
concludeert dat dit buiten de scope van dit gremium ligt, maar stelt dit verder te 
onderzoeken om het college of de raad hierover in positie te brengen.

7 Sluiting 


