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1. Meerjarenbegroting Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en regio 2019 2023

Wij stellen u voor kennis te nemen van:
1. Meerjarenbegroting Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en regio 2019 - 2023
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Toelichting op het voorstel

Inleiding
Jaarlijks dient Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en regio (OOZ) haar jaarstukken in bij hun
vestigingsgemeenten Dalfsen, Hattem, Ommen en Zwolle. Op 29 januari 2019 heeft Stichting OOZ de
meerjarenbegroting 2019-2023 ter informatie aangeboden aan deze gemeentebesturen.
OOZ bestaat uit bijna 40 scholen in primair, voortgezet en speciaal onderwijs. Sinds 1 januari 2013 is
het Openbaar Onderwijs Zwolle en regio overgegaan in een stichting. De Raad van Toezicht neemt de
rol van de gemeenten over. Op grond van de onderwijswetgeving heeft de gemeenteraad nog wel een
zorgplicht voor het openbaar onderwijs. Deze zorgplicht voor de Stichting OOZ uit zich statutair onder
andere in de vorm van toezicht op de begroting en de jaarstukken. De gemeenteraad heeft verder nog
bevoegdheden waar het gaat over het benoemen van individuele leden van de Raad van Toezicht, het
goedkeuren van statutenwijzigingen en het ontbinden van de stichting OOZ. De gemeente kan
ingrijpen wanneer er sprake is van 'ernstige taakverwaarlozing' door de Raad van Toezicht.

Kernboodschap
Gedurende de periode 2015-2018 heeft stichting OOZ beleidsmatig gewerkt aan drie thema's, namelijk
'eigenaarschap', 'grenzeloos maatwerk' en '21e eeuwse vaardigheden'. Een uitdaging voor deze
periode was het vormgeven van toekomstbestendig onderwijs in continue afstemming met de
maatschappelijke ontwikkelingen. Om te werken aan maatwerk is Stichting OOZ in augustus 2017
gestart met de Onderwijsroute 10-14. Dit betreft een hybride vorm van onderwijs op het snijvlak van
primair en voortgezet onderwijs en biedt leerlingen de mogelijkheid om op een eerder - of juist later moment over te stappen naar het voortgezet onderwijs. Ook heeft stichting OOZ gewerkt aan het
realiseren van meer kansengelijkheid, onder andere door het realiseren van Integrale Kindcentra
(IKC's). Binnen deze doorlopende leerlijn staat niet alleen cognitieve ontwikkeling centraal, maar ook
het ontplooien van brede talenten.
Voor de komende periode (2019-2023) blijft Stichting OOZ zich verbinden met partners en tracht het
de banden te versterken met overheid en bedrijfsleven in de regio (Werkbedrijf Regio Zwolle, Human
Capital Agenda). De meerjarenbegroting 2019 - 2023 is voor stichting OOZ de start van een nieuwe
strategische periode, met een aantal aandachtspunten1:
 goed strategisch personeelsbeleid (HRM) dat gekoppeld is aan het onderwijs/de
onderwijskundige doelen en dat gericht is op het creëren van de juiste randvoorwaarden om
toekomstbestendige, duurzame onderwijskwaliteit en professionaliteit te kunnen blijven bieden;
 innovatieve, onderscheidende onderwijsconcepten realiseren ten behoeve van de
onderwijskwaliteit;
 hoog inzetten op de borging van onderwijskwaliteit en onderwijsinhoud;
 zorgen voor een goede, kwalitatief hoogwaardige graad van verantwoording en toezicht;
 slimme verbindingen tot stand brengen op lokaal en regionaal niveau door te investeren in
netwerken met een grote diversiteit qua samenstelling;

1Zie

ook: https://ooz.nl/wp-content/uploads/sites/9/2019/02/OOZ-SBP-2019-2022.pdf
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De vereveningsopdracht uit de Wet passend onderwijs, de gevolgen van de transities in de
jeugdzorg en de veranderende bekostigingssystematiek in het voortgezet onderwijs zullen
heroriëntering van het financieel beleid met zich meebrengen.

Leerlingenaantallen
De verwachting is dat het aantal leerlingen binnen het primair onderwijs vrijwel stabiel blijft. Er is een
lichte stijging te zien binnen scholen in de groeiende wijk Stadshagen, binnen scholen waar NT2
(Nederlands als tweede taal) wordt aangeboden en binnen de basisschool waar onderbouwleerlingen
van Onderwijsroute 10-14 leerlingen staan ingeschreven. Ook binnen het speciaal onderwijs wordt
verwacht dat het aantal leerlingen stabiel blijft. Binnen het voortgezet onderwijs wordt vanaf het
schooljaar 2019/2020 een afname verwacht van 50 leerlingen. Dit sluit aan bij jaarlijkse voorspellingen
van het CBS. Vanaf 2022 wordt deze afname mogelijk nog groter. Bij een daling van meer dan 5% van
de leerlingen dienen directeuren vroegtijdig te anticiperen in personele inzet. Dit vindt afdoende plaats.
Financiën
Na negatieve exploitatieresultaten in de jaren 2014 tot en met 2016, laat Stichting OOZ vanaf 2017
positieve resultaten zien. Daarnaast geven de financiële kengetallen een gunstig en stabiel beeld weer.
Het weerstandsvermogen van gemiddeld 20% ligt niet alleen binnen de door de overheid aangegeven
grens van tussen 10% en 40%, maar voldoet ook aan de door OOZ gewenste norm. Ook voldoen de
solvabiliteit- en liquiditeitsratio's aan de gestelde normen. In 2019 en 2020 is er sprake van een
verminderde liquiditeit, maar deze blijft voldoende. Die tijdelijke vermindering wordt veroorzaakt door
de bijdrage in de nieuwbouwkosten van de school Van der Capellen. Algemene indruk is positief en
geeft geen aanleiding tot zorgen.
Toelichting
n.v.t.
Consequenties
n.v.t.
Communicatie
n.v.t.
Vervolg
n.v.t.
Openbaarheid
Deze informatienota is openbaar
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