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Locatie

Thomas a Kempiszaal
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19.30
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22.30

Voorzitter

Dhr. H. Wijnen

Griffier/secretaris

Mevr. M. Zweers

1.a. Opening en Mededelingen (19.30 – 19.35 uur)
De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur.
1.b. Vaststelling van de agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
2. Informatieronde
3. Toezegging betreffende informatie over aanpak thuiszitters (19.35 – 21.00 uur)
Op verzoek van vijf fracties heeft de raad op 17 juli j.l. besloten deze informatienota te
agenderen voor een informatieve bespreking. In de informatienota geeft het college een
overzicht van maatregelen die de gemeente neemt om te voorkomen dat leerlingen onnodig
thuiszitten. De agenderende fracties willen graag inzicht in de oorzaken en de praktijk van
het thuiszitten en welke interventies er mogelijk zijn. Ook wil men meer zicht krijgen op wat
de rol en verantwoordelijkheid van de gemeente is.
De raad heeft behoefte om vanuit de praktijk te horen hoe tegen de problematiek rondom
thuiszitters aangekeken wordt. Voor deze bijeenkomst, in de vorm van een
rondetafelgesprek, is een aantal externe partijen uitgenodigd zoals ouders van thuiszitters,
vertegenwoordigers van het onderwijs en ambtenaren leerplicht en onderwijs. Daarnaast is
wethouder Anker aanwezig.
In het rondetafelgesprek worden vervolgens door de verschillende fracties vragen gesteld
die met name gericht zijn op de knelpunten ten aanzien van de aanpak rondom thuiszitters
en mogelijke oplossingen hiervoor. In dit kader wordt door de genodigden onder andere
aandacht gevraagd voor de definitie en aard van ‘thuiszitters’. Vaak is er namelijk
onderliggende problematiek bij thuiszitters en ook ontstaan regelmatig meer problemen als
er sprake is van een vrijstelling of geoorloofd verzuim. Dit kan ertoe leiden dat jongeren
helemaal uitvallen. Inzet van de betrokken partijen is om uitval te voorkomen door zo vroeg
mogelijk preventieve maatregelen in te zetten. Voorbeelden hiervan zijn het instrument
Intergrip, het monitoren van niet-kwalificatieplichtige jongeren en inzet van jongerenteams en
ondersteuningsteams op scholen, ook voor doorverwijzing naar zorg. Verder is het
uitgangspunt altijd om ouders zoveel mogelijk te betrekken bij het vinden van een passende
onderwijsplek. Opgemerkt wordt dat de samenwerking tussen verschillende betrokken
partijen, waaronder ook het sociaal wijkteam, nog verder versterkt kan worden. Tenslotte
vragen, in het bijzonder de ouders, extra aandacht voor de invoering van het passend
onderwijs. Mede door de financiële prikkel willen scholen jongeren binnen houden terwijl er
niet het juiste aanbod is. Er zou dan ook nog meer maatwerk geboden moeten worden, ook
als daarvoor nieuwe en flexibele arrangementen nodig zijn, eventueel ook (deels) buiten het
reguliere onderwijs.
De wethouder geeft hierop aan dat er nu juist wordt ingezet op transformatie. Niet het
systeem, maar de ontwikkeling van de leerling moet centraal staan. Daarvoor moeten
onderwijs, gezin en jeugdhulp bij elkaar gebracht worden. Leerlingen zouden dan ook zoveel
mogelijk de hulp in hun vertrouwde schoolomgeving moeten kunnen krijgen. Hiervoor moet
de zorg ingebed worden in de ondersteuningsstructuur van de scholen. In verschillende
proeftuinen wordt hier de komende periode op ingezet.
Korte terugblik
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Aan het eind van de bijeenkomst dankt de voorzitter alle deelnemers, in het bijzonder de
genodigden, voor hun inbreng. De voorzitter concludeert dat de informatienota voor
kennisgeving kan worden aangenomen.
4. Pauze (21.00 – 21.10 uur)
5. Meerjarenbegroting 2017-2021 Openbaar Onderwijs Zwolle & regio (21.10 – 22.30 uur)
Op 12 juni 2017 stond deze informatienota ter kennisname op de lijst van ingekomen
stukken. Op verzoek van D66, VVD, PvdA en ChristenUnie heeft de raad besloten deze nota
te agenderen voor een informatieronde. De agenderende fracties willen graag van de
stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en regio een toelichting krijgen op financiële situatie en
inzicht in de effecten daarvan op het onderwijs in Zwolle. De stichting geeft in haar
meerjarenbegroting namelijk aan dat ingeteerd wordt op eigen middelen om de
meerjarenbegroting structureel sluitend te krijgen. Namens OOZ zijn aanwezig: De heer
Diepenhorst, voorzitter van de Raad van Toezicht, mevrouw Damhof, voorzitter van het
College van Bestuur, de heer de Wit, algemeen directeur onderwijs en mevrouw Heijes,
controller.
Als eerste geeft OOZ een toelichting op het ontstaan van het negatieve resultaat in de jaren
2014-2016. Daarna wordt door de raad de vraag gesteld waar over het algemeen de
financiële risico’s liggen. ZOO geeft hierop aan dat de financiële kwetsbaarheid vooral ligt in
veranderend rijksbeleid, pensioen- en cao-afspraken en de krimp of groei van het aantal
leerlingen. Dit zijn zaken waarop vaak lastig geanticipeerd kan worden. Verder richten de
vragen van de fracties zich met name op de gevolgen van het verlagen van de
personeelskosten voor de kwaliteit van het onderwijs en voor het (onderwijzend) personeel.
OOZ licht toe dat voor scholen een percentage van 80-85% personeelskosten gebruikelijk is.
Scholen binnen OOZ die daar nu boven zitten wordt gevraagd dit bij te stellen om
eerdergenoemde risico’s te kunnen opvangen en om budget beschikbaar te houden voor
incidentele projecten en onderwijsvernieuwing. Verder is vanuit OOZ voor de verschillende
sectoren een model met kwaliteitsnormen ontwikkeld op basis waarvan gelden worden
toegekend zodat iedere school in staat word gesteld om kwaliteit te leveren. Voor het
personeel van OOZ bestaat een werkgelegenheidsgarantie, waardoor geen gedwongen
ontslagen hoeven te vallen. Er is altijd begeleiding van werk naar werk en salarissen blijven
gehandhaafd. Verder worden vanuit de raad nog enkele vragen gesteld over huisvesting,
lerarentekorten en onderwijsvernieuwing. Vanuit OOZ wordt getracht zoveel mogelijk
rekening te houden met enerzijds demografische veranderingen en de daarmee
samenhangende groei of krimp van leerlingenaantallen en anderzijds nieuwe
onderwijsconcepten (flexibeler, minder locatie gebonden) om leegstand en desinvesteringen
in huisvesting te voorkomen. Om de uitstroom van docenten te kunnen opvangen en te
kunnen vernieuwen, zijn er contacten met de KPZ en Windesheim om nieuwe docenten aan
zich te binden.
In zijn reactie op het gesprek en de gestelde vragen geeft wethouder Brink nog een korte
toelichting op de actuele situatie rondom de aangekondigde sluiting van 2 basisscholen.
Hoewel de gemeente ook pas vorige week werd geïnformeerd over dit voornemen, was zij er
wel van op de hoogte dat beide scholen al enige tijd onder de opheffingsnorm zaten.
Procedureel moet nu bezien worden welke termijnen gehanteerd moeten worden, ook om te
kunnen bezien wat de sluiting betekent voor het basisonderwijs in Zwolle en voor de
betreffende leerlingen. Tenslotte doet de wethouder de toezegging dat de raad voor het eind
van het jaar nader geïnformeerd wordt.
Aan het eind van de bijeenkomst dankt de voorzitter de aanwezigen voor hun inbreng.
Tenslotte concludeert de voorzitter dat de informatienota voor kennisgeving aangenomen
kan worden.
6. Sluiting (22.30 uur)
De voorzitter sluit de vergadering om 22.10 uur.

Korte terugblik
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