







































































































































































































































































































































































































































































































































































































Inhoudelijke beoordeling van de begroting 2011 O.O.Z.R. 
 
Inleiding 
Per 1 augustus 1998 is het Zwolse openbare onderwijs verzelfstandigd en vanaf deze datum is de 
“Verordening openbare rechtspersoon openbaar onderwijs Zwolle en Regio in werking getreden. De 
Openbare Rechtspersoon Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio (O.R.O.O.Z.R.) is toen ingesteld ten 
behoeve van de oprichting, de instandhouding en het behartigen van de belangen van, inclusief het 
geven van onderwijs aan, de onder het gezag en de verantwoordelijkheid van de rechtspersoon 
vallende openbare scholen. Per 1 januari 2005 hebben de gemeenten Dalfsen, Hattem en Ommen 
hun openbare scholen voor primair onderwijs overgedragen aan de Openbare Rechtspersoon.  


   
Ondanks de verzelfstandiging behouden de vier gemeenten wettelijk de verantwoordelijkheid voor het 
aanbieden van openbaar onderwijs binnen hun eigen gemeenten. Hiervoor zijn in de verordening 
toezichthoudende bepalingen opgenomen. Twee van deze bepalingen regelen de verplicht 
voorgeschreven jaarlijkse goedkeuring door de gemeenteraden van zowel de begroting (artikel 16) als 
de jaarrekening (artikel 17) van de Openbare Rechtspersoon. 


   
Op grond van het de Verordening openbare rechtspersoon Openbaar onderwijs Zwolle en Regio 
(artikel 16) moet de begroting ter goedkeuring aan de raad worden voorgelegd. Op grond van deze 
verordening en op grond van het wettelijk voorschrift om als gemeente openbaar onderwijs aan te 
bieden wordt de begroting van O.R.O.O.Z.R. door de vier gemeenteraden van de deelnemende 
gemeenten (Zwolle, Dalfsen, Hattem en Ommen) beoordeeld. 
 
Inhoudelijke beoordeling: 
 
a. financiële informatie 


De begroting is opgebouwd uit de volgende zes onderdelen: 
- Consolidatie begroting 
- Bestuur - stafbureau 
- Sector primair onderwijs 
- Onderwijscentrum De Twijn 
- Sector voortgezet onderwijs 
- Bijlagen 


 
b. beleidsinhoudelijke informatie 
Voorafgaand aan de financiële informatie wordt op de pagina’s 7 t/m 14 de managementbrief 
verstrekt. Daarin wordt ingegaan op de mogelijke risico’s en worden diverse zaken toegelicht. 
 
c. overzicht van aantal gebouwen, leerlingen en personeelsleden 
De openbare rechtspersoon is het bestuur van 28 basisscholen, 1 speciale school voor basisonderwijs 
(De Sluis), 2 scholen voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs (Onderwijscentrum De Twijn), 1 
categoriaal gymnasium, 2 brede scholengemeenschappen en 1 school voor praktijkonderwijs. Het 
overzicht van deze scholen met de diverse locaties is te vinden op de pagina’s 69 en 70. Een 
overzicht van het aantal leerlingen, inclusief het verloop gedurende vier jaren vanaf de teldatum 1 
oktober 2006 kunt u vinden op pagina 71. Een dergelijk overzicht van het aantal personeelsleden op 
de vier achtereenvolgende teldata vindt u op de pagina 73. 
 
d. aandachtspunten in 2011 
algemeen 
In het kalenderjaar 2011 zijn leiderschap, cultuur, kernwaarden en een nieuw strategisch 
meerjarenbeleidsplan belangrijke thema’s. De doelstellingen voor 2011 is het verbeteren en minimaal 
behouden van de marktpositie door middel van kwaliteit van de onderwijsopbrengsten en door 
professionalisering van de eigen medewerkers. 
 
organisatie 
Het bestuur van de openbare rechtspersoon functioneert als Raad van Toezicht. De bestuurlijke taken 
zijn, net als in 2010, ook in 2011 op basis van een mandateringsregeling ondergebracht bij het 
College van Bestuur. De integraal managers zijn verantwoordelijk voor de eigen school of scholen en 
het in gezamenlijkheid vormgeven van het organisatiebeleid. Het stafbureau (de stafhoofden) 







vervullen een ondersteunende rol op het gebied van personeel, financiën, ict, pr en communicatie en 
facilitaire zaken. 
 
personeel 
In 2010 zijn de uitgangspunten voor de invoering van de functiemix vastgesteld, die in 2011 per sector 
en school vorm krijgt. Daarnaast wordt er veel aandacht geschonken aan de professionalisering van 
het personeel. In 2010 is de gesprekkencyclus vastgesteld, die de komende twee jaren volledig 
doorlopen wordt. In 2011 wordt verder ingezet op het beheersen van het ziekteverzuim in de sectoren 
primair en speciaal onderwijs. 
 
leerlingenaantallen 
Binnen het speciaal en voortgezet onderwijs is het aantal leerlingen toegenomen (peildatum 1 oktober 
2010), maar binnen het primair onderwijs is sprake van een daling. Er wordt daarom extra aandacht 
geschonken aan het (behouden van het) marktaandeel van het openbaar onderwijs en het verhogen 
van de doorstroom van het openbaar primair naar het openbaar voortgezet onderwijs. 
 
onderwijs 
In 2011 vinden de voorbereidingen voor de invoering van Passend Onderwijs plaats. Vooral voor het 
speciaal onderwijs zullen de veranderingen fors zijn. De financiële effecten worden vanaf 2012 
duidelijk, waarbij vooralsnog uitgegaan wordt van een korting op de lumpsum van ongeveer 5%. 
Passend Onderwijs voor hoogbegaafden wordt in 2011 verder uitgewerkt en ingevuld. 
Binnen het primair onderwijs zijn belangrijke doelen voor 2011: geen school meer onder intensief of 
verscherpt toezicht van de inspectie, betere resultaten voor taal en rekenen, verdere implementatie 
van kinderopvang, handelingsgericht werken en het opstellen van een zorgprofiel voor elke school.  
Binnen onderwijscentrum De Twijn zijn belangrijke doelen voor 2011: start van een driejarig traject in 
het kader van opbrengstgerichtheid: diplomagericht, dagbesteding en toeleiding (naar wonen, vrije tijd 
en burgerschap). Daarnaast zal een pilot gestart worden om leerlingen die niet naar school kunnen 
komen, toch onderwijs te geven.  
 
De belangrijkste doelen binnen het voortgezet onderwijs zijn: kwaliteitszorg, voortzetting van het 
laptopproject binnen de van der Capellen scholengemeenschap (doel is een volledig laptopschool), 
het ombouwen van het curriculum binnen het vmbo kader-basis Thorbecke scholengemeenschap, en 
de ontwikkeling van Gymnasium Celeanum tot de school bij uitstek voor hoogbegaafde leerlingen. 
 
huisvesting en facilitaire zaken 
In 2010 is een risico inventarisatie en evaluatie met betrekking tot de schoolgebouwen gehouden, die 
in 2011 moet leiden tot diverse aanpassingen. Daarnaast worden in 2011 diverse 
huisvestingsprojecten uitgevoerd, waaronder  nieuwbouw (basisscholen het Festival, De Markesteen 
en een school voor voortgezet onderwijs in Elburg), maar ook andere aanpassingen. Op het gebied 
van facilitaire projecten zal in 2011 gestuurd worden op het afsluiten van raamcontracten, waarbij de 
kosten kunnen dalen en de kwaliteit van de dienstverlening verhoogd wordt.  
 
e. financiën algemeen 
In 2011 wordt toegewerkt naar een meer flexibele inzet van de middelen, om te kunnen reageren op 
ontwikkelingen binnen en buiten het onderwijs, zoals hierboven aangegeven bij de verschillende 
onderwerpen. Er zal nader bekeken worden wat de wenselijke hoogte van de reserves moet zijn en 
hoe financiële belemmeringen verminderd kunnen worden, zodat er middelen beschikbaar zijn om 
risico’s te beheersen.  
Binnen de Sector Primair Onderwijs zal de komende twee jaar moeten krimpen in personeel om de 
begroting in 2012 sluitend te krijgen. Concreet betekent dit een vermindering van 40 fte. 
 
f. baten en lasten 2011 Openbare rechtspersoon Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio 
In het onderstaande overzicht wordt aangegeven wat de baten en lasten van de verschillende 
sectoren in 2011 zullen zijn: 
 Bestuur- 


Stafbureau 
Primair  
onderwijs  


speciaal 
onderwijs 


Voortgezet 
onderwijs 


totaal 


baten 3.245.000 24.771.000 10.877.000 39.903.000 78.796.000 


lasten  3.245.000 25.094.000 10.936.000 40.162.000 79.437.000 


resultaat --  -/-  323.000 -/-    59.000 -/-  259.000 -/-  641.000 


 







 
Bij het Bestuur-Stafbureau kan een sluitende begroting gepresenteerd worden.  
 
Bij de Sector Primair Onderwijs ontstaat in 2011 een tekort van € 188.000,- op de nieuwe basisschool 
in Stadshagen. Daarnaast is het bestuursformatieplan voor 2010-2011 vastgesteld met een tekort van  
€ 208.000,-. Voor het deel van het schooljaar dat 2011 betreft gaat het om een tekort van € 135.000,-. 
Daarmee komt het totale tekort op € 323.000,- 
 
Bij Onderwijscentrum de Twijn is een klein tekort door de groei van het aantal leerlingen per 1 oktober 
2010, waarvoor voorfinanciering plaats moet vinden (€ 59.000,-). 
 
Bij de Sector Voortgezet Onderwijs wordt het tekort veroorzaakt door een verliessituatie bij het Diezer 
College van € 261.000,-. Inmiddels wordt gewerkt aan maatregelen gericht op efficiencyresultaten. De 
andere scholen voor voorgezet onderwijs kennen een (bijna) sluitende begroting of zelfs een positieve 
begroting  (Celeanum), waardoor het tekort binnen de sector in totaal op € 259.000,- uitkomt. 
 
g. eigen vermogen 
In onderstaand overzicht wordt het eigen vermogen weergegeven. 


Sector 
Bedragen x 1.000 euro 


Eigen 
vermogen  
31-12-2009 


Eigen vermogen  
31-12-2010 


Begrotingsresultaat 
2011 


Verwacht eigen 
vermogen 31-
12-2011 


Bestuur-stafbureau      584      752       --      752 


Sector primair onderwijs   6.446   6.175    323-   5.852 


Onderwijscentrum de 
Twijn 


  1.808   1.672      59-   1.613 


Sector voortgezet 
onderwijs 


  7.724   7.541    259-   7.281 


Totaal 16.563 16.140    641- 15.499 


 
h. risico’s in 2011 


  In 2011 doen zich op de volgende onderdelen risico’s voor: 
 � Afname van het aantal leerlingen in basisonderwijs van het openbaar onderwijs. 
 � In 2011 moet krimp plaatsvinden in het personeel van het basisonderwijs. Omdat veel 


medewerkers met een tijdelijk dienstverband al niet meer in dienst zijn, wordt nieuw beleid, waar 
nodig in overleg met de vakcentrales, geformuleerd. 


 � De verdeling van de middelen voor personeel en materieel geeft structurele tekorten op de 
materiële component. Er zal beleid geformuleerd moeten worden om dit verlies te compenseren 
binnen het totale budget. 


 � Door de krimp in het basisonderwijs ontstaat leegstand van lokalen op een aantal locaties. 
Mogelijkheden om te verhuren worden onderzocht. 


 � De kleine scholen problematiek dwingt tot het onderzoeken van fusiemogelijkheden, of  
  samenvoegingmogelijkheden. Hierover zal overleg met de andere schoolbesturen plaatsvinden. 
 � De financiën vanuit het Rijk rond de invoering van de functiemix (realisatie van meer LC en LD-


functies) zijn onduidelijk. Besturen lopen het risico een groot deel van de kosten zelf te moeten 
betalen. 


 � Duidelijkheid rond het huisvestingsbeleid met betrekking tot het voortgezet onderwijs is van groot 
belang. In 2011 zal het schoolbestuur samen met de wethouder van Zwolle een aantal 
toekomstscenario’s ontwikkelen. 


 � De regering wil 300 miljoen euro bezuinigen op het speciaal onderwijs. Dit zal een effect hebben op 
de kwaliteit van het onderwijs. 


 � Voor de ambulante dienstverlening moet een bezuiniging van meer dan 10% worden opgevangen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 







Conclusie 
De begroting voor 2011 voldoet aan de vereisten.  
 
Er wordt in 2011 een negatief resultaat verwacht van € 641.000, dit kan opgevangen worden door een 
onttrekking uit het eigen vermogen. Het verloop van de vermogenspositie in de afgelopen jaren is in 
onderstaande tabel weergegeven.  
 


 
Bedragen x 1.000 euro 
 


Eigen 
vermogen 
2008 


Exploitatie-
resultaat 
2009 


Eigen 
vermogen 
2009 


Verwacht 
resultaat 
2010 


Eigen 
vermogen 
31-12-2010 


Begrotingsre
sultaat 2011 


Eigen 
vermogen 
31-12-2011 


16.622 59 16.563 423- 16.140 641- 15.499 





