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Onlangs hebben we in deze raad gesproken over onze zorg rondom het goed functioneren van het 
overkoepelende orgaan openbaar onderwijs Zwolle en regio. Dat was naar aanleiding van de 
aangekondigde sluiting van de openbare basisschool De Carrousel in Ankum. Weliswaar met als 
reden een sterk teruglopend leerlingenaantal, maar bij ons was en blijft de zorg over de 
onderliggende reden voor die terugloop. Namelijk een gebrek aan begeleiding en sturing vanuit de 
OOZ.  
 
In Zwolle sluiten 2 basisscholen in 2018 de deuren lezen we in de krant. Scholen die ook vallen onder 
de verantwoordelijkheid van OOZ. Bij ons is Ankum recent gesloten en een basisschool uit de 
gemeente Ommen heeft een andere koepel gekozen en is uit OOZ gestapt.  
 
Op zich jammer dat we deze informatie via allerlei omwegen moeten horen.  
In Zwolle heeft dat ertoe geleid dat de Raad een gesprek heeft georganiseerd met de OOZ.  
 
Vraag: 

1. Kunt u toelichten welke stappen u zet om de kwantiteit (in elke kern goed openbaar 
onderwijs) en kwaliteit van het openbaar onderwijs in onze gemeente te borgen? En 
daarmee dus onze zorg weg te nemen? 

 
Antwoord: 
 

- Vooraf 
De vraagstelling wekt de suggestie dat de kwaliteit van het openbaar onderwijs in onze regio onder 
druk staat. Ik wil benadrukken dat dit niet het beeld van het college is.  
 
Korte opmerkingen m.b.t. situatie gemeente Zwolle en Ommen: 

-       uit navraag bij gem. Zwolle bleek de aanleiding voor dit gesprek de begroting en jaarverslag 
van St. OOZ en Regio en niet de sluiting van 2 scholen 

-      de twee scholen zijn  Obs. Het Veldboeket en  Obs. De Ridderspoor. Het was al langer bekend 
dat  beide scholen het lastig hadden; 

-      school Ommen, betreft Obs. Vinkenbuurt. Dit betreft een kleine school, waarbij St. OOZ en 
Regio i.v.m. het beperkt aantal leerlingen richting toekomst geen mogelijkheden voor 
behoud zag. Dit speelde al jaren.  Deze  school is onlangs overgedragen aan Arcade 
(gevestigd in Hardenberg) 

 
- Voor wat betreft de situatie in de gemeente Dalfsen 

Hierbij is het goed om helder te hebben welke taal en rol we als gemeente Dalfsen hebben t.a.v. het 
openbaar onderwijs: 
 
a. algemene taak 
Gemeenten hebben de wettelijke taak te voorzien in voldoende openbaar onderwijs (art. 23, lid 4 
Grondwet)  
 
b. invulling openbaar onderwijs 
Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio is bevoegd gezag van het openbaar onderwijs in de 
gemeenten Hattem, Ommen, Zwolle en Dalfsen.  
 
 
 
 



c. formele verantwoordelijkheden gemeente  m.b.t. waarborgen voldoende openbaar onderwijs 
In 2012 is overgegaan naar een stichting met een Raad van Toezichtmodel. De formele 
verantwoordelijkheden van de gemeente t.o.v. St. Openbaar Onderwijs Zwolle en regio na invoering 
Raad van Toezichtmodel zijn: 
- benoemen leden Raad van Toezicht; 
- goedkeuring statutenwijziging; 
- het ontbinden van de stichting; 
- het kunnen ingrijpen bij de stichting in geval van ‘ernstige taakverwaarlozing1’ door de Raad van 
toezicht.   
 
Kortom: het bevoegd gezag, St. OOZ en Regio, is verantwoordelijk voor de kwaliteit en kwantiteit van 
het openbaar onderwijs. Toezicht vindt plaats door de Raad van Toezicht. Voor ons als gemeente is 
hier geen taak weggelegd, tenzij sprake is van ‘ernstige verwaarlozing’. Hier is geen sprake van. 
 
Los van de formele verantwoordelijkheden heeft St OOZ  en Regio actief contact opgenomen en 
onderhouden over hetgeen er heeft gespeeld. Hierover hebben vanuit het College meerdere 
gesprekken met St. OOZ en Regio plaatsgevonden. Uit de gesprekken blijkt dat de stichting volop 
bezig is met de kwaliteit en kwantiteit van het openbaar onderwijs in de gemeente Dalfsen.  
 

2. Bent u bereid dit gesprek tussen de OOZ en de raad te organiseren? 
 
Antwoord: 
Zoals aangegeven, is er vanuit de formele verantwoordelijkheden geen aanleiding voor een gesprek 
met St. OOZ en Regio waarin de stichting verantwoording af moet leggen. Mocht u als raad wensen 
om geïnformeerd te worden over de ontwikkelingen binnen de stichting, dan ben ik bereid dat te 
organiseren.  
 
 

 
1 Opmerking: ernstige taakverwaarlozing heeft betrekking op falend toezicht. Het moet dan gaan om 
langdurige en ernstige problemen, bijvoorbeeld voor de kwaliteit van het onderwijs of grote financiële 
problemen die het voortbestaan van de stichting OOZ bedreigen waarbij de Raad van Toezicht 
onvoldoende toezicht heeft gehouden en mede debet is aan de ernstige situatie. Mocht zo’n situatie 
zich voordoen dan blijft de gemeente verantwoordelijk voor instandhouding van openbaar onderwijs, 
maar hierin wijkt het Raad van Toezicht-model niet af van de voormalige openbare rechtspersoon. 
Omdat sprake is van openbaar onderwijs geldt verder dat de vergaderingen van de Raad van Toezicht 
in principe openbaar zijn. Ook stuurt stichting OOZ en Regio jaarlijks de jaarverslagen en begrotingen 
ter kennisname aan alle betrokken gemeenten. 
 


