
 
 

Betreft: Ontwikkelingen OGVO 

 

 

Beste OGVO-medewerkers,  

  

In 2019 heeft het College van Bestuur samen met de campusdirecties in het document ‘Tijd 

voor een nieuwe Tijd’ geconcludeerd dat ‘OGVO zich, ondanks de fusie van ruim twee 

decennia geleden, nog onvoldoende tot één onderwijsgemeenschap heeft ontwikkeld’. Met 

‘Tijd voor een nieuwe tijd’ hebben zij destijds samen geconstateerd dat het tijd was voor een 

doorontwikkeling naar een hechte onderwijsgemeenschap, waar een professionele cultuur 

de boventoon voert en waar onderwijskwaliteit en financiën op orde zijn. 

De Raad van Toezicht ziet dat er de afgelopen drie jaar voortgang is geboekt. Er zijn 

significante stappen gezet in de kwaliteit van het onderwijs, waarbij er hard gewerkt is aan 

de opmerkingen die een aantal jaren geleden door de inspectie zijn gemaakt. Ook is de 

professionaliseringsslag binnen de Service Unit voortvarend vorm gegeven; binnen OGVO 

wordt centraal gewerkt waar dat kan, zodat op de campussen de focus op het onderwijs kan 

liggen. Daarnaast zijn er grote stappen gezet in de samenwerking tussen de campussen, 

waarbij de vroegere concurrentie grotendeels verdwenen is. Allemaal zaken die nodig zijn 

om OGVO toekomstbestendig te maken en aantrekkelijk te laten zijn voor de leerlingen uit 

Venlo en omstreken en personeel. 

In de afgelopen maanden zijn er binnen het directieteam van OGVO spanningen ontstaan 

die er toe hebben geleid dat de campusdirecteuren begin juni het vertrouwen in het College 

van Bestuur hebben opgezegd. Om de reden daarvoor beter te kunnen begrijpen, hebben 

wij als Raad van Toezicht met een twintigtal personen gesprekken gevoerd. Gedurende dit 

proces hebben de vijf campusdirecteuren zich individueel ziekgemeld en heeft de GMR ook 

het vertrouwen in de bestuurder opgezegd.  

De Raad van Toezicht betreurt het opzeggen van het vertrouwen door beide geledingen ten 

zeerste. De daardoor ontstane situatie heeft een verstorende werking op de continuïteit van 

het onderwijs en heeft een negatief effect op het imago van alle campussen binnen OGVO. 

Niemand binnen OGVO vindt de huidige situatie wenselijk en de Raad van Toezicht heeft 

dan ook vanuit alle kanten het verzoek gekregen om de situatie zo spoedig mogelijk te 

normaliseren. 

  



Onze constateringen 

 

Er is een aantal maatschappelijke ontwikkelingen die invloed hebben op het onderwijs, 

waaraan OGVO zich als onderwijsgemeenschap zal moeten aanpassen. Zo moet OGVO 

bijvoorbeeld meebewegen met de veranderende behoeften van leerlingen en ouders. 

Daarnaast heeft OGVO te maken met een leerlingdaling door demografische krimp en past 

de overheid de financiering van het onderwijs aan, waardoor er minder beschikbare 

middelen zijn. 

Als we terugkijken naar de geschiedenis van OGVO is er een herhaald patroon, waarbij 

personen die naar één onderwijsgemeenschap streven stelselmatig te maken krijgen met 

tegenkrachten. Zo is er bij de implementatie van de strategische richting ‘Tijd voor een 

nieuwe Tijd’ ook een aantal knelpunten ontstaan.  

De knelpunten zijn voor een groot deel gerelateerd aan de gemaakte beleidskeuzes, waarbij 

de financiële opdracht een belangrijke factor is. Iedereen is zich ervan bewust dat er 

aanpassingen nodig zijn om de tekorten in de (meerjaren)begrotingen adequaat het hoofd te 

kunnen bieden. De discussie ontstaat echter over hoe die aanpassingen gerealiseerd 

moeten worden. 

Daarnaast hebben wij het beeld gekregen dat het uitwisselen van informatie tussen de 

bestuurder, campusdirectie, teamleiders, medezeggenschapsorganen en andere OGVO-

collega’s niet voldoende op niveau was. Hierdoor is er binnen de organisatie geen 

duidelijkheid ontstaan over de bestuurlijke visie achter de gemaakte keuzes. Dit heeft als 

gevolg gehad dat het beeld is ontstaan dat er onvoldoende sprake is van eenduidige 

aansturing.  

 

De uitgangspunten van de Raad van Toezicht 

 

Als Raad van Toezicht houden wij vast aan de lijn die door ons in 2019 is goedgekeurd. 

Onze richtlijnen zijn daarop gericht, waarbij we voor het bestuur van OGVO de volgende 

uitgangspunten hanteren: 

- Continuïteit en kwaliteit van het onderwijs binnen OGVO wordt te allen tijde 

gewaarborgd; 

- De ingezette strategie van ‘Tijd voor een nieuwe tijd’ wordt voortgezet en verder 

vormgegeven, waarbij het onderwijsaanbod en de onderwijsconcepten worden 

gemoderniseerd (in lijn met behoeften van leerlingen en ouders) en campus-

overstijgend worden ingericht; 

- Streven naar maximale efficiëntie in het organiseren van het onderwijsaanbod; 

- Onderwijsondersteunende taken die gezamenlijk georganiseerd moeten en kunnen 

worden, worden zo ingericht dat ze effectief en efficiënt ten dienste staan van het 

onderwijs. 

  



Onze besluiten en adviezen 

 

Aan de hand van de eerder genoemde uitgangspunten en het feit dat de ontwikkeling van 

OGVO door een diepgewortelde cultuur tot nu toe onvoldoende tot stand is gekomen, zijn 

we tot de conclusie gekomen dat er verbeteringen nodig zijn op drie organisatieonderdelen: 

het bestuur, de schoolleiding en de medezeggenschap van OGVO. 

De Raad van Toezicht stelt, met in achtneming van de wet- en regelgeving omtrent de 

medezeggenschap, op zeer korte termijn een interim-bestuurder aan die op deze drie 

organisatieonderdelen gaat interveniëren. Dit op basis van de volgende richtlijnen: 

- De interim-bestuurder krijgt de opdracht om de organisatiestructuur en -cultuur van 

OGVO te evalueren en om voorstellen te doen; 

- De interim-bestuurder creëert een nieuwe managementstructuur waarin 

onderwijsteams en de Service Unit effectief met elkaar samenwerken; 

- De interim-bestuurder zal met de campusdirecteuren bespreken wat de nieuwe 

managementstructuur voor hen betekent; 

- De interim-bestuurder komt met de medezeggenschapsorganen tot afspraken over 

een modernisering van de medezeggenschapsstructuur. 

De huidige bestuurder heeft de Raad van Toezicht laten weten, in het belang van OGVO, na 

een overdrachtsperiode terug te willen treden. Bij het aantreden van de interim-bestuurder 

zal de huidige bestuurder zijn volledige medewerking verlenen om de overdracht zo spoedig 

mogelijk te starten en effectief te laten verlopen. De lengte van de overdrachtsperiode zal in 

nader overleg tussen beide partijen worden bepaald. De interim-bestuurder wordt in eerste 

instantie aangesteld voor 6 maanden met een optie voor verlenging van 6 maanden. 

Wij hopen zo spoedig mogelijk de interim-bestuurder aan jullie voor te kunnen stellen. Tot 

slot willen wij langs deze weg alle OGVO-medewerkers, de teamleiders en het bestuur 

bedanken. Zij hebben het, ondanks de onrustige situatie, mogelijk gemaakt om het huidige 

schooljaar zo goed mogelijk af te sluiten en de voorbereidingen te treffen voor het nieuwe 

schooljaar.  

 

Met vriendelijke groet, 

Namens de gehele Raad van Toezicht, 

Marcel Frielinck 

Voorzitter Raad van Toezicht OGVO 

   

 

 

 

 


