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Betreft:  Artikel 40-vragen ‘Bezuinigingen bewegingsonderwijs OPOD’ 
 

Geacht college, 

Ik werd geïnformeerd door één van mijn contacten uit het onderwijs dat OPOD voornemens is om enorm op 
het bewegingsonderwijs te bezuinigingen en dan met name op de inzet van vakdocenten. Dit staat haaks op 
de doelstellingen van College en Gemeenteraad.  College en raad hebben het advies van de Sportraad van 19 
november 2013 om te investeren in goed bewegingsonderwijs omarmd.1  

Het CDA is geschokt door de plannen van OPOD en vraagt aandacht voor deze ontwikkelingen. Wij hebben 
daarover de volgende vragen: 

1: Bent u bekend met het voornemen van OPOD om het bewegingsonderwijs weg te bezuinigen? 

2: Bent u met het CDA van mening dat de financieel-organisatorische problemen van OPOD niet afgewenteld 
dienen te worden op de kwaliteit van het onderwijs? Is daar in dit geval volgens u sprake van? 

3: Bent u met het CDA van mening dat deze ontwikkeling haaks staat op de inzet van zowel de politiek als de 
Sportraad om het Dordtse bewegingsonderwijs naar een hoger niveau te tillen?  

In het concept-bezuinigingsbeleid worden docenten die zowel zijn opgeleid om gymlessen alsmede reguliere 
lessen te verzorgen, gedwongen om het lichamelijk onderwijs stop te zetten. Vakdocenten lichamelijke 
opvoedingen worden mogelijk ontslagen. Hiermee lijkt het in de afgelopen twintig jaar zorgvuldig 
opgebouwde bewegingsonderwijs, met name in Dordt West, in een tijdsbestek van enkele weken te worden 
afgebroken.  

4: Bent u bereid om met het bestuur van OPOD in overleg te treden over deze ontwikkelingen en hen te 
vragen deze maatregelen in elk geval op te schorten?  

5: Als het concept-bezuinigingsbeleid zoals aangedragen door het interimbestuur wordt vastgesteld, vindt 
het beleid ingang op 1 augustus aanstaande. Kunt u de raad voor het zomerreces middels een 
raadsinformatiebrief inzicht geven in de door OPOD beoogde reorganisatiestrategie in de breedte en het 
bewegingsonderwijs in het bijzonder? 

Namens de fractie van het CDA Dordrecht, 
 

 

C. J. Rovers    C.M. Merkuur 

                                                             
1
 Brief Sportraad is op te vragen via: 

http://www.dordrecht.nl/pls/idad/mozEgemDocument%3FF_DOCNR%3D3547028&sa=U&ei=3vaFU_TjPMGvPJajgPgM&ved=0CCEQF

jAA&sig2=ebIpUdlplTaREBXusTHSaw&usg=AFQjCNFJGG5MyTvANS2TFXA_qI-AqGzbYA 


