
 

 

 

 

 

 

Rondebriefje Informatieronde 
 

Onderwerp Onderzoeks- en inspectierapporten LVO  

Datum 26 maart 2019 

Portefeuillehouder Wethouder Jongen 

Programmanummer 4 Onderwijs  

Behandelend ambtenaar Jan Jegers / Peggy Muijrers / Bart Golsteijn 
Jan.jegers@maastricht.nl / peggy.muijrers@maastricht.nl / 
bart.golsteijn@maastricht.nl 

Wat hebben we aan het 
einde van de bijeenkomst 
bereikt?  

Raadsleden zijn geinformeerd over de onderzoeks- en inspectierapporten 
aangaande LVO, en zijn in de gelegenheid geweest om vragen te stellen.  

Vorm bijeenkomst Tijdens de bijeenkomst worden de evaluatie- en inspectierapporten nader 
toegelicht en kunnen (burger)raadsleden vragen stellen.  

Wie neemt uiteindelijk het 
besluit?  

De rapporten zijn niet gericht op besluitvorming door de raad, maar gezien het 
belang van het onderwerp is - mede op verzoek van de raadswerkgroep 
ontwikkelingen voortgezet onderwijs - een informatieronde gepland. 

Verloop voorgaande 
proces 

- Oplevering inspectierapport onderwijsinspectie – kwaliteitsonderzoek VMBO 
Maastricht 

- Oplevering inspectierapport onderwijsinspectie – bestuurlijk handelen 

- Oplevering onderzoeksrapport Auditdienst Rijk – onderzoeksrapport het 
handelen van de inspectie van het onderwijs bij het toezicht VMBO Maastricht 

Inhoud  Het rapport ‘kwaliteitsonderzoek VMBO Maastricht’ vloeide voort uit:  

De inspectie startte op 13 september 2018 een specifiek onderzoek op VMBO 
Maastricht (bestaande uit de vmbo-afdelingen van het Porta Mosana College 
en het Sint Maartenscollege). Dit onderzoek werd gestart naar aanleiding van 
in juni 2018 geconstateerde tekortkomingen in de afsluiting van de 
programma’s van toetsing en afsluiting bij VMBO Maastricht. 

 

In het rapport ‘bestuurlijk handelen’ stonden de volgende vragen centraal: 

1. Is de samenstelling, verantwoordelijkheidsverdeling en de uitoefening van 
het bevoegd gezag en raad van toezicht deugdelijk? Art. 24d t/m 24 e1 WVO. 
Hierbij wordt op basis van signalen ook gekeken naar de bestuursvergoeding 
in combinatie met nevenfuncties en in relatie tot WNT. 

2. Hebben het bestuur en de onderliggende scholen een stelsel van 
kwaliteitszorg ingericht en leidt dat tot verbetering van het onderwijs? (WVO, 
artikel 23a en 24, vierde lid). Hoe heeft in relatie hiermee de 
examenproblematiek bij VMBO Maastricht kunnen plaatsvinden? 

3. Hebben het bestuur en zijn scholen een professionele kwaliteitscultuur en 
functioneren zij transparant en integer? (WVO, art. 103, eerste lid; (art. 23a en 
24, vierde lid). In hoeverre geldt dat specifiek voor de afhandeling van klachten 
binnen de organisatie van leerlingen, ouders en personeel? 



 

 

 

 

 

 

4. Leggen het bestuur en zijn scholen/opleidingen intern en extern toegankelijk 
en betrouwbaar verantwoording af over doelen en resultaten en voeren zij 
daarover actief een dialoog? (art. 8 en 10, 11, 12 en 14 WMS; art. 24a WVO; 
art. 103 WVO; art. 24d, 24e, 24e1 WVO). 

5. Wat is de financiële continuïteit van het bestuur (rekening houdend met 
invloeden als demografische krimp) en wat zijn de mogelijke, voorzienbare 
effecten daarvan op de kwaliteit van het onderwijs? 

 

In het rapport ‘handelen van de inspectie’ stonden de volgende vragen 
centraal: 

1. Wat was de context waarbinnen het handelen van de inspectie plaatsvond, 
in het bijzonder de kaders voor het toezicht, het instrumentarium en de 
capaciteit van de inspectie en de verdeling van verantwoordelijkheden? 

2. Welke handelingen heeft de inspectie verricht in de casus VMBO Maastricht 
in de periode augustus 2015 tot 28 juni 2018? 

3. Wat had de inspectie meer of anders kunnen doen in deze casus, gezien de 
problematiek rond de examens, de context en de ontvangen signalen? 

4. Welke verbeterpunten zijn er in de werkwijze van de inspectie, op basis van 
deze casus? 

Van de raadsleden wordt 
gevraagd 

Het stellen van eventuele vragen naar aanleiding van de rapporten. 

Worden er extra partijen 
uitgenodigd voor de 
ronde 

Ja: onderwijsinspectie (afgemeld), voorzitter centrale directie LVO Maastricht, 
interim bestuurder LVO VMBO Maastricht 

Vervolgtraject De rapporten zijn niet gericht op besluitvorming door de raad.  

 


