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Geachte mevrouw Nuyts,

Vraag 1:
Heeft u nog vertrouwen in het LVO?
Antwoord 1:
Ja, ik heb nog vertrouwen in LVO. Dat neemt niet weg dat ik de perikelen rondom het vmbo
Maastricht ten zeerste betreur.
Ondanks de situatie rondom de eindexamens op het vmbo, zie en hoor ik ook veel positieve
geluiden; bijvoorbeeld over het Porta Mosana college en de Bernard Lievegoed school.
Ook de buurscholen in Meerssen/Valkenburg en Gulpen zijn LVO scholen.

Vragen ex art. 47 RvO
inzake

Onderstaand treft U de beantwoording aan van de vragen die uw fractie gesteld heeft in het kader
van artikel 47 van het Reglement van Orde.

Vraag 2:
Volgens de Liberale Partij Maastricht is - nu het dieptepunt in onderwijsland is bereikt – het moment
aangebroken om een einde te maken aan de monopoliepositie van het LVO en te zorgen dat meer
organisatie zeggenschap krijgen over het onderwijs in Maastricht.
Welke mogelijkheden biedt de minister en de wet om Maastricht hiermee te helpen?
Antwoord 2:
Iedereen in Nederland mag een school oprichten met onderwijs naar eigen geloofs- of
levensovertuiging. De rijksoverheid houdt toezicht op de kwaliteit van het onderwijs en bekostigt het
openbaar en bijzonder onderwijs. Voor deze bekostiging gelden voorwaarden.

De Wet op het Voortgezet Onderwijs (WVO) noemt in artikel 65 het minimum aantal leerlingen om
voor bekostiging in aanmerking te komen. Artikel 66 van de WVO gaat over de aanvraagprocedure
van een nieuwe school. Informatie over de hoogte van een eventuele startbekostiging kunt u vinden
in de “Regeling aanvullende bekostiging nevenvestiging en start- en aanvullende bekostiging nieuwe
school VO” in de publicaties van de Staatscourant.
Vraag 3:
Bent u het met ons eens dat het LVO genoeg kansen heeft gehad op het gebied van Maastrichts
onderwijs en dat ons onderwijs niet nog meer schade moet oplopen en dat we dus afscheid moeten
nemen van het LVO?
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Antwoord 3:
Nee. Het voortgezet onderwijs in Maastricht zit in een moeilijke periode. Het is van groot belang dat
er stappen vooruit gezet worden richting kwalitatief voorgezet onderwijs voor de jeugd in onze stad
en regio. Afscheid nemen van het LVO zie ik in die context niet als een juiste stap. We moeten juist
inzetten op een constructieve samenwerking om het Maastrichtse voortgezet onderwijs toekomst
bestendig in te richten.
Vraag 4:
Bent u met ons van mening dat het voltallige bestuur en de RvC moeten aftreden?
Antwoord 4:
Minister Slob heeft besloten tot onderzoek naar het bestuurlijke handelen in relatie tot de ontstane
situatie op het vmbo Maastricht. Hierbij wordt ook de rol van de Inspectie van het Onderwijs
onderzocht.
De Raad van Toezicht is verantwoordelijkheid voor de invulling van het LVO Bestuur. De gemeente
heeft hierin geen bevoegdheid.
Vraag 5:
Een andere belangrijke vraag is of het LVO op onevenredige wijze het belang van het openbaar
onderwijs heeft geschaad (art. 7 lid 6 laatste zin)? Wat is de mening van het College?

Kijken we naar de ontstane situatie op het vmbo Maastricht, dan is raadsbreed de motie ‘Limburgs
voortgezet onderwijs (LVO)’ d.d. 3 juli 2018 aangenomen, waarin u mij heeft verzocht om zowel bij
het CvB van LVO als bij de Onderwijsinspectie aan te dringen op een onafhankelijk onderzoek dat
analyseert waar de oorzaken liggen van het debacle dat op onze school in Maastricht heeft
plaatsgevonden.
Inmiddels heeft de Inspectie van het Onderwijs bij brief d.d. 27 juli 2018 gereageerd op ons verzoek
(Bron: Dagmail d.d. 7 augustus 2018).
Er zijn inmiddels drie onderzoeken gestart, betreffende:
1. Verbreed onderzoek bij LVO naar de kwaliteit van het onderwijs bij 11 scholen die onder het
LVO-bestuur vallen. Deze onderzoeken richten zich op de vraag of het onderwijs van
voldoende kwaliteit is, en of het bestuur en management voldoende zicht hebben op de
kwaliteitsborging van de onderwijskwaliteit.
2. Onderzoek naar het handelen van het bestuur LVO dat zich richt op de vraag hoe het
bestuur heeft gehandeld rond de onderwijskwaliteit – in het bijzonder de examenkwaliteit, de
onderwijstijd – rond het pedagisch klimaat en de werking van de klachtenregeling.
3. Tot slot zal de Auditdienst Rijk (ADR) onderzoek doen naar de examenproblematiek op het
vmbo Maastricht en de rol van de Inspectie van het Onderwijs hierin.
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Antwoord 5:
Artikel 7 lid 6 van de statuten van LVO luidt “Het College van Bestuur heeft goedkeuring nodig van
de gemeente waarin een openbare school is gelegen voor besluiten tot verplaatsing, samenvoeging,
omzetting, splitsing, wijziging van het openbaar karakter en opheffing van deze school en besluiten
tot opheffing van afdelingen daaraan. Goedkeuring kan alleen worden onthouden indien het besluit
van het College op onevenredige wijze het belang van het openbaar onderwijs schaadt.
Uit de overwegingen zoals opgenomen in het bindend advies van het NAI, behoeft de vraag over de
reikwijdte van de goedkeuringsbevoegdheid geen bespreking meer (Bron: Raadsinformatiebrief
Bindend advies NAI, Dagmail 23 juli 2018).
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Het College wacht de uitkomsten van bovenstaande onderzoeken af.
Uiteraard zal ik de raad informeren over de voortgang en uitkomsten van de onderzoeken.
Vraag 6:
Welke consequenties verbindt het college hier aan?
Wat is wettelijk mogelijk?
Antwoord 6:
Voor de toekomst van het onderwijs in onze stad is het van belang dat de gemeente – in
samenwerking met het bevoegd gezag van LVO - werkt aan de herinrichting van het voortgezet
onderwijs om de ‘basis op orde te krijgen’, op een wijze die breed gedragen wordt door alle
stakeholders in de stad. Het ‘Masterplan (her)inrichting voortgezet onderwijs en huisvesting
Maastricht’ is een eerste stap in dit proces. Zie tevens antwoord 3.

Hoogachtend,

Vragen ex art. 47 RvO

H.W.M. (Bert) Jongen
Wethouder Onderwijs, Jeugdzorg, Studentenstad en Sport
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