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Agendapunt Motie vreemd aan de orde van de dag 

Onderwerp Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO) 

Besluit gemeenteraad  
 

De gemeenteraad van de gemeente Maastricht, in vergadering bijeen op 3 juli 2018, 

Constaterende dat: 

 de gemeenteraad geschokt is door het feit dat de leerlingen van VMBO-Maastricht voorlopig 

geen diploma krijgen, omdat er zodanig ernstige hiaten zijn in de PTA’s dat de inspectie de 

eindexamens van deze leerlingen ongeldig heeft verklaard; 

 hiermee de belangen van leerlingen en ouders ernstig zijn geschaad; 

 het aanzien van het onderwijs in Maastricht in het algemeen is geschaad;  

 de gemeenteraad in haar twee brieven van respectievelijk 22 juni en 25 juni 2018 haar 

ongerustheid en verontwaardiging naar buiten heeft gebracht en daarbij tevens zichtbaar 

maakte hoezeer ze met leerlingen en ouders meeleeft; 

Overwegende dat:  

 daarom allereerst alles in het werk gesteld moet worden, opdat deze 354 leerlingen zo snel 

mogelijk hun diploma kunnen ontvangen; 

 signalen over misstanden op deze scholen door de verantwoordelijke schooldirecties en LVO-

bestuurders niet ernstig genoeg zijn genomen; 

 ook de onderwijsinspectie op de gesignaleerde gebreken onvoldoende heeft gereageerd; 

 door deze gang van zaken het vertrouwen van de gemeenteraad in de leiding van deze beide 

organisaties op een dieptepunt is gekomen; 

 bovendien het schoolbestuur LVO-Maastricht er al langere tijd niet in slaagt een gedragen 

onderwijsvisie voor de inrichting van het VO in Maastricht te formuleren; 

 de gemeenteraad van Maastricht als stemgever van onze inwoners garanties wil zien voor 

kwalitatief goed onderwijs in de stad waarbij kansen voor onze kinderen en 

keuzemogelijkheden van ouders toetsstenen zijn; 

 de gemeenteraad voornemens is om op korte termijn advies te vragen aan de Rekenkamer 

over twee aspecten: in te schatten in hoeverre de monopoliepositie van LVO de 

ontwikkelingen van en de keuzemogelijkheden binnen  het VO in  Maastricht nadelig heeft 



beïnvloed; en ten tweede: op welke manier de raad haar rol in het toezicht op het onderwijs 

in het algemeen optimaal kan opnemen; 

Verzoekt het college: 

 bij LVO en Inspectie aan te dringen op onafhankelijk onderzoek dat analyseert waar de 

oorzaken van dit echec liggen, welke consequenties hieraan kunnen/moeten worden 

verbonden, zowel in de bezetting van de leidinggevende posities als in de wijze van 

aansturen, en welke oplossingsrichtingen er nu voorhanden zijn; 

 bij LVO en Inspectie af te dwingen dat er maatregelen komen die het vertrouwen zichtbaar 

en op korte termijn kunnen herstellen; 

 intussen alles in het werk te stellen om de continuïteit van kwalitatief goed onderwijs op alle 

niveaus te borgen; 

 eventuele plannen voor een andere bestuurlijke inrichting van het voortgezet onderwijs in 

Maastricht te beoordelen op de bijdrage die die plannen leveren aan een stabiel VO-aanbod 

in onze stad dat toekomstbestendig kansen voor leerlingen en keuzemogelijkheden voor 

ouders borgt; 

 de raad te informeren over de voortgang. 

En gaat over tot de orde van de dag 
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