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Uitnodiging in verband met onderzoek bestuurlijk handelen bij LVO

Beste (oud-) leerling, ouder, en (oud-) medewerker van LVO,
Graag nodigen wij u uit om een bijdrage te leveren aan een onderzoek naar het
bestuurlijk handelen bij LVO naar aanleiding van de gebeurtenissen op het VMBO
Maastricht. Het onderzoek richt zich met name op de mogelijke oorzaken van deze
gebeurtenissen, maar ook op de vraag in hoeverre er ook bij andere scholen van
LVO dit soort situaties kunnen ontstaan.
In de maand september 2018 voeren wij het onderzoek bij het bestuur en een
aantal scholen uit.
Wij voeren dan onder andere gesprekken met:

een deel van de leerlingen van bepaalde scholen;

een deel van de docenten van bepaalde scholen;

een deel van de teamleiders van bepaalde scholen;

directeuren van alle scholen en alle clusterdirecties;

de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad;

het bestuur en de staf;

het intern toezicht;

de medezeggenschapsraad;

de adviesraad.
LVO is een grote organisatie met veel scholen verspreid over Limburg. Daarom
kunnen wij niet met iedere betrokkene spreken. Spreken wij u niet in het kader
van het onderzoek, maar wilt u wel informatie geven, dan kunt u dit aangeven via
een speciaal voor dit onderzoek in het leven geroepen e-mailadres: lvomelding@onderwijsinspectie.nl. Alle informatie zal strikt vertrouwelijk worden
behandeld. Ook kunt u in uw mail aangeven als u door ons nog telefonisch
benaderd wilt worden. Wij nemen dan contact met u op. Als u wel deelneemt aan
een van de onderzoeksgesprekken maar ook nog individueel informatie aan ons
wilt geven, kan dat ook via bovengenoemd e-mailadres.
Ik hoop dat ieder die dat nodig vindt van deze gelegenheid gebruik maakt.
Met vriendelijke groet,
L.F. Lichtenberg
Onderzoeksleider
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