
Aan alle ouders/verzorgers van de leerlingen kaderberoepsgerichte leerweg Sophianum 

 

Gulpen, 26 november 2018 

 

Betreft: kwaliteitsonderzoek inspectie kaderberoepsgerichte leerweg 

 

Geachte ouders/verzorgers, 

 

Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs, waar onze school onder valt, is vandaag volop in het 

nieuws. Wij willen in deze brief uw aandacht vragen voor iets anders. 

Van 10 tot 12 september 2018 heeft de inspectie de kaderberoepsgerichte leerweg van onze school 

bezocht in het kader van een kwaliteitsonderzoek. 

Intussen heeft de inspectie het rapport vastgesteld en hieruit blijkt dat de Inspectie de 

onderwijskwaliteit op de onderzochte standaarden: aanbod, didactisch handelen, onderwijstijd en 

veiligheid als voldoende beoordeelt.  

De standaarden: zicht op ontwikkeling en begeleiding, toetsing en afsluiting, kwaliteitszorg en 

kwaliteitscultuur wordt als onvoldoende beoordeeld. Daarnaast dienen de onderwijsresultaten van 

de vmbo kaderberoepsgerichte leerweg te verbeteren en moeten binnen de standaarden aanbod, 

didactisch handelen, onderwijstijd en verantwoording en dialoog enkele tekortkomingen worden 

hersteld. 

 

Voor de afdeling vmbo kaderberoepsgerichte leerweg leiden de conclusies tot het eindoordeel “zeer 

zwak”. Bij de beoordeling is tevens een herstelopdracht aan de school verstrekt. De vmbo 

kaderberoepsgerichte leerweg moet binnen één jaar minimaal als onvoldoende beoordeeld worden. 

Daarnaast heeft de Inspectie in haar rapportage een aantal concrete herstelpunten opgenomen.  

Indien een afdeling als zeer zwak wordt beoordeeld wordt u als ouder hiervan in kennis gesteld 

middels een door de inspectie samengestelde samenvatting. Hierbij ontvangt u de samenvatting. 

 

Als school zijn we enerzijds geschrokken van deze uitkomst en het zware oordeel van de Inspectie. 

Anderzijds is er direct na de mondelinge terugkoppeling gestart met een herstelprogramma. Direct 

na het inspectiebezoek heeft de school al een drietal herstelpunten onmiddellijk hersteld. Het betreft 

hier het verbeteren van het programma van toetsing en afsluiting zodat het in zijn geheel aan de 

wettelijke eisen voldoet, het in de schoolgids publiceren van activiteiten die meetellen voor de 

onderwijstijd en het publiceren in de schoolgids van de behaalde rendementen.   

 

Wij willen als school graag op korte termijn aan de herstelopdrachten voldoen. Daarom hebben we 

ook externe hulp ingeschakeld via het programma “Leren Verbeteren”. Samen met deze 

ondersteuning zal op basis van het Inspectierapport een herstelplan “vmbo kaderberoepsgerichte 

leerweg” worden geschreven.  

We leggen de nadruk op het ontwikkelen en borgen van een kwaliteitscultuur waarbij de 

schoolleiding en het team structureel werken aan de verbetering van hun professionaliteit en het 

onderwijs.   

 

Onze school staat bekend als een betrouwbare school met goede onderwijsresultaten. Zoals eerder 

aangegeven betreuren we het als school dat dit oordeel moest worden uitgesproken. Het is van 

groot belang dat we gezamenlijk als één school, ouders, leerlingen en medewerkers, in het belang 

van de leerlingen, doelgericht werken aan een herstel van de kwaliteit van het onderwijs.  



Hierbij is ook uw rol als ouder van groot belang. Wij zullen u niet alleen informeren over de 

voortgang van het herstelprogramma maar ook daadwerkelijk een beroep op u doen om samen het 

onderwijs te verbeteren. Uw mening is daarbij onmisbaar. 

De komende maanden zullen van groot belang zijn voor de toekomst van onze gehele school, maar 

als schoolleiding geloven we in onze school en zijn we ervan overtuigd dat we met de inspanning van 

iedereen er sterker uit zullen komen. 

 

Mocht u vragen of suggesties hebben, neem dan contact op met de teamleider vmbo basis/kader, 

dhr. B. Hodiamont. 

 

Namens de schoolleiding, 

 

J.A.P. Hupperetz 

Directeur 

 

 


