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Inleiding 1 . 
GOmotive Automotive Training en Support B.V. (hierna: GOmotive) 
zou voor 1 augustus 2021 in aanmerking komen voor een regulier 
vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen. Vanwege COVID-19 
hebben we echter de werkwijze van dit onderzoek aangepast. Om te 
bepalen hoe we het vierjaarlijks onderzoek inrichten, maken we voor 
ieder bestuur een inschatting van risico’s. Dit gebeurt onder meer op 
basis van een analyse van onderwijsresultaten, signalen en de 
toezichtshistorie, waaronder het meest recente oordeel over 
Kwaliteitszorg en ambitie op bestuursniveau. Onderdeel van deze 
risicoanalyse is ook een gesprek met het bestuur. Op basis van al deze 
informatie richten wij het onderzoek in. Wij hebben dit onderzoek 
uitgevoerd op 14 september 2020. 
 

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS - VIERJAARLIJKS ONDERZOEK 3/6



 

Werkwijze 2 . 
Op basis van de analyse van de beschikbare informatie hebben wij 
gesproken met het bestuur van GOmotive. Wij spraken over de sturing 
door het bestuur en op welke wijze zij zicht heeft op de 
onderwijskwaliteit van de opleidingen. De risicoanalyse heeft er toe 
geleid dat wij onze eerdere oordelen op het niveau van het bestuur 
hebben geverifieerd. Wij hebben daartoe gesproken met docenten en 
studenten. Ten slotte hebben wij een afsluitend gesprek met het 
bestuur gevoerd om onze conclusie te bespreken en om afspraken te 
maken over het vervolg van het toezicht. Dit is in het volgende 
hoofdstuk beschreven. 
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Conclusie 3 . 
Op basis van onze bevindingen, de risicoanalyse en de 
verificatiegesprekken concluderen wij dat wij geen aanleiding hebben 
om ons vorige oordeel aan te passen. Wij handhaven daarom het 
eerder gegeven oordeel Voldoende voor het kwaliteitsgebied 
Kwaliteitszorg en Ambitie. Wij hebben tijdens het onderzoek geen 
risico’s aangetroffen bij het bestuur en de onderliggende opleidingen 
die maken dat wij afspraken maken voor vervolgtoezicht. Het regulier 
onderzoek zal daarom plaatsvinden in de nieuwe toezichtscyclus die 
loopt van 2021 tot en met 2025. 
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Inspectie van het Onderwijs 
Postbus 2730, 3500 GS Utrecht 
T-algemeen 088 6696000 
T-loket (voor vragen) 088 6696060 
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