
 

 

 

 

 

 

 

Rondebriefje Raadsronde 

 

Onderwerp “Samen Leren in Maastricht”, Onderwijsvisie van Gemeente Maastricht 
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Doel van de bijeenkomst Besluitvorming voorbereiden. 

Wie neemt uiteindelijk het 
besluit?  

De gemeenteraad. 

Verloop voorgaande 
proces 

Er is een "Onderwijs narratief" opgesteld. Een verhaal dat een vijftal 
kernwaarden beschrijft als gezamenlijke basis onder de transformaties die 
gaande zijn in het onderwijs en het sociale domein. 

Er zijn vervolgens in april-mei 2019 drie onderwijstafels ingericht (0-12 jaar; 12-
18 jaar; 18 jaar en ouder) waar dit narratief is voorgedragen en waarover het 
gesprek met stakeholders is gevoerd. 

Vervolgens zijn er beleidsopgaven geschreven die getoetst zijn aan de 
gevonden kernwaarden. 

De kernwaarden en de beleidsopgaven vormen samen de onderwijsvisie 
"Samen Leren in Maastricht". 

De gemeenteraad is in de stadsronde van 10 september jl. via onderwijstafels 
die avond in gesprek geweest met een afvaardiging van betrokken 
stakeholders in het voorgaande proces.  

Aanvullend heeft er op 24 september jl. een raadsinformatieronde 
plaatsgevonden.  

Inhoud  De gemeenteraad heeft aan de portefeuillehouder onderwijs gevraagd een 
Onderwijsvisie op te stellen. 

Het proces om tot een Onderwijsvisie te komen, is gestart door aan een drietal 
‘onderwijstafels’ met stakeholders op zoek te gaan naar gemeenschappelijk 
waarden die ons drijven bij de grote veranderingen die gaande zijn in het 
onderwijs en het sociale domein en die daarmee onze gezamenlijke basis 
vormen. 

Vervolgens zijn er beleidsopgaven beschreven die aansluiten bij die 
veranderingen maar ook bij de wettelijke taken van de gemeente op 
onderwijsgebied, daarbij rekening houdend met de 
verantwoordelijkheidsverdeling tussen gemeente en onderwijsbesturen. 

Deze beleidsopgaven zijn getoetst aan de gevonden kernwaarden (de 
gezamenlijke basis) en zullen verder concreet worden uitgewerkt in een nog op 
te stellen uitvoeringsagenda de Educatieve Agenda Maastricht, alsook in 
Integrale Huisvestingsplannen. 
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Van de raadsleden wordt 
gevraagd 

Besluitvorming voor te bereiden 

Vervolgtraject Besluitvorming in raadsvergadering van XX november 2019. 

 


