Voorgenomen besluit College van Bestuur inzake eindscenario (her)inrichting voortgezet onderwijs
Maastricht en het bijbehorende transitieplan
30 augustus 2018

Op 27 augustus jl. hebben de bestuurlijke opdrachtgevers, gemeente Maastricht en LVO, van de
gezamenlijk ingestelde stuurgroep Herinrichting Voortgezet Onderwijs en Huisvesting Maastricht het
advies ontvangen omtrent het eindscenario voor de (her)inrichting van het voortgezet onderwijs van
Maastricht.
Het College van Bestuur van LVO neemt vandaag een voorgenomen besluit. Het College van
Burgemeester en Wethouders van Maastricht doet dit in september dit jaar. Daarna volgt het traject
richting medezeggenschap en gemeenteraad. In geval dit positief is, zou nog dit kalenderjaar een set
besluiten kunnen worden genomen ter formalisering van hetgeen in het Masterplan (januari 2018) en
het voorliggende advies (augustus 2018) op hoofdlijnen is vastgesteld. Er volgen aldus finale
besluitvormingsdocumenten voor alle trajecten die hier aan de orde zijn.
Het College van Bestuur constateert dat met het eerder vastgestelde Masterplan reeds verregaande
overeenstemming is bereikt over en draagvlak is ontstaan voor de gewenste inrichting van het
voortgezet onderwijs in de stad Maastricht en de huisvestingsopgave die daaraan verbonden is. Het
thans ontvangen advies van de stuurgroep is dan ook te beschouwen als het sluitstuk van deze
planvorming. Daarnaast bevat het advies van de stuurgroep een transitieplan, waarin helder wordt wat
– in afwachting van de definitieve gebouwelijke voorzieningen – nu reeds gedaan moet worden om het
onderwijsaanbod in de stad breder, gevarieerder en aantrekkelijker te maken.
De stuurgroep bouwt in haar advies voort op de twee overgebleven scenario’s van het Masterplan.
Beide scenario’s gaan uit van de totstandkoming van drie brede scholengemeenschappen in
Maastricht: één in Maastricht-West (het Bonnefanten College) en twee in Maastricht-Oost (de Bernard
Lievegoed School en een nieuw te vormen scholengemeenschap door het samengaan (fuseren) van het
Porta Mosana College en het Sint-Maartenscollege). De stuurgroep kiest ervoor om op elk van deze
scholengemeenschappen zowel vmbo als havo en vwo aan te bieden. Voor het beroepsonderwijs
wordt, op basis van het Masterplan, nu de keuze gemaakt voor de mogelijkheid dat alle leerlingen op
hun eigen school(locatie) hun opleiding af kunnen ronden, terwijl tegelijkertijd gebruik wordt gemaakt
van gezamenlijke faciliteiten in de stad (bijvoorbeeld voor het techniekonderwijs). Het College van
Bestuur steunt deze gedachtegang en neemt het advies van de stuurgroep over de onderwijskundige
herinrichting over.
Het College van Bestuur stelt vast dat de stuurgroep, in het verlengde van het Masterplan, zich heeft
gebogen over het denominatievraagstuk. Voor het Terra Nigra Praktijkonderwijs (Rooms-Katholiek),
het Bonnefanten College (Algemeen Bijzonder), de Bernard Lievegoed Vrijeschool (Algemeen
Bijzonder) en het United World College Maastricht (Algemeen Bijzonder) liggen deze denominaties
voor de hand. Voor de nieuw te vormen scholengemeenschap in Maastricht-Oost acht het College van
Bestuur het gewenst dat deze nieuwe school in ieder geval een openbaar karakter heeft en daarmee
voor leerlingen van iedere gezindte toegankelijk is. Voorts dient de school ruimte en gelegenheid te
bieden voor het geven en volgen van levensbeschouwelijk vormingsonderwijs. In dit kader wordt
onderzocht of gebruik kan worden gemaakt van de mogelijkheden die de Wet Samenwerkingsschool
biedt: in dat geval wordt de denominatie “Openbaar/Bijzonder”, waarbij zal worden geborgd dat de
school aan alle kenmerken van openbaar onderwijs voldoet, inclusief de huidige bevoegdheden die de
gemeente ten aanzien van het openbaar voortgezet onderwijs in Maastricht heeft. Een overzicht van
de huidige en mogelijk toekomstige situatie in termen van scholen, locaties, BRIN en denominaties is
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opgenomen in bijlage 1. Over de toekomstige denominaties zal, conform de statuten van LVO, in
overleg worden getreden met de gemeenteraad van Maastricht en met de Bisschop van Roermond en
de Nederlandse Katholieke Schoolraad.
Het College van Bestuur stelt eveneens vast dat er zowel vanuit het Sint-Maartenscollege (locatie
Noormannensingel) als vanuit het Porta Mosana College (locatie Oude Molenweg) wordt benadrukt dat
onderwijskundige kwaliteiten en verworvenheden in de nieuwe scholengemeenschap onverkort tot
hun recht moeten komen. Dit zal worden geborgd, waarbij het ook aan de schoolleiding en de
docententeams van beide locaties is om hier handen en voeten aan te geven. Juist door hen hierin de
voorhand te verlenen, kan worden gewerkt aan het vereiste draagvlak. Daarnaast is er een belangrijke
opgave om het vmbo-onderwijs uit de huidige verweesde positie te halen en een integraal onderdeel
te laten uitmaken van de nieuwe brede scholengemeenschap. Het College van Bestuur zal deze beide
aspecten – het behoud van kwaliteiten en verworvenheden en het integreren van het vmbo-onderwijs
– in zijn opdracht aan de Centrale Directie en de schooldirecteuren opnemen.
Daarbij realiseert het College van Bestuur zich dat het succes van de herinrichting in grote mate
afhankelijk is van stabiele, evenwichtige en hoogwaardige teams van docenten, ondersteuning en
leidinggevenden. Het is dan ook zaak om de verplaatsingsproblematiek zoals deze zich in het voorjaar
2018 voordeed te voorkomen en rust te brengen in de formatie van de scholen. Hiertoe zal de
herinrichting gepaard moeten gaan met een zorgvuldig traject om voor alle Maastrichtse scholen een
juiste en duurzame bezetting te waarborgen. Hierover is inmiddels het overleg met de vakbonden
gestart.
Voorts stelt het College van Bestuur vast dat de stuurgroep in het kader van het transitieplan adviseert
reeds met ingang van het schooljaar 2019-2020 tot een vernieuwd en verbreed onderwijsaanbod te
komen. Dit is van belang om de nieuwe scholengemeenschappen een goede start te bieden en om
weer te werken aan groei van het aantal leerlingen dat voor het Maastrichtse voortgezet onderwijs
kiest. Het College van Bestuur steunt deze gedachtegang en neemt het advies van de stuurgroep over
het transitieplan over.
Bij het vernieuwde en verbrede onderwijsaanbod en de doelstelling van groei van het aantal leerlingen
hoort ook een hechte samenwerking met de besturen en scholen van het basisonderwijs, het speciaal
onderwijs en het vervolgonderwijs. Het overleg hierover is reeds opgestart. Ook het initiatief om te
komen tot een Educatieve Agenda Maastricht past hierin.
Tot slot vergt de onderwijskundige herinrichting passende en adequate onderwijshuisvesting. Ook
hiervoor bieden het Masterplan en het door de stuurgroep gepresenteerde eindscenario goede
aanknopingspunten. Het College van Bestuur zal samen met de gemeente Maastricht streven naar een
zo spoedig mogelijke afronding van en besluitvorming over het Integraal Huisvestingsplan.

Aldus komt het College van Bestuur tot het volgende voorgenomen besluit:
- het advies van de stuurgroep Herinrichting Voortgezet Onderwijs en Huisvesting Maastricht
inzake de onderwijskundige herinrichting wordt overgenomen;
- de vanuit een fusie van het Porta Mosana College en het Sint-Maartenscollege te vormen
scholengemeenschap in Maastricht-Oost heeft in ieder geval een openbaar karakter en is
daarmee voor leerlingen van iedere gezindte toegankelijk. Voorts dient de school ruimte en
gelegenheid te bieden voor het geven en volgen van levensbeschouwelijk vormingsonderwijs.
In dit kader wordt onderzocht of gebruik kan worden gemaakt van de mogelijkheden die de
Wet Samenwerkingsschool biedt: in dat geval wordt de denominatie “Openbaar/Bijzonder”,
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waarbij zal worden geborgd dat de school aan alle kenmerken van openbaar onderwijs
voldoet, inclusief de huidige bevoegdheden die de gemeente ten aanzien van het openbaar
voortgezet onderwijs in Maastricht heeft. Over de toekomstige denominaties zal, conform de
statuten van LVO, in overleg worden getreden met de gemeenteraad van Maastricht en met de
Bisschop van Roermond en de Nederlandse Katholieke Schoolraad;
in genoemde scholengemeenschap in Maastricht-Oost worden de kwaliteiten en
verworvenheden van de huidige scholen behouden;
het advies van de stuurgroep Herinrichting Voortgezet Onderwijs en Huisvesting Maastricht
inzake het transitieplan wordt overgenomen, inclusief het vernieuwde onderwijsaanbod voor
de instromende leerlingen per schooljaar 2019-2020;
in de transitieperiode zal sprake zijn van een zorgvuldig traject om voor alle Maastrichtse
scholen een juiste en duurzame bezetting te waarborgen;
samen met de gemeente Maastricht wordt zo spoedig mogelijk tot afronding van het Integraal
Huisvestingsplan gekomen.

Het College van Bestuur zal het voorgenomen besluit schriftelijk bevestigen aan het College van
Burgemeester & Wethouders.

30 augustus 2018,
voorzitter College van Bestuur
interim-lid College van Bestuur VMBO Maastricht
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Bijlage 1: Scholen, locaties, BRIN en denominaties in Maastricht

Huidige situatie
School

Locatie

BRIN

Denominatie

VMBO Maastricht

Bemelerweg / Bemelergrubbe

VHBO Maastricht
Bernard Lievegoed School
Porta Mosana College
HAVO/VWO
Sint-Maartenscollege
HAVO/VWO
Terra Nigra
Praktijkonderwijs
United World College

Eenhoornsingel
Nijverheidsweg
Oude Molenweg

Porta Mosana College en
Sint-Maartenscollege
Bonnefanten College
Bonnefanten College
Porta Mosana College

Openbaar en
Rooms-Katholiek
Algemeen Bijzonder
Algemeen Bijzonder
Openbaar

Noormannensingel

Sint-Maartenscollege

Rooms-Katholiek

Terra Nigrastraat

Terra Nigra
Praktijkonderwijs
Porta Mosana College

Rooms-Katholiek

Discusworp

Openbaar

Situatie Eindscenario
School

Locatie

BRIN

Denominatie

Bonnefanten College
Bernard Lievegoed School

Eenhoornsingel
Unilocatie samen met de
Bernard Lievegoed School PO
Unilocatie in Maastricht-Oost

Bonnefanten College
Bernard Lievegoed School

Algemeen Bijzonder
Algemeen Bijzonder

Nieuwe
scholengemeenschap Oost
Terra Nigra
Praktijkonderwijs
United World College

Openbaar/Bijzonder of
Openbaar
Rooms-Katholiek

Nieuwe
scholengemeenschap Oost
Terra Nigra
Praktijkonderwijs
United World College

Nieuwe locatie in MaastrichtOost
Discusworp

Algemeen Bijzonder
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