
 

 

 

 

 

 

 

Besluitenlijst Stadsronde Educatieve Agenda Maastricht 
2021-2024 

 

Onderwerp   Educatieve Agenda Maastricht 2021-2024 

Datum Behandeling    7 september 2021 

Portefeuillehouder    Wethouder Jongen 

Aanwezig  Via video-vergaderen: woordvoerders, wethouder Jongen, ambtenaar, insprekers 
de voorzitter en secretaris. Via de livestream: overige raadsleden, burgerleden, 
en burgers. 

Woordvoerders  Boelen (SPM), Korsten (GroenLinks), Politsch (D66), Van Gool (PvdA), Verkoijen 
(VVD), Gerats (SP), Voorst (PVM), Miesen (PVV), Schulpen (SAB), Meijer-
Coninx (50PLUS), Tiber (Groep Gunther) 

Voorzitter  Dhr. Severijns 

Secretaris  Dhr. Verkooijen 

Samenvatting en 
afspraken  

De voorzitter opent de vergadering, heet iedereen welkom en schetst de inhoud 
en het verloop van de ronde. Daarbij herinnert hij aan de huishoudelijke regels in 
verband met het digitaal vergaderen. Het betreft een stadsronde over de 
Educatieve Agenda Maastricht 2021-2024. 
 
Er komen twee insprekers gezamenlijk aan het woord; het betreffen de heren  
Thomassen (voorzitter van het SDG onderwijsplatform Maastricht) Steijns (lid van 
het SDG onderwijsplatform Maastricht, tevens oud-voorzitter). Zij vinden het 
belangrijk dat de Sustainable Development Goals (SDG’s) geïntegreerd worden 
in de Educatieve Agenda Maastricht. Deze doelen zijn inmiddels ook door twee 
Maastrichtse onderwijskoepels omarmt. De uitnodiging is tevens om als 
gemeente aan te sluiten bij het SDG platform. 
 
Er worden door de woordvoerders vragen aan de insprekers gesteld over o.a. de 
inhoud van de SDG’s, de totstandkoming en hoe ze verder geëvolueerd zijn, 
betrokkenheid van het platform bij het opstellen van de Educatieve Agenda, 
wanneer de insprekers tevreden zijn en welke partijen verder betrokken moeten 
worden. De insprekers beantwoorden alle vragen. 
 
De wethouder omarmt de SDG’s en is blij met de activiteiten van het SDG 
onderwijsplatform. Als gemeente aansluiten bij het SDG onderwijsplatform vindt 
hij niet praktisch; dit is voornamelijk een capaciteitskwestie en er zijn wringende 
belangen. Wel vindt hij dat de communicatie zo ingericht moet worden dat het 
SDG onderwijsplatform een rol krijgt. 

 
Tot slot bedankt de voorzitter de aanwezigen en schetst het vervolgproces. Op 
21 september volgt de raadsronde en op 28 september de raadsvergadering. 
Vervolgens sluit hij de vergadering. 
 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

Rondebriefje Stadsronde 

 

Onderwerp Educatieve Agenda Maastricht 2021-2024  

Datum 07 september, 2021 

Portefeuillehouder Wethouder Jongen 

Programmanummer 4 Onderwijs 

Behandelend ambtenaar PMJ Muijrers 
Telefoonnummer: 0611345986 
peggy.muijrers@maastricht.nl 

Wat hebben we aan het 
einde van de bijeenkomst 
bereikt?  

Inwoners en instellingen zijn in de gelegenheid gesteld hun opvattingen en 
standpunten betreffende het voorliggende voorstel kenbaar te maken aan 
elkaar en aan de raad. 

Vorm bijeenkomst Digitale bijeenkomst  

Wie neemt uiteindelijk het 
besluit?  

De Raad, n.a.v. verzoek bij behandeling onderwijsvisie ‘Samen Leren in 
Maastricht’ 

Verloop voorgaande 
proces 

De Educatieve Agenda Maastricht 2021-2024 is opgesteld in nauwe 
samenwerking met een afvaardiging van de VVE-gecertificeerde 
kinderopvangorganisaties, primair- en voortgezet onderwijs in Maastricht, 
collega’s vanuit gemeente Maastricht op het gebied van armoedebestrijding, 
kunst & cultuur (Centre Céramique/Kumulus), sport & bewegen (Maastricht 
Sport), natuur- en milieueducatie (CNME), het stedelijke SDG platform en 
PACT voor kindcentra. 

Inhoud  Tijdens de ronde zal er mogelijkheid zijn om met partners van gedachte te 
wisselen/in gesprek te gaan over de Educatieve Agenda Maastricht 2021-
2024. Dit doen we digitaal plenair via een drietal lijnen: 

1. Ambitiedocument 

2. Uitvoeringsagenda: Voor- en Vroegschoolse Educatie, Primair 

onderwijs & kindcentra  

3. Uitvoeringsagenda: Voortgezet Onderwijs, Speciaal onderwijs 

(Campus Special Needs) en Middelbaar beroepsonderwijs & 

volwasseneducatie. 

Van de raadsleden wordt 
gevraagd 

Te luisteren naar de partners in de Educatieve Agenda Maastricht 2021-2024 
en hen te bevragen over hun standpunten. 

Van de wethouder wordt 
gevraagd 

Als digitaal toehoorder deel te nemen. Bij uitzondering kan de wethouder een 
korte reactie of toelichting geven op uitnodiging van de voorzitter. 

Van de ambtenaar wordt 
gevraagd 

Als toehoorder digitaal deel te nemen. Kan op verzoek van de voorzitter een 
korte technische toelichting geven. 

Van de instellingen wordt 
gevraagd 

In dialoog te gaan met elkaar en met de raad en hierin hun opvattingen en 
standpunten betreffende het voorliggende voorstel kenbaar te maken. 

Worden er extra partijen 
uitgenodigd voor de 
stadsronde 

Ja, een afvaardiging van de VVE-gecertificeerde kinderopvangorganisaties, 
primair- en voortgezet onderwijs in Maastricht, collega’s vanuit gemeente 



 

 

 

 

 

 

Maastricht op het gebied sport & bewegen (Maastricht Sport), natuur- en 
milieueducatie (CNME), het stedelijke SDG platform en PACT voor kindcentra. 

Vervolgtraject Op 21 september vindt de raadsronde plaats over de Educatieve Agenda 
Maastricht 2021-2024 en op 28 september de raadsvergadering.  

Na vaststelling zal de defintieve versie van de Educatieve Agenda Maastricht 
2021-2024 aan alle betrokkenen worden uitgereikt/gedeeld.  

 

 


