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BEHANDELD DOOR  TELEFOONNUMMER  ONZE REFERENTIE  

JMW (Jan) Jegers  043 350 3124  2021.07417  

E-MAILADRES  FAXNUMMER   UW REFERENTIE  

Jan.Jegers@maastricht.nl  043 - 350 4141  --  

Geachte raadsleden,  

  
R

aadsinform
atiebrief 

 
Vanochtend heb ik de Toekomstvisie van de stichting LVO ontvangen over het toekomstig 
onderwijsaanbod in Maastricht. 
 
Aan het eind van de dag, 17.00 uur, zal LVO via nieuwsbrieven medewerkers, leerlingen en ouders 
informeren. De teams zijn dan allen ook al mondeling geïnformeerd door hun directeur. 
  
De voorlopige conclusie over het aanbod voor het voortgezet onderwijs ontvangen ook de diverse 
stakeholders van de stad Maastricht. LVO zal haar Toekomstvisie de komende weken via 
consultatierondes bespreken en daarbij ook in maart 2021 graag het gesprek aangaan met de 
gemeenteraad. Ik verneem graag via de griffie op welke wijze de raad vooraf aan de besluitvorming 
de dialoog met LVO over deze visie vorm wil geven. 
 
In dat kader informeer ik de raad over de Toekomstvisie van LVO (zie bijlage). Dit sluit ook aan bij de 
afspraak zoals gemaakt tijdens de raadinformatieronde van 02 maart 2021. 
  
Na de consultatierondes neemt het college van bestuur van LVO een formeel voorgenomen besluit. 
Uiteraard zal ik dit voorgenomen besluit wederom voorleggen aan de raad.  
  
  
Hoogachtend, 
 
 
 
 
Bert Jongen, 
Wethouder Onderwijs, Jeugdzorg, Studentenstad en Sport 
 



 

Toekomstvisie Aanbod Voortgezet Onderwijs Maastricht  
 
 
Inleiding 
Begin 2018 hebben we met het masterplan ‘Onderwijs is van ons allemaal’ opnieuw richting 
gegeven aan het onderwijs in Maastricht. Het eindscenario dat in deze notitie wordt 
beschreven bouwt voort op het masterplan en geeft inhoud aan de gewenste herinrichting.  
Het doel van de herinrichting is om leerlingen in Maastricht en omgeving goed onderwijs te 
bieden, waar zij zich thuis voelen, waar zij zich volop kunnen ontplooien en moderne 
middelen in toekomstbestendige gebouwen ter beschikking hebben. Daarnaast wil LVO met 
dit onderwijsaanbod leerlingen van verschillende schoolsoorten de kans geven om elkaar te 
ontmoeten en met elkaar samen te werken. Op die manier draagt het onderwijs bij aan de 
ontwikkeling van de stad.  
We willen met het onderwijs Maastricht op de kaart zetten. Dit in samenwerking met het 
bedrijfsleven en vervolgopleidingen. 
 
 
Het onderwijsaanbod 
We vormen drie scholengemeenschappen in Maastricht:  
Het Bonnefanten College, het Bernard Lievegoed College, en de Campus aan de Groene 
Loper1.  
Deze drie scholengemeenschappen bieden ieder hun eigen onderwijsaanbod aan, ze 
hebben een sterke eigen identiteit én ze werken intensief samen om het voortgezet 
onderwijs voor de jeugd van de stad Maastricht en omgeving goed vorm te geven.  
In de omgeving van Maastricht zijn in de regio Heuvelland-Mergelland twee andere brede 
scholen gevestigd. In Meerssen het Stella Maris College en in Gulpen-Wittem het 
Sophianum College. Beide scholen bieden onderwijs van vmbo-basis tot en met gymnasium 
aan.  
 
Het onderwijsaanbod zal gespreid zijn over Maastricht Oost en Maastricht West. 
 
In Maastricht Oost is de vrijeschool het Bernard Lievegoed College gelegen. Een brede 
school, vrijeschool, voor vmbo-basis en kader, mavo, havo en vwo, met ca. 1000 leerlingen. 
Het Bernard Lievegoed College maakt deel uit van de nationale en internationale 
vrijeschoolbeweging. De school profileert zich als een school met creativiteit en 
ondernemingszin waar kunst en cultuur een belangrijke plaats innemen. 
 

                                                           
1 De naam van de campus is nader te bepalen. 
 
(*) In de toekomstvisie wordt in deze fase bewust niets gezegd over de organisatorische invulling 
van de campus en of een fusie tot de mogelijkheden hoort. In deze fase hoort de aandacht uit te 
gaan naar de inhoud van het onderwijsaanbod en de spreiding daarvan in de stad. In een latere 
fase komt de organisatorische uitwerking aan de orde, waartoe ook de vraag behoort of een fusie 
te overwegen is.   



 

We geven daarnaast in Maastricht Oost het onderwijs vorm in een campusachtige setting. 
Op de campus krijgen het huidige Porta Mosana College, Sint-Maartenscollege, VMBO 
Maastricht, NOVO College en de Terra Nigra Praktijkschool een plaats, waarbij we streven 
naar kleinschaligheid binnen het grotere verband. De campus biedt daarmee een breed 
onderwijsaanbod, met praktijkonderwijs, voorbereidend beroepsonderwijs, mavo, havo en 
vwo. Ook een Econasium en het tto (havo; vwo; gymnasium) zullen leerlingen op deze 
locatie kunnen volgen. 
 
In Maastricht is al een aantal jaren sprake van een daling in de aanmeldingen voor het vmbo 
en het beroepsonderwijs ten opzichte van leerlingen voor havo en vwo. Een daling die we 
overigens ook waarnemen in andere regio’s in Limburg en daarbuiten. Ca. 1/3 van de 
leerlingen maakt een beroepsgerichte keuze en 2/3 kiest voor een theoretische opleiding. 
Daarom hebben we besloten om het onderwijsaanbod voor het voorbereidend 
beroepsonderwijs te concentreren op de campus (behalve voor een beperkte groep vmbo-
leerlingen bij het Bernard Lievegoed College), zodat dit onderwijs daar duurzaam en 
doelmatig vormgegeven kan worden. Op de campus creëren we een vmbo dat groeit en 
bloeit en waarin het werken met hart, hoofd en handen de plek en waardering krijgt die het 
verdient.  
 
De campus aan de Groene Loper ligt in een zich ontwikkelende omgeving, waar 
bedrijfseconomisch veel te doen is en ook vervolgopleidingen dichtbij zijn. Dat biedt allerlei 
kansen om de samenwerking met het mbo, het bedrijfsleven en de universiteit op te 
zoeken, waar alle leerlingen de beroepspraktijk kunnen ervaren en volop van hun omgeving 
kunnen leren. De campus is niet alleen overdag een levendig centrum van bedrijvigheid, 
maar kan ook in de avonduren gebruikt worden. De faciliteiten worden bijvoorbeeld 
gedeeld met sportclubs, of voor bedrijfslessen gebruikt. De school staat zo midden in de 
samenleving en ondersteunt door de ligging aan de Groene Loper in Oost de door de 
gemeente Maastricht gewenste ontwikkelingen in Wyckerpoort en Wittevrouwenveld.  
 
In Maastricht West zal het Bonnefantencollege een school zijn voor havo, vwo en een 
Nederlandstalig gymnasium (lyceum). Daarbij onderzoeken we de mogelijkheid van een 
ontwikkeling van het lyceum richting bijvoorbeeld Montessorionderwijs.  
 
 
IJkpunten voor het eindscenario 
Het eindscenario voldoet aan een aantal criteria die vooraf zijn geformuleerd: 
- Voor de samenleving kwalitatief, hoogwaardig onderwijs, waarin te kiezen valt, met 

volwaardig vmbo-beroepsonderwijs op de campus dat ruime keuzemogelijkheden 

biedt. 

- Spreiding van het onderwijsaanbod over de stad, zodat leerlingen de mogelijkheid 

hebben om onderwijs te volgen in de buurt;  

- Bevorderen van de ontmoeting in en tussen scholen, zodat leerlingen ongeacht hun 

achtergrond elkaars werelden leren kennen, dit als voorbereiding op de diverse 

samenleving; 



 

- Veiligheid, zowel veiligheid onderweg van en naar school, als veiligheid in en rondom de 

schoolgebouwen; 

- Samenwerking van de scholen in Maastricht en omgeving met profilering in plaats van 

concurrentie. Het doel is dat een leerling het onderwijs vindt dat bij haar of hem past, 

daarin kunnen de scholen elkaar en de leerling helpen. Daarvoor is ook een goed en 

gezamenlijk ingericht aanmeldsysteem voor elke school nodig, waarbij we streven naar 

een goede benutting van de infrastructuur. Er is geen concurrentie onderling en de 

scholen blijven intern nauw verbonden; 

- Grote(re) scholen, financieel gezond, rijk onderwijs met keuzes op elke locatie. 

 
 
Leerlingenaantallen per locatie  
Om een beeld te geven van de omvang van de scholen die gevormd gaan worden is 
onderstaand een rekenvoorbeeld gemaakt van het aantal leerlingen per locatie, verdeeld 
naar soort onderwijs.  
Hierbij is  
 Gerekend met de huidige verdeling van leerlingen over leerstromen zoals zij op 1 

oktober 2020 ingeschreven waren bij de scholen in Maastricht (VMBO BK|12%, VMBO 

GT|16%, havo|27%, vwo|45%) 

 Vervolgens is geëxtrapoleerd op basis van de prognosecijfers van Pronexus (april 2020) 

 

 
 
 
Denominatie 
De scholen op de campus krijgen de denominatie algemeen bijzonder. Algemeen bijzondere 
scholen gaan uit van de gelijkwaardigheid van alle levensbeschouwingen en 
maatschappelijke stromingen en kunnen daarmee een plaats geven aan de diversiteit van 
de samenleving. Deze scholen geven les vanuit hun visie over onderwijs of opvoeding. 
Centraal in het algemeen bijzonder onderwijs staan openheid voor vernieuwingen, grote 
betrokkenheid van ouders en hoge kwalitatieve eisen. Algemeen bijzonder onderwijs is 
inclusiever onderwijs dan welke andere onderwijsvorm dan ook. Alles past erin. Daarmee 
doe je recht aan alle stromingen die er zijn in de stad. Maastricht heeft een lange katholieke 
geschiedenis, maar heeft inmiddels ook veel opgebouwd binnen het openbaar onderwijs en 
het vrije schools onderwijs. De denominatie algemeen bijzonder onderwijs is als 
verbindende denominatie het meest passend voor deze drie tradities.  

         



 

 
Een belangrijk verschil tussen openbare en bijzondere scholen is dat - zoals in de Wet op het 
Voortgezet Onderwijs staat opgenomen - een openbare school toegankelijk is voor iedere 
leerling en leraar. LVO staat garant dat dit kenmerk van openbaar onderwijs de grondslag is 
en blijft voor alle scholen in Maastricht.  
 
In een convenant zullen wij nadere afspraken maken hoe de rol van de gemeente en de 
relatie met LVO vorm gegeven zal worden. 
 
Ook zullen wij in overleg met het Bisdom treden over de borging van de katholieke identiteit 
binnen de denominatie algemeen bijzonder onderwijs. 
 
 
 
Maart 2021 


