
 

 

 

 

 

 

 

Rondebriefje Informatieronde 

 

Onderwerp Toekomstvisie van LVO op Voortgezet Onderwijs Maastricht 

Datum 30 maart, 2021 

Portefeuillehouder Wethouder Jongen 

Programmanummer 4 Onderwijs 

Behandelend ambtenaar JMW Jegers 
Telefoonnummer: 043-350 3124 
Jan.Jegers@maastricht.nl 

Wat hebben we aan het 
einde van de bijeenkomst 
bereikt?  

LVO heeft een Toekomstvisie opgesteld (zie RIB 8 maart), waarin keuzes zijn 
gemaakt ten aanzien van het onderwijsaanbod op de toekomstige scholen 
voor VO en de denominaties van die scholen. LVO wil haar keuzes graag 
uitleggen en toelichten. De raad heeft tijdens de informatieronde van 2 maart jl. 
aangegeven graag met LVO in dialoog te willen, alvorens geconfronteerd te 
worden met een voorgenomen besluit. 
In deze Informatieronde wordt deze dialoog gefaciliteerd zodat raadsleden 
geïnformeerd worden over de Toekomstvisie en keuzes daarin van LVO. 
 

Vorm bijeenkomst Korte presentatie (maximaal 10 minuten) door LVO, gevolgd door het 
beantwoorden van verhelderende/informatieve vragen uit de raad 

Wie neemt uiteindelijk het 
besluit?  

LVO neemt, de input van de raadsleden en van hun eigen inspraakgremia 
meegenomen hebbend, een voorgenomen besluit op 16 april. 

Afhankelijk van de inhoud van dit voorgenomen besluit, wordt een 
raadsvoorstel al of niet ter instemming aan de raad voorgelegd (zie RIB 16 
maart 2021). 

Verloop voorgaande 
proces 

LVO heeft de gemeente geinformeerd over de Toekomstvisie, welke op 8 
maart per RIB aan de raad is verstrekt.   

Inhoud  Toekomstvisie Voortgezet Onderwijs en de positie van het openbaar onderwijs 
daarin. Deze onderwijskundige visie, inclusief de plaatsing en spreiding van 
onderwijssoorten in de stad over de resterende scholen, is bepalend voor de 
ruimtebehoefteberekeningen ten behoeve van het op te stellen Integraal 
Huisvestingsplan VO dat ter besluitvorming naar de raad komt. 

Van de raadsleden wordt 
gevraagd 

Zich te informeren over de Toekomstvisie en verhelderende en informatieve 
vragen vooraf schriftelijk te stellen vóór 22 maart, zodat zij zoveel mogelijk 
informatie vooraf hebben om het gesprek met LVO te kunnen voeren. 

Van de wethouder wordt 
gevraagd 

Waar mogelijk vragen te beantwoorden. 

Van de ambetenaar wordt 
gevraagd 

De wethouder te ondersteunen in het delen van informatie met de raad door 
bijvoorbeeld vragen te beantwoorden. 

Van de inwoners wordt 
gevraagd 

Als toehoorder de ronde te volgen via de livestream. 

 

Worden er extra partijen 
uitgenodigd voor de 
informatieronde 

Ja, College van Bestuur van stichting LVO 



 

 

 

 

 

 

 

Vervolgtraject Het CvB van LVO neemt, kennisgenomen hebbend van de input van de raad, 
een voorgenomen besluit, dat afhankelijk van de keuzes ten aanzien van de 
positie van het openbaar onderwijs, ter instemming aan de raad zal worden 
voorgelegd. (zie RIB 16 maart 2021). 

 


