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         Maastricht, 14-03-2021 

Geacht College, 

Op 8 maart ontvingen we een RIB met als bijlage Toekomstvisie voor het aanbod voortgezet 

onderwijs Maastricht van de kant van LVO. In voorbereiding op de informatieronde die daarover op 

30 maart as wordt gehouden, heeft de fractie van GroenLinks de volgende technische en 

informatieve vragen; een deel voor LVO en een deel voor het College. 

Informatieve en technische vragen: 

1. In de Informatieronde van 2 maart jl is ons niet gemeld dat deze Toekomstvisie al zo snel zou 

komen. En er is ook niet gemeld dat er grote tijdsdruk op het tijdschema staat. Kan LVO de 

tijdsdruk toelichten. En kan de wethouder laten weten of hij daarvan al eerder op de hoogte 

was en hoe hij hierop heeft gereageerd? 

2. Er wordt gesproken van drie scholengemeenschappen in de stad nl 1. Bernard Lievegoed, 2. 

Bonnefanten en 3. de scholen op de Campus.  De campus is dus één van de 

scholengemeenschapen. Maar de notitie en het artikel in De Limburger van 9 maart gaat toch 

over meerdere aparte scholen nl Porta, Maartens, VMBO, NOVO en Terra Nigra. 

Wordt een fusie voorzien? Tussen wie en wie? Per wanneer vindt die dan plaats? Behouden 

de afzonderlijke scholen hun denominatie en tot wanneer? 

3. Wat betekent dat voor VMBO met denominatie Openbaar? 

4. Volgens de wet is de gemeente verplicht toe te zien op voldoende openbaar onderwijs in de 

stad. Hoe kan de gemeente dat garanderen als LVO zich voorneemt om de denominatie van 

Porta Mosa en/of VMBO te wijzigen in Algemeen Bijzonder? 

5. Betekent de uitwerking die LVO voorstaat dat het VMBO een apart domein blijft? 

6. Waar gaat straks een leerling met VMBO-HAVO-advies naar toe? 

7. LVO is in 2018-2019 actief betrokken geweest bij de totstandkoming van de Onderwijsvisie 

Samen Leren in Maastricht (vastgesteld 29-11-2019). Daarin wordt het volgende vastgelegd: 

→ Beleidsopgave: Waarborgen van minstens een openbare brede scholengemeenschap in de 

stad die algemeen toegankelijk is. Hoe komt dit gezamenlijk geformuleerde 

beleidsvoornemen terug in de plannen van LVO? Heeft het College LVO op dit deel van de 

visie gewezen? 

8. In dezelfde onderwijsvisie wordt ook het volgende gezamenlijk geformuleerde beleidsopgave 

geformuleerd: 

Betere doorgaande lijn vanuit het PO  

Kiezen voor een betere doorgaande lijn vanuit het PO, het tegengaan van een toenemende 

opwaartse druk naar Havo/Vwo bij schooladviezen groep 8 voor kinderen die dat eigenlijk 



niet aankunnen, een toenemende tweedeling tussen theoretisch en praktisch onderwijs en de 

onwenselijke stapeling van VMBO-beroepsleerwegen op één locatie, hebben geleid tot een 

keuze om op alle drie toekomstige scholengemeenschappen een tweejarige brugperiode in te 

voeren, waarbij de brugklassen in het eerste jaar dakpansgewijs worden ingericht van VMBO-

basis tot Havo/Vwo.  

 

 

Keuze  

Alle leerlingen uit de Maastrichtse kindcentra hebben straks de keuze uit drie 

scholengemeenschappen waar zij samen naar een tweejarige brugperiode gaan, alvorens zij 

doorstromen naar de bovenbouw van Praktijkschool, Vmbo, Havo en Vwo. → Beleidsopgave: 

Inrichten van een tweejarige brugperiode op alle toekomstige brede scholengemeenschappen 

om segregatie te doorbreken en te vroege verkeerde determinatie te voorkomen. 

En ook hier is de vraag: hoe komt dit gezamenlijk opgesteld beleidsvoornemen terug in de 

toekomstvisie van LVO? 

 

9. In de toekomst krijgen de scholen in de visie van LVO de denominatie Algemeen Bijzonder. 

LVO noemt dat ‘’inclusiever onderwijs dan welke andere onderwijsvorm dan ook”. Kan LVO 

dat toelichten met concrete voorbeelden? 

10. Wat betekenen de plannen voor de medewerkers van de scholen. Blijven ze gebonden aan 

één van de scholen? Of vormen ze straks één team dat alle scholen gaat bedienen? 

11. Kunnen Porta en Maartens beide volwaardige scholen blijven met voldoende ruimte voor 

verschillende profielen en specialiteiten zoals klassiek gymnasium, tweetalig gymnasium, 

tweetalig vwo en havo, econasium, versterkt talenonderwijs, een begaafdheidsprofiel en een 

extra vak Bewegen, sport en maatschappij??  

12. Klopt het dat LVO na één jaar alweer terugkomt op de vestiging van VMBO in West. Er is dus 

straks geen VMBO of MAVO meer in Maastricht west? 

13. Bernard Lievegoed krijgt, naast de MAVO een VMBO-basis en kader afdeling. Hoeveel 

leerlingen verwacht LVO daar? 

14. Wanneer zal het College met een eigen standpunt komen over de voorliggende Toekomstvisie 

Voortgezet Onderwijs Maastricht? 

 

Met vriendelijke groet, 

Marlise Korsten 

GroenLinks 

 


