
 
  BINNENGEKOMEN 
 TEAM DOCUMENTSERVICES 
 D.D. 22-03-2021 
 No. 2021.08906 (JOSZ) 
 No. 2021.08907 (RAAD) 
        
 
 
 
Aan het college van burgemeester en wethouders  
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Maastricht, 21 maart 2021 
 
Technische vragen Toekomstvisie van LVO op Voortgezet Onderwijs Maastricht 
 
Geacht college,  
 
Naar aanleiding van het raadsvoorstel en vooruitlopend op de behandeling in onder andere de 
informatieronde heeft D66 Maastricht de volgende vragen. Hierbij moeten wij aangeven dat een groot 
gedeelte vragen zijn voor het LVO.  
 

1. Op pagina 1 benoemt u ´Deze drie scholengemeenschappen bieden ieder hun eigen 
onderwijsaanbod aan´. Mogen wij hieruit concluderen dat het onderwijsaanbod in die mate gaat 
verschillen dat de kans aanwezig is dat je maar op één school één bepaald vak kan krijgen?  
 

2. De campus aan de groene loper wordt genoemd op pagina 2. Hierbij streeft u naar 
kleinschaligheid binnen het grotere verband, kunt u dit nader toelichten? Kunt u verder 
aangeven welk onderwijsaanbod er in uw beeld op de groene loper zal plaatsvinden? 

 
3. Wanneer wilt u als LVO alle VMBO B/K/TL leerlingen bij elkaar zetten op één locatie. Is dat 

pas als de groene loper locatie klaar is of wilt u dit eerder doen? Zo ja, wanneer wilt u dit 
doen, per ingang van welk schooljaar? 

 
4. Pagina 2 alinea 3 noemt u alleen voordelen voor de campus aan de groene loper. Wij kunnen 

ons echter voorstellen dat er ook nadelen zijn; denk hierbij aan overlast en dus ook meer 
handhaving e.d. Hoe denkt u hiermee om te gaan? 
 

5. U noemt op pagina 2 het montessorionderwijs. Hoe wilt u hier invulling aan geven? Bent u ervan 
op de hoogte dat er ook een groep ouders in beweging is die met dergelijk initiatief bezig zijn? 
Zo ja, hoe kijkt hier tegenaan? Zo nee, bent u bereid met deze mensen in gesprek te gaan en 
hoe gaat u dat aanpakken? 
 

6. Pagina 3 staat dat vanaf de jaren 2026 en verder +/- 4.500 kinderen in het VO in Maastricht 
blijven. Echter in 2019 bleek uit een onderzoek van Pronexus in het kader van het IPH PO1 
dat er tussen de jaren 2024 en 2039  +/- 6.600 kinderen op het PO zouden zitten. Je zou 
verwachten dat dan 6 jaar later dit aantal (met al wat uitstroom in MBO en HBO) toch redelijk 
in de buurt komt, maar niet zoveel lager.  

A. Kunt u ons deze verschillen in cijfers nader duiden?  
B. Wat is de oorzaak van deze verschillen?  
C. Verder zouden wij graag de prognosecijfers van Pronexus (april 2020) ontvangen 

waarnaar u refereert. Is dit mogelijk? Zo nee, waarom niet? 
 

                                                           
1 https://www.maastrichtbeleid.nl/beleidsinformatie/Raadsronde/2019/Raadsvoorstel%20147-2019%20-
%20Integraal%20Huisvestingsplan%20Primair%20Onderwijs%20&%20Speciaal%20Onderwijs%20Kindcentra%2
0Maastricht%202020-2036/04%20-%20Raadsvoorstel%20147-2019%20-%20Bijlage%204%20-
%20%20Leerlingprognoses%20Pronexus%20BO%202019.pdf 

 



7. Verder zien wij op pagina 3 dat de groep VWO wel op een heel hoog percentage zit (+/-47%). 
Normaliter zou je een standaard normaal verdeling verwachten, dus de bulk in het midden. 
Hoe kan het zijn dat deze verhouding scheef is en hoe relateert dit aan de adviezen vanuit het 
PO? 

 
 
 

 
8. Pagina 3 duidt u op een goed en gezamenlijk ingericht aanmeldsysteem voor elke school nodig. 

Wat bedoelt u precies met goed? 
 

9. Op pagina 3 en 4 komt het stuk denominatie naar voren, hierbij geeft u aan voor ‘’algemeen 
bijzonder’’ te willen gaan. Ik heb begrepen dat het brinnummer openbaar onderwijs slapend 
maar behouden zal blijven. Kan ik hieruit concluderen dat enkel algemeen bijzonder onderwijs 
wordt behouden en geen openbaar onderwijs meer? Zo ja, waarom wordt er gekozen voor het 
brinnummer van het openbaar onderwijs en niet voor het brinnummer algemeen bijzonder? 
 

10. Pagina 4 staat ‘’In een convenant zullen wij nadere afspraken maken hoe de rol van de 
gemeente en de relatie met LVO vorm gegeven zal worden’’. 
A. Hoe dient het college de kwaliteit van het VO in de stad te borgen middels dit convenant? 
B. Wanneer ontvangen wij hier meer informatie over dit convenant?  
C. Mag ik aannemen dat dit vóór de besluitvorming in de raad is? Zo nee, waarom niet? 

 
11. Hoe denkt u ons tijdig op de hoogte te blijven houden van de ontwikkelingen nadat de 

gemeenteraad akkoord is gegaan met het betreffende raadvoorstel? 
 
 
Tot zover onze vragen. 
 
Uw antwoorden zien we graag per omgaande tegemoet. 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Claudia Demas     
Raadslid D66 Maastricht       
 
 
 
 
 


