
 BINNENGEKOMEN 
 TEAM DOCUMENTSERVICES 
 D.D. 22-03-2021 
 No. 2021.09089 (JOSZ) 
 No. 2021.09090 (RAAD) 
 

 

 

 

Aan:  College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Maastricht 

Van:   PvdA - gemeenteraadsfractie Maastricht 

Betreft: Technische vragen betreffende informatieronde d.d. 30 maart 2021 

‘Toekomstvisie LVO op het Voortgezet Onderwijs Maastricht’ 

Datum:  22 maart 2021 

 

Geacht college,  

 

Ter voorbereiding op de informatieronde van 30 maart aanstaande stelt de PvdA Maastricht 

fractie u graag de volgende technische en informatieve vragen.  

 

1. Het voorgestelde tijdpad bevat beduidend meer tijdsdruk dan eerder in de 

informatieronde van 2 maart 2021 werd aangegeven. Kan LVO toelichten waar deze 

tijdsdruk vandaan komt? Kan LVO verschillende belangrijke momenten in het proces 

in een tijdpad weergeven? Kan de wethouder toelichten of het voorziene tijdpad van 

LVO aansluit op de planning van de raad, vooral gezien de belangrijke besluitvorming 

rondom het IHP VO?  

2. In de toekomstvisie heeft LVO het over 3 scholengemeenschappen met elk een eigen 

onderwijsaanbod en een eigen identiteit. De scholengemeenschappen zullen wel 

samenwerken. Hoe rijmt dit met het later genoemde ijkpunt ‘spreiding van 

onderwijsaanbod in de stad’? Is het uitgangspunt nu dat elk kind daadwerkelijke 

keuze heeft tussen de scholengemeenschappen, of dat het gewenst profiel/niveau 

leidt tot één bepaalde plek? 

3. Wat bedoelt u met de zinsnede “zodat leerlingen de mogelijkheid hebben om 

onderwijs te volgen in de buurt”? Feitelijk zal bijvoorbeeld voor vmbo-leerlingen in 

west geen onderwijs in de buurt mogelijk zijn? Waarom is dit dan toch een ijkpunt? 

4. Ook spreekt u over “rijk onderwijs met keuzes op elke locatie”; kunt u toelichten wat u 

bedoelt met deze “keuzes”? 

5. Kunt u schematisch toelichten welke school nu wel/niet fuseert met welke andere 

school dan wel verdwijnt (op termijn)? Kunt u hierbij een overzichtelijk tijdpad geven? 

6. Betekent deze visie dat een vmbo-leerling die buiten de loting van het Bernard 

Lievegoed valt dus alleen nog maar op de Campus Groene Loper terecht kan? En 

betekent deze visie ook dat elke vmbo-leerling in west uiteindelijk voor het onderwijs 

naar oost moet?  

7. Hoe heeft u de weglek naar België meegenomen in deze visie?  

8. Kan de wethouder toelichten wat de gevolgen van de voorgenomen denominatie zijn 

voor de wettelijke verplichtingen die een gemeenteraad heeft ten aanzien van de 

borging van voldoende openbaar onderwijs? 

9. Kan LVO toelichten wat er precies wordt bedoeld met “inclusiever onderwijs dan 

welke andere onderwijsvorm dan ook” in relatie tot de denominatie Algemeen 

Bijzonder? 
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10. In de visie spreekt u ook over het Montessorionderwijs; klopt dit dat wij u hier nu voor 

het eerst over horen? Hoe bent u van plan hier invulling aan te geven? Hoe concreet 

is uw voornemen? Is uw voornemen onderdeel van een leidende onderwijsvisie of is 

het vooral een reactie op het voornemen van een groep Maastrichtse ouders om een 

eigen VO Montessorischool op te richten?  

11. In uw tabel met leerlingaantallen lezen wij dat vanaf 2026 e.v. ongeveer 4500 

leerlingen in Maastrichtse VO zitten. Eerder, bij vaststelling van het IHP PO 

(december 2019) gaven de cijfers van Pronexus aan dat er vanaf 2024 e.v. ongeveer 

6600 leerlingen in het PO zitten1. Als we uw cijfers als uitgangspunt nemen betekent 

dit dat ongeveer 2000 leerlingen niet de overstap van het Maastrichtse PO naar 

Maastrichtse VO maken. Natuurlijk kan een afwijking van aantallen makkelijk 

verklaard worden, maar 2000 leerlingen zijn er veel. Hoe verklaart u deze getallen? 

Kunt u ons de onderliggende berekeningen van de cijfers die u als uitgangspunt 

neemt doen toekomen? 

12. U spreekt over een te ontwikkelen convenant met de gemeente, waarin u nadere 

afspraken wilt maken over de rol van de gemeente en de relatie tussen de gemeente 

en LVO. Wat zijn wat u betreft de belangrijkste uitgangspunten voor zo’n convenant? 

13. U wilt in overleg het met Bisdom treden over de borging van de katholieke identiteit 

binnen de voorgestelde denominatie. Eerder schreef u dat deze denominatie juist 

super inclusief is; waarom bent u van mening dat specifiek en slechts de katholieke 

identiteit dan apart geborgd moet worden?   

14. Wat is het standpunt van het college ten aanzien van:  

 Het verdwijnen van VMBO-onderwijs in Maastricht West?  

 Het veranderen van de denominatie naar Algemeen Bijzonder?  

 De ontwikkeling van zo’n convenant? 

 

Met vriendelijke groet,  

Maren Slangen 

 

PvdA Maastricht 

 

                                                      
1 Zie: Raadsvoorstel 147-2019 Bijlage 4: Leerlingprognoses Pronexus BO 2019 


