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         Sociaal Actieve Burgerpartij 
 
Technische vragen SAB inzake toekomstvisie LVO 
 
Op 2-3 werd de gemeenteraad gerustgesteld met de woorden” eind aan geduvel met openbaar 
onderwijs in Maastricht.” 
Het VMBO wordt administratief toch niet ondergebracht bij het Sint Maartenscollege. 
 
Op 8-3 verscheen een RIB “Toekomstvisie LVO” waarin wordt vermeld: 
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. 
 
Dus in feite toch geduvel met Openbaar Onderwijs in Maastricht 
 
Op 16-3 verscheen een RIB genaamd “proces LVO”  
Waarin staat vermeld: 
Stappen na 30 maart 
16 april: Het college van bestuur van LVO neemt een voorgenomen besluit (de overwegingen van de 
raad en andere stakeholders gehoord hebbende). 
Voor de zomervakantie 
Het verplaatsen of opheffen van openbaar onderwijs heeft instemming nodig van de raad. In dat 
geval ontvangt het College een voorgenomen besluit van LVO en volgt: 

 Collegevoorstel  Raadsvoorstel  Stadsronde  Raadsronde  Raadsbesluit. 
Is dat raadsbesluit negatief dan ontstaat er een conflictsituatie met LVO. Dat kan mogelijk gevolgen 
hebben voor de besluitvorming over het Integraal Huisvestingsplan Voortgezet Onderwijs. 
Na de zomervakantie 
Blijft er Openbaar Onderwijs of gaat de raad akkoord met de keuze van LVO dan wordt er een IHP VO 
opgesteld dat ter besluitvorming aan de raad wordt voorgelegd: 

 Collegevoorstel  Raadsvoorstel  Stadsronde  Raadsronde  Raadsbesluit. 
 
Met andere woorden: De uiterst transparantie bijeenkomsten tussen LVO en Raad bleken toch niet 
zo transparant! 
 
Hierover heeft de fractie van SAB maar één vraag: 
Wanneer stopt het LVO om de raad na geruststellingen steeds maar weer te verrassen met nieuwe 
ontwikkelingen? 
 
Namens de fractie van SAB 
Wim Schulpen 
 
 
 


