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Maastricht, 19 maart 2021 
 
Betreft: Art. 47 vragen van GroenLinks inzake plannen LVO. 
 
Geacht college, 
 
LVO heeft ons een Toekomstvisie Aanbod Voortgezet Onderwijs Maastricht voorgelegd. U schreef ons 
daarover een RIB op 8 maart. Er volgt op 30 maart een informatieronde in aanwezigheid van LVO waarin 
die Toekomstvisie zal worden toegelicht. De fractie van GroenLinks heeft daarover al een aantal technische 
en informatieve vragen gesteld.  
In november 2019 heeft onze raad een Onderwijsvisie Samen Leren in Maastricht vastgesteld. Deze is 
onder vele anderen in samenspraak met LVO opgesteld. U werkt, eveneens in goed overleg met alle 
betrokken partners, aan een uitwerking van die visie in de Educatieve Agenda Maastricht die we nog voor 
de zomer zullen ontvangen.  
Zoals ook uit de technische en informatieve vragen blijkt ontstaat het beeld dat de Toekomstvisie van LVO 
en de Onderwijsvisie van onze Raad niet met elkaar in overeenstemming zijn. Ik citeer twee belangrijke 
punten: 
 
1. In de Onderwijsvisie Samen leren in Maastricht → Beleidsopgave: Waarborgen van minstens een 
openbare brede scholengemeenschap in de stad die algemeen toegankelijk is. 
2. 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. 
 
Onze vragen: 
1. Hoe is het overleg tussen U en LVO verlopen over de uitwerking van de Educatieve Agenda Maastricht 

en de ontwikkeling van de Toekomstvisie LVO. Hoe vaak is overlegd en wat is het resultaat tot nu toe? 



      
2. Heeft u het beeld dat de beide visies goed op elkaar passen? In de Toekomstvisie wordt bijvoorbeeld 

niet een keer verwezen naar de Educatieve Agenda of de Onderwijsvisie Samen Leren, zelfs niet in de 
bijgevoegde geraadpleegde literatuur. Dus indien u de vraag met ja beantwoordt, waaruit blijkt dat 
dan? 

3. Als LVO ons onverhoopt een voorstel voorlegt waarin het Openbaar onderwijs wordt opgeheven wil 
het de samenwerking met de Raad in een convenant vastleggen. Daarmee zou de wettelijke 
bevoegdheid van de Raad verdwijnen. Bent U het met ons eens dat een dergelijke oplossing minder 
hard is dan de wettelijke bevoegdheid? 
 

Met vriendelijke groet, 
 
Marlise Korsten 
GroenLinks 

 


