
 

 

 

 

 

 

Rondebriefje Informatieronde 

Onderwerp Informatieronde Masterplan LVO, personele ontwikkelingen 
(verplaatsingsbesluit) en aanpak examenproblematiek VMBO-Maastricht 

Datum 28 augustus 2018 

Portefeuillehouder Bert Jongen 

Programmanummer 9 Onderwijs 

Behandelend ambtenaar JMW Jegers 
Telefoonnummer: 043-350 3124 
jan.jegers@maastricht.nl 

Wat hebben we aan het 
einde van de bijeenkomst 
bereikt?  

1. De Raadsleden zijn geïnformeerd over de laatste stand van zaken van het 
voor de herinrichting van het voortgezet onderwijs in Maastricht opgestelde 
Masterplan.  

2. De raadsleden zijn naar aanleiding van de maatschappelijke onrust 
geïnformeerd over de personele ontwikkelingen bij LVO Maastricht en de 
aanpak van de problemen bij het VMBO Maastricht. 

Vorm bijeenkomst Informatiebijeenkomst  

Wie neemt uiteindelijk het 
besluit?  

1. Het College van B&W en het CvB van LVO stellen het Masterplan als 
richtinggevend document vast. 

2. Het CvB van LVO heeft instemming van de MR’s op het Masterplan en 
heeft een Intentieverklaring opgesteld over het verder uit te werken 
scenario. 

3. Het op basis van dit scenario uitgewerkte Integraal Huisvestingsplan VO 
Maastricht zal in het voorjaar 2019 ter besluitvorming worden voorgelegd 
aan de raad. 

4. De raad, noch het college, heeft een bevoegdheid inzake de personele 
aangelegenheden of de inrichting van het onderwijs bij LVO. 

Verloop voorgaande 
proces 

Met alle belanghebbenden in de stad zijn meermaals gesprekken gevoerd om 
richtinggevende criteria op te halen, die bepalend zijn geworden voor richting-
gevende scenario's die in het Masterplan zijn verwoord. 
Raadsfracties zijn geïnterviewd om ook hun eigen zienswijze weer te kunnen 
geven. 
De raad is het afgelopen half jaar driemaal geïnformeerd over de procesgang, 
Het Masterplan is als voorgenomen besluit ingegeven in de formele mede-
zeggenschapsprocedure binnen LVO. Alle MR’s hebben instemming verleend. 

Inhoud  1.  In opdracht van het gemeentebestuur en het CvB van LVO is een 
Masterplan opgesteld voor de herinrichting van het Voortgezet Onderwijs 
in Maastricht. Belangrijkste opdracht van de gemeenteraad was om alle 
belanghebbende partijen in de stad te spreken en hen te betrekken bij het 
opstellen van het Masterplan. 
Als resultaat van vele gesprekken en uitvoerig onderzoek heeft een 
stuurgroep waarin de gemeente ambtelijk vertegenwoordigd is het 
Masterplan Herinrichting Voortgezet Onderwijs en huisvesting Maastricht 
opgesteld. Het Masterplan biedt richtinggevende scenario's voor de 
inrichting van het voortgezet onderwijs en de mogelijke huisvesting 
daarvan. 

 



 

 

 

 

 

 

2. De wethouder heeft LVO gevraagd om in deze informatieronde de 
raadsleden ook te informeren over de stand van zaken bij de personele 
reorganisatie (verplaatsingsbesluit) en de aanpak van de examenproble-
matiek bij VMBO-Maastricht.  

Van de raadsleden wordt 
gevraagd 

Zich te informeren over de stand van zaken ten aanzien van de personele 
ontwikkelingen bij LVO Maastricht en de aanpak van de examenproblematiek 
bij VMBO-Maastricht. 

Zich te informeren over de stand van zaken ten aanzien van het Masterplan 
VO. 

Worden er extra partijen 
uitgenodigd voor de 
stadsronde 

Ja, het CvB van LVO, de interim-bestuurder LVO en de centrale directie van 
LVO Maastricht. 

Aanwezige toeschouwers/burgers kunnen niet participeren en geen vragen 
stellen. 

Vervolgtraject Na het doorlopen van het medezeggenschapstraject heeft het CvB van LVO 
haar voorkeursscenario aangegeven voor de herinrichting van het VO in 
Maastricht conform voorliggend Masterplan.  
LVO-bestuur en de gemeentebestuur formuleren de vervolgopdracht aan de 
stuurgroep om de inrichting van het VO vanuit dat scenario uit te werken tot 
een Integraal Huisvestingsplan VO Maastricht en een beschrijving van de 
transitieperiode, die op zijn vroegst voorjaar 2019 worden verwacht. 

De Raad wordt geïnformeerd over de voortgang. 

De Raad stelt uiteindelijk het IHP VO vast. 

 


