
Terugblik. 

 

• Januari 2017 Bestuurlijke opdracht Gemeente en Stichting LVO. 

• Februari – maart 2017 stuurgroep en ICS-adviseurs maken plan van aanpak. 

• April 2017 bijeenkomst met de raadsfracties. 

• April – september 2017 data –onderzoek, interviews en onderzoek huisvesting. 

• September – oktober 2017 data krimp en weglek, trends en bepalende 
voorwaarden worden duidelijk. Eerste terugkoppeling stakeholders. 

• November 2017 tweede bijeenkomst met raadsfracties. 

• November – december 2017 verdere uitwerking scenario’s. 

• December 2017 Terugkoppeling stakeholders. 

• Februari 2018 bijeenkomst met raadsfracties. 
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Masterplan (her)inrichting voortgezet onderwijs Maastricht – dia 2 

Krimp en weglek 

- Aantal leerlingen in Maastricht in het VO in 1990:                  12.000 
- In 2017 op de Maastrichtse scholen:    6.616  
- Prognose voor 2032:      5.444 

 
- Uitstroom 2017: 

 Stella Maris               389 
 Sophianum           386 
 België            560 
 Overig Nederland of buitenland           55 
          1385 

 
- Ambitie voor 2032 (toename van min. +780 leerlingen):       6.226   
  
 

 



huisvesting & exploitatie 

• Veel gebouwen (exclusief UWC en BLS) zijn technisch en functioneel verouderd 

• Scholen zijn nog gebouwd en ingericht voor traditioneel onderwijs 

• Onderhoud is gemiddeld op orde (behalve Porta Mosana) maar onvoldoende om 
gebouwen te verduurzamen 

• VMBO Bemelergrubbe is qua locatie en huisvesting een absoluut aandachtsgebied 

 

Rekening houden met: 

• Ontwikkeling samenwerking VMBO en MBO op het gebied van techniekonderwijs 
 Techniekcollege 

• BLS Vrije School Onderwijs voor 0-18  

• Huisvesting EOA/ISK 

• UWC 
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Stakeholders: bepalende voorwaarden 

 
• Kwaliteit van onderwijs. 

 

• Voldoende volumes om het onderwijs te kunnen organiseren. 

 

• Brede instroom en meer kansengelijkheid. 

 

• Doorlopende leerlijnen. 

 

• Keuzemogelijkheid. 
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Stakeholders/personeel/gemeente: 
Sub criteria. 

• Kleinschaligheid in de inrichting. 

 

• Op- en afstroom mogelijkheden inbouwen. 

 

• Gepersonaliseerd leren mogelijk. 

 

• Aansluiting op het vervolgonderwijs. 

 

• Ruimtelijke en stedenbouwkundige inpassing van de locaties meegewogen. 

 

• Verduurzaming vanzelfsprekend. 

 

• Haalbaarheid (= ook betaalbaar) een must. 
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Huidige situatie 
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Gewenste situatie: Scenario’s 

• Aanvankelijk ongeveer 15 scenario’s 

• Groot deel is afgevallen op grond van trends, criteria en onderwijsvisie 

• Uiteindelijk bleven vier scenario’s over 

• Getoetst aan onderwijsvisie en haalbaarheid 

• Twee varianten lijken meest haalbaar 

• In alle denkbare scenario’s rekening houden met: 

 BLS voor vrije school onderwijs 

 UWCM 

 Ortho Pedagogisch Didactisch Centrum (OPDC) nieuwe stijl (PAO) 

 EOA 
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Richtinggevend Scenario A 

WEST: 

• Scholengemeenschap:   
1000 leerlingen (Bijzonder Katholiek) 
Flexibel, onderscheidend concept 

o Mavo (TL) 

o Havo (VHBO) 

o Atheneum  

 

• Praktijkschool 

 

 

 

OOST: 

• Scholengemeenschap: 
3300 leerlingen (Openbaar) 
Grote campus, kleinschalig inrichten  

o VMBO Basis 

o VMBO Kader 

o VMBO Gemengd (Op vmbo 
locatie) 

o Mavo (TL) 

o Havo 

o Atheneum 

o Gymnasium 

o TTO. 

• Beroepscollege (bovenbouw vmbo) 
675 leerlingen op aparte locatie, op of 
nabij de campus en state of the art. 
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OOST: 

• Scholengemeenschap: 
900 leerlingen (Bijzonder 
Neutraal) 
Vrijeschool BLS 

o Mavo (TL) 

o Havo 

o Atheneum 



Richtinggevend Scenario B 

WEST: 

• Scholengemeenschap: 
1275 leerlingen (Bijzonder Katholiek) 

o VMBO Basis onderbouw 

o VMBO Kader onderbouw 

o VMBO Gemengd 

o Mavo (TL) 

o Havo 

o Atheneum 

 

 

 

OOST: 

• Scholengemeenschap: 
2600 leerlingen (Openbaar) 

o Praktijkonderwijs  

o VMBO Basis onderbouw 

o VMBO Kader onderbouw 

o VMBO Gemengd 

o Mavo (TL) 

o Havo 

o Atheneum 

o Gymnasium 

o TTO 

• Bovenbouw VMBO + Praktijkonderwijs op aparte 
locatie. 
825 leerlingen 
(Vakcolleges op verschillende locaties in afstemming 
met bedrijfsleven inrichten) 

o Bovenbouw VMBO Basis - Kader - Gemengd  

 Samen met MBO organiseren: 
 Pro en Basis en Voordeel&Vervolg MBO1 Entree 

 Basis en Kader naar Vakmanschapsroute MBO2 

 Kader, Gemengd en TL naar Specialistenroute MBO3/4 
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OOST: 

• Scholengemeenschap: 
900 leerlingen (Bijzonder Neutraal) 
Vrijeschool BLS 

o Mavo (TL) 

o Havo 

o Atheneum 



Antwoorden op: 

• Volwaardig onderwijs in Oost en West 

• Ouders hebben iets te kiezen bij drie scholengemeenschappen met drie 
denominaties, verdeeld over West en Oost 

• Eén sterk Praktijkonderwijs dicht bij VMBO basis 

• Eén sterk gymnasium als onderdeel van het VWO in Oost 

• Per scholengemeenschap één BRIN en één denominatie en dus waarborging 
openbaar onderwijs en pluriformiteit 

• Een (gezamenlijke) medezeggenschapsraad voor LVO Maastricht 

• Aantrekkelijk beroepsonderwijs: 

o Bovenbouw Vakcolleges 

o Samenwerking met MBO en bedrijfsleven, aansluitend bij vraag van regionale 
arbeidsmarkt 

Masterplan (her)inrichting onderwijs Maastricht  10 



Vragen, opmerkingen, suggesties 

Uit de terugkoppelingen en de gesprekken zijn vele vragen, opmerkingen en 
suggesties gekomen. In het vervolgtraject moeten deze allemaal meegenomen 
worden in de uitwerking van het uiteindelijke scenario. 

Het betreft vragen, opmerkingen suggesties over: 

• Varianten op scenario’s 

• De organisatie 

• Inrichting van het onderwijs 

• Het personeel 

• Financiën 

• Huisvesting 

• Besluitvormingsprocedure 
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Masterplan (her)inrichting voortgezet onderwijs Maastricht – dia 12 

Proces en vervolgstappen 

• 17 januari 2018 vaststellen voorlopige eindrapportage, met management summary en 
aanbiedingsbrief. 

• 19 januari 2018 aanbieden van de voorlopige eindrapportage aan het bestuurlijk overleg. 
• 30 januari 2018 College van B&W en College van Bestuur LVO stellen het masterplan als 

richtinggevend document vast 
• Start medezeggenschapstraject. 
 
). Vervolgopdracht 
• Januari 2018 – juli 2018: doorontwikkeling  naar één definitief richtinggevend scenario. 

 
• Juli 2018 – voorjaar 2019: uitwerken van scenario tot een – breed gedragen – meerjarig 

Huisvestingsplan met uitvoerings- en financieringsplanning.  
Blijvende aandacht houden voor draagvlak bij de stakeholders (regelmatige terugkoppeling 
 


