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Fout! Tekstfragment niet gedefinieerd.Geachte bestuurders,  
 

Hierbij treft u het masterplan (her)inrichting voortgezet onderwijs Maastricht aan eendachtig de 

opdrachtformulering als verwoord in de intentieverklaring van juni 2017 en besproken is tijdens het 

bestuurlijk overleg op 22 juni 2017.  

Het voorliggend masterplan dient als basis om verdere stappen te zetten zoals het bepalen en prioriteren 

van projecten, het ontwikkelen van een meerjarige investerings- en exploitatieraming, het ontwikkelen 

van programma’s van eisen en het vertalen van de onderwijskundige visie naar goede en duurzame 

onderwijs voorzieningen.  

Op basis van de gesprekken met alle betrokken stakeholders, uitgebreide analyse van leerlingenaantallen, 

geactualiseerde onderwijsvisie én onderzoek van de huidige staat van de gebouwen zijn criteria opgesteld 

die uiteindelijk hebben geleid tot een tweetal voorkeurscenario’s die volgens ons haalbaar zijn.  

Deze twee voorkeursscenario’s houden feitelijk in dat we in Maastricht, behoudens de 

scholengemeenschappen van United World College en Bernard Lievegoedschool voor de vrijeschool, 

toewerken naar nog twee scholengemeenschappen waarvan één aan de westzijde van de Maas zal liggen 

en de andere aan de oostzijde. Het vervolgonderzoek moet antwoord geven op het inhoudelijk vraagstuk 

waarbij het onderwijsaanbod leidend zal zijn. Op basis van een eerste analyse kan vastgesteld worden dat 

volledige implementatie van het vmbo onderwijs, en dan met name de praktijkgerichte vakken, op alle 

locaties niet haalbaar is.  

Uit de sessies met de stakeholders zijn vragen naar voren gekomen die vooral te maken hebben met de 

concrete onderwijskundige inrichting van de locaties. Daarnaast dient op basis van de voorkeursscenario’s 

aandacht besteed te worden aan het daaruit voortvloeiend denominatievraagstuk alsook de gewenste 

bekostigingsstructuur (BRIN nummers) voor de locaties.   

NOTITIE 
Datum : 12 januari 2018 

Van : Voorzitter stuurgroep Masterplan (her)inrichting voortgezet onderwijs 
Maastricht (Guido Beckers) namens gemeente Maastricht en Stichting LVO 

Aan : Wethouder onderwijs en wethouder ruimtelijke ordening van de gemeente 
Maastricht alsook aan de voorzitter College van Bestuur van Stichting LVO  

Betreft : Oplevering masterplan (her)inrichting voortgezet onderwijs Maastricht (1e fase) 

Actie : Ter besluitvorming  
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De stuurgroep adviseert de bestuurders de resultaten uit het eindrapport Masterplan (her)inrichting 

voortgezet onderwijs Maastricht met dagtekening 12 januari 2018 over te nemen. Na instemming van de 

bestuurders zal het voornoemd rapport worden aangeboden aan de diverse stakeholders. Hieronder 

vallen ook de medezeggenschapsraden van LVO Maastricht. Aan de medezeggenschapsraden én aan de 

raad van de gemeente Maastricht, zal na het bestuurlijk akkoord een formeel verzoek gericht worden om 

in te stemmen met het rapport en de te nemen vervolgstappen. 

Om het inmiddels gecreëerde draagvlak te behouden en te borgen zal de voorzitter van de stuurgroep, de 

heer Guido Beckers, persoonlijk contact zoeken met de overige stakeholders.  

Op basis van het voornoemde en bijgevoegde rapport alsook de uitkomsten van de gesprekken met alle 

stakeholders dient na akkoord een vervolgopdracht geformuleerd te worden. Deze vervolgopdracht kan 

door de bestuurders, compleet met tijdlijn, gewenste projectstructuur en (financiële) middelen in het 

voorjaar 2018 vastgesteld worden.  

Hoogachtend,  

 
 
 
 
Guido Beckers 
Voorzitter Stuurgroep Masterplan (her)inrichting voortgezet onderwijs Maastricht 

 

Mede namens de overige leden van de stuurgroep: 

Jefferey Vossen  lid centrale directie LVO Maastricht, 
Jan Jegers  programmamanager beleid en ontwikkeling gemeente Maastricht 
Fred Sijben  directeur projecten en vastgoed gemeente Maastricht 
Frank Lemmens  hoofd vastgoed, facilitaire zaken & inkoop LVO 
Ber Hensels  secretaris masterplan herinrichting voortgezet onderwijs 
Sibo Arbeek  projectmanager namens ICSadviseurs. 

  


