
 

 

 

 

 

 

 

Rondebriefje Informatieronde 

 

Onderwerp “Samen Leren in Maastricht”, Onderwijsvisie van Gemeente Maastricht 

Datum 24 september, 2019 

Portefeuillehouder Wethouder Jongen 

Programmanummer 4 Onderwijs 

Behandelend ambtenaar PMJ Muijrers 
Telefoonnummer: 06-11345986 
peggy.muijrers@maastricht.nl 

Wat hebben we aan het 
einde van de bijeenkomst 
bereikt?  

Deze informatieronde stelt de raadsleden in de gelegenheid om technische 
(niet-politieke) vragen te stellen aangaande de opgestelde Onderwijsvisie 
"Samen Leren in Maastricht", zodat het latere debat in de raadsronde kan 
plaatsvinden. In de raadsronde kunnen politieke vragen worden gesteld. 

De raadsleden bereiden hiermee besluitvorming ter vaststelling van de 
Onderwijsvisie Maastricht voor. 

Vorm bijeenkomst Informatieronde 

Wie neemt uiteindelijk het 
besluit?  

De gemeenteraad 

Verloop voorgaande 
proces 

Er is met behulp van filosoof Govert Derix een "Onderwijs narratief" opgesteld. 
Een verhaal dat een vijftal kernwaarden beschrijft als gezamenlijke basis onder 
de transformaties die gaande zijn in het onderwijs en het sociale domein. 

Er zijn vervolgens drie onderwijstafels ingericht (0-12 jaar; 12-18 jaar; 18 jaar 
en ouder) waar dit narratief is voorgedragen en waarover het gesprek met 
stakeholders is gevoerd. 

Vervolgens zijn er beleidsopgaven geschreven die getoetst zijn aan de 
gevonden kernwaarden. 

De kernwaarden en de beleidsopgaven vormen samen de onderwijsvisie 
"Samen Leren in Maastricht". 

In de stadsronde van 10 september heeft de raad met partners van de 
onderwijstafels en burgers over de onderwijsvisie gesproken. 

De raadswerkgroep onderwijs heeft het presidium verzocht om na de 
stadsronde en voor de raadsronde een informatieronde te plannen. Hierdoor is 
de geplande raadsronde van 24 september omgezet in een informatieronde. 
De raadsronde vindt op een later moment plaats.  

Inhoud  De gemeenteraad heeft aan de portefeuillehouder onderwijs gevraagd een 
Onderwijsvisie op te stellen. 

Het proces om tot een Onderwijsvisie te komen, is gestart door met 
ondersteuning van stadsfilosoof Govert Derix aan een drietal ‘onderwijstafels’ 
met stakeholders op zoek te gaan naar gemeenschappelijk waarden die ons 
drijven bij de grote veranderingen die gaande zijn in het onderwijs en het 
sociale domein en die daarmee onze gezamenlijke basis vormen. 

Vervolgens zijn er beleidsopgaven beschreven die aansluiten bij die 
veranderingen maar ook bij de wettelijke taken van de gemeente op 



 

 

 

 

 

 

 

onderwijsgebied, daarbij rekening houdend met de 
verantwoordelijkheidsverdeling tussen gemeente en onderwijsbesturen. 

Deze beleidsopgaven zijn getoetst aan de gevonden kernwaarden (de 
gezamenlijke basis) en zullen verder concreet worden uitgewerkt in een nog op 
te stellen uitvoeringsagenda de Educatieve Agenda Maastricht, alsook in 
Integrale Huisvestingsplannen. 

Van de raadsleden wordt 
gevraagd 

Zich te laten informeren en technische (niet-politieke) vragen te stellen 

Worden er extra partijen 
uitgenodigd voor de 
informatieronde 

Nee. 

Vervolgtraject Raadsronde 

 


