Maastricht, 30 januari 2018

Onderwijs is van ons allemaal
Dat is de titel van het Masterplan onderwijs en huisvesting LVO Maastricht. Dit plan is op 19 januari 2018
overhandigd aan de voorzitter van het College van Bestuur van LVO en aan de wethouder van onderwijs van de
gemeente Maastricht. Deze week zal de pers uitvoerig aandacht besteden aan dit plan.

Masterplan
In het plan worden twee voorkeursscenario’s gepresenteerd die de komende jaren richting geven aan de
onderwijsontwikkeling. Deze scenario’s zijn tot stand gekomen door middel van vele gesprekken met meerdere
stakeholders zoals medewerkers (o.a. via medewerkersbijeenkomsten). Uiteraard zijn ook ouders, leerlingen,
gemeenteraadsleden, leden van de medezeggenschapsraden, vertegenwoordigers van het basisonderwijs,
wethouders en andere betrokkenen hierin meegenomen. Tevens is er onderzoek gedaan naar de cijfers over
krimp voor de komende 15 jaar. Daarnaast is gekeken naar de exacte cijfers van aantallen leerlingen die
onderwijs volgen in België of in het Heuvelland.

Totstandkoming scenario’s
De twee voorkeursscenario’s zijn vooral gebaseerd op enkele bepalende voorwaarden die uit het onderzoek en
uit de vele gesprekken naar voren zijn gekomen:
 De kwaliteit van het onderwijs moet leidend zijn;
 Voldoende volumes om het onderwijs te kunnen organiseren;
 Brede instroom en meer kansengelijkheid;
 Doorlopende leerlijnen;
 Keuzemogelijkheden en onderwijsaanbod in Oost en West.
Daarnaast hebben ook andere criteria meegespeeld zoals de wens van kleinschaligheid, ruimtelijke en
stedenbouwkundige wensen, gepersonaliseerd leren en aansluiting op het vervolgonderwijs.

Voorgenomen besluit
Het Masterplan herinrichting voortgezet onderwijs en huisvesting Maastricht is door het College van Bestuur
van LVO en het College van B&W Maastricht vastgesteld. In een voorgenomen besluit is het College van
Bestuur van LVO akkoord gegaan met deze richtinggevende scenario’s en is opdracht gegeven voor het
inrichten van het vervolgtraject. Dit voorgenomen besluit wordt de komende maand voorgelegd aan de
medezeggenschapsraden. Het streven is om in juni 2018 opnieuw bestuurlijk overleg te hebben met de
verantwoordelijke wethouders. Doel hiervan is goedkeuring te krijgen voor de vervolgopdracht “onderzoek
huisvesting voortgezet onderwijs Maastricht”.
De twee scenario’s betekenen een belangrijke koerswijziging voor het voortgezet onderwijs in Maastricht. De
plannen zijn nog niet definitief. Uit alle gesprekken die voor de kerstvakantie zijn gevoerd, zijn veel suggesties,
opmerkingen en ideeën naar voren gekomen. De komende maanden wil ik daarover graag opnieuw het
gesprek aangaan.

Vervolgtraject
De twee scenario’s worden nader uitgewerkt. Eerst wordt onderwijskundig en organisatorisch bekeken hoe het
onderwijs verder in te richten en toe te werken naar één scenario. Vervolgens wordt onderzocht hoe we
financieel, gebouwelijk en stedenbouwkundig tot een Huisvestingsplan kunnen komen.
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In deze fase hebben we jullie bijdrage als medewerker van LVO Maastricht hard nodig. Er liggen nog veel
vragen over hoe we het onderwijs vorm gaan geven en wat dit betekent als dit in huisvesting vertaald zal
worden. De komende weken, maanden gaan we met elkaar in de school, in de teams, in formele en informele
bijeenkomsten het gesprek aan over de toekomst van het VO Maastricht. De zijn vastgelegd in het masterplan,
nu volgt de concretisering.
We hebben grote stappen vooruit gezet. Er gebeuren veel goede dingen in het voortgezet onderwijs in
Maastricht. Laten we de positieve energie die ik tijdens de open dagen voel, vasthouden en samen verder
bouwen aan goed onderwijs voor onze leerlingen van Maastricht en omstreken. Onderwijs is van ons allemaal.

Mede namens Jeffreye Vossen,

Guido Beckers,
Voorzitter centrale directie LVO Maastricht

Bezoekadres:
Noormannensingel 50
6224 BW Maastricht

Postadres:
Postbus 3731
6202 NS Maastricht

T +31(0) 43 328 27 02
E info@lvomaastricht.nl
I www.lvomaastricht.nl

IBAN NL61 INGB 0650 7203 18
KVK 14077279
BTW NL811981861B01

Bezoekadres:
Noormannensingel 50
6224 BW Maastricht

Postadres:
Postbus 3731
6202 NS Maastricht

T +31(0) 43 328 27 02
E info@lvomaastricht.nl
I www.lvomaastricht.nl

IBAN NL61 INGB 0650 7203 18
KVK 14077279
BTW NL811981861B01

