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De afgelopen tijd hebben we u geïnformeerd over het toekomstbeeld van het voortgezet
onderwijs in Maastricht. We willen dat kinderen en hun ouders uit Maastricht en
omstreken kunnen kiezen uit een breed onderwijsaanbod aan beide zijden van de Maas.
Voordat het zover is, hebben we nog een aantal stappen te zetten.
Begin dit schooljaar hebben we u op de hoogte gesteld van het voorgenomen besluit van
het college van bestuur over het eindscenario (her)inrichting voortgezet onderwijs
Maastricht en het bijbehorende transitieplan (hierna te noemen: voorgenomen besluit).
Dit voorgenomen besluit is ter instemming voorgelegd aan de medezeggenschapsraden.
De medezeggenschapsraden hebben inmiddels gereageerd. In deze nieuwsbrief gaan we in
op het besluit van de medezeggenschapsraden en wat dit betekent voor het
onderwijsaanbod vanaf schooljaar 2019-2020.

Besluit MR Bonnefanten College
De medezeggenschapsraad van het Bonnefanten College, waartoe ook de Bernard Lievegoed School
behoort, heeft positief ingestemd met het voorgenomen besluit van het college van bestuur.
De MR is akkoord met het verbreden van het onderwijsaanbod op het Bonnefanten College. Vanaf
schooljaar 2019-2020 bieden we op deze locatie vmbo-basis, vmbo-kader, vmbo-gemengde leerweg,
mavo, havo en atheneum aan.
Onderscheidend onderwijsconcept
De MR staat positief tegenover een - voor het Bonnefanten College - onderscheidend
onderwijsconcept. De persoonlijke leerroute van de leerling komt centraal te staan in dit nieuwe
onderwijsconcept. Een flexibele onderwijsplanning speelt in op de leerdoelen (ambities en talenten)
van de individuele leerling. Het jaarklassensysteem en het volgen van de route via de traditionele
lesmethode wordt losgelaten.
De MR vindt het belangrijk dat medewerkers, ouders en leerlingen actief betrokken worden bij het
ontwikkeltraject. Ook stelt de MR voor om samen te werken met het speciaal onderwijs (IvOO) en
primair onderwijs. Wij steunen deze gedachte om bottom-up en in breed verband tot het nieuwe
onderwijsconcept te komen. De gevraagde ondersteuning regelen we op korte termijn.

De MR heeft daarnaast zijn zorgen geuit over de afstemming tussen de planning van 1) het
ontwikkeltraject van het onderwijsconcept, 2) het besluitvormingstraject van de MR en 3) het traject
rondom de aanpassingen in het gebouw. Wij zullen hierover op korte termijn meer helderheid geven.
De keuze voor het definitieve onderwijsconcept zullen we in de eerste helft van 2019 ter instemming
aan de MR voorleggen.
Kindcentrum vrijeschoolonderwijs
De MR steunt de intentie van LVO om een kindcentrum voor het vrijeschoolonderwijs te
ontwikkelen, voor kinderen van 0 – 18 jaar.

Besluit MR Porta Mosana College
De medezeggenschapsraad van het Porta Mosana College, waartoe ook het VMBO Maastricht
behoort, heeft positief ingestemd met het voorgenomen besluit van het college van bestuur over het
eindscenario. De MR ziet het verbreed onderwijsaanbod met ingang van schooljaar 2019-2020 als
een goede stap in de juiste richting om weer te werken aan de groei van het aantal leerlingen in
Maastricht.
De MR is positief over een (verdergaande) samenwerking tussen Porta Mosana College en SintMaartenscollege, maar zal hier (conform procedure) pas een besluit over nemen als de Fusie
Effectrapportage wordt voorgelegd. Pas als de Fusie Effectrapportage is afgerond, kan de MR een
standpunt innemen over de vorm van de samenwerking en de denominatie (openbaar en/of
bijzonder onderwijs). De Fusie Effectrapportage zal naar verwachting eind maart / begin april 2019
aan de MR’s van Porta Mosana College en Sint-Maartenscollege worden voorgelegd.
De MR heeft vragen gesteld over de onderwijskundige visie van de nieuwe school in relatie tot de
vormgeving van de campus. Dit is onderdeel van het nog op te stellen Huisvestingsplan waarover de
gemeente Maastricht een besluit zal nemen. De inrichting van de gebouwen volgt de
onderwijskundige visie, en niet andersom.
Voor het succes van de herinrichting is het volgens de MR noodzakelijk om draagvlak te creëren en
bottom-up te werken. Aan de ontwikkeling van het onderwijskundig concept dienen docenten,
onderwijsondersteuners, ouders en leerlingen deel te nemen. Wij delen deze opvatting en betrekken
ze te zijner tijd bij de verdere uitwerkingen.

Besluit MR Sint-Maartenscollege
De medezeggenschapsraad van het Sint-Maartenscollege, waartoe ook het VMBO Maastricht
behoort, heeft positief ingestemd met het voorgenomen besluit van het college van bestuur. De MR
heeft onder meer ingestemd met het verbreden van het onderwijsaanbod op het SintMaartenscollege. Vanaf schooljaar 2019-2020 kunnen leerlingen op deze locatie ook mavo-onderwijs
volgen.

De MR benadrukt dat, voor het slagen van een samenwerkings-/fusietraject tussen Porta Mosana
College en Sint-Maartenscollege, het van belang is dat de partners gelijkwaardig zijn. Wij steunen dit
en bewaken dit indien nodig.
De MR verwacht dat de locaties steun zullen krijgen indien er in de transitiefase zich financiële
vraagstukken voordoen.

Besluit MR Terra Nigra
De medezeggenschapsraad van Terra Nigra Praktijkonderwijs heeft positief ingestemd met het
voorgenomen besluit van het college van bestuur. De MR staat daarmee positief tegenover het plan
om het praktijkonderwijs in de toekomst te verhuizen naar Maastricht-Oost.

Vervolgproces
Alle medezeggenschapsraden hebben positief ingestemd. Het college van bestuur zal op zeer korte
termijn het voorgenomen besluit omzetten naar een definitief besluit. Hiermee kunnen we het
proces van de herinrichting van het voortgezet onderwijs in Maastricht een vervolg geven.

Definitief onderwijsaanbod schooljaar 2019-2020
Het besluit van de medezeggenschapsraden betekent dat we het onderwijsaanbod vanaf schooljaar
2019-2020 definitief kunnen vaststellen. De communicatie hierover naar basisscholen en ouders
starten we per direct.

Het onderwijsaanbod ziet er als volgt uit:

Huidig aanbod
Bonnefanten College
locatie
Eenhoornsingel

vmbo-TL
havo
atheneum

Bernard Lievegoed School
locatie Nijverheidsweg

vmbo-TL
havo
atheneum

Aanbod vanaf schooljaar
2019-2020
vmbo-basis
vmbo-kader
vmbo-GL
mavo
havo
atheneum
mavo
havo
atheneum

Aanbod in toekomst
(streven schooljaar 2022-2023)
vmbo-basis
vmbo-kader
vmbo-GL
mavo
havo
atheneum
nieuwe locatie
vmbo-basis (wordt onderzocht)
vmbo-kader (wordt onderzocht)
mavo
havo
atheneum

Porta Mosana College
locatie Oude Molenweg

atheneum
atheneum-tto
gymnasium
gymnasium-tto

Sint-Maartenscollege
locatie Noormannensingel

havo
atheneum
gymnasium

VMBO Maastricht
locatie Bemelerweg en
Bemelergrubbe

vmbo-basis
vmbo-kader
vmbo-GL
vmbo-TL

Terra Nigra

Praktijkonderwijs

United World College
Maastricht
locatie Discusworp

internationaal
onderwijs

Brede school in Oost,
locatie Oude Molenweg
havo
havo-tto
atheneum
atheneum-tto
gymnasium-tto
Brede school in Oost,
locatie Noormannensingel
mavo
havo
atheneum
gymnasium
Brede school in Oost,
locatie Bemelerweg en
Bemelergrubbe
vmbo-basis
vmbo-kader
vmbo-GL
praktijkonderwijs

Brede school in Oost,
nieuwe locatie
vmbo-basis
vmbo-kader
vmbo-GL
mavo
havo
havo-tto
atheneum
atheneum-tto
gymnasium
gymnasium-tto

praktijkonderwijs

internationaal onderwijs

internationaal onderwijs

Vragen?
We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen. Heeft u hierover vragen of wilt u meer
informatie, neem dan gerust contact op met de locatiedirecteur.

