12 november 2018
Begin 2018 hebben we met het masterplan ‘Onderwijs is van ons allemaal’ opnieuw
richting gegeven aan het voortgezet onderwijs in Maastricht. We willen dat leerlingen en
hun ouders van 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
gaan. Via deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de voortgang.

Waar staan we nu?
Aan het begin van dit schooljaar hebben we u geïnformeerd over het voorgenomen besluit van het
CvB. Hierin hebben we het toekomstbeeld (2022-2023) en het onderwijsaanbod vanaf het schooljaar
2019-2020 geschetst. Het eindbeeld over waar we naartoe willen is in zicht, maar het proces
ernaartoe kent nog de nodige tussenstappen en besluitvormingsmomenten.
Het voorgenomen besluit ligt nu voor aan de medezeggenschapsraden. Eind november / begin
december ontvangen we hun advies. Daarna kunnen we het onderwijsaanbod 2019-2020 definitief
vaststellen en hierover communiceren.
Met raadsleden in gesprek
Alhoewel wij verantwoordelijk zijn voor het onderwijs werken we samen met de gemeente
Maastricht. De gemeente heeft een beslissende rol als het gaat over de (nieuwe) huisvesting en over
de fusie in haar rol als ‘hoeder van het openbaar onderwijs’. De gemeenteraad kijkt kritisch mee met
de ontwikkelingen. Daarom heeft ze de raadswerkgroep ‘VO Maastricht’ in het leven geroepen. De
opdracht van de raadswerkgroep is om de gemeenteraad zo goed mogelijk te informeren. We
hebben nauw contact met deze raadswerkgroep.

Onderzoek nieuwe brede school in Oost gestart
In ons toekomstbeeld staat dat het Porta Mosana College en het Sint-Maartenscollege gaan fuseren.
Aan de oostzijde van de Maas ontwikkelen we een eigentijdse school met een breed aanbod aan
onderwijsstromen. Het vmbo-onderwijs gaat deel uitmaken van deze nieuwe brede school. Een fusie
heeft gevolgen voor het onderwijs, de leerlingen, de ouders, de medewerkers en de stad. Het is
daarom belangrijk dat we de consequenties en voorwaarden onderzoeken en in beeld brengen.

Fusie-effectrapportage
Voor de uitvoering van dit onderzoek wordt gewerkt met vier werkgroepen: werkgroep onderwijs,
werkgroep identiteit, werkgroep personeel en werkgroep financiën, beheer en materiële zaken.
Diverse medewerkers nemen hieraan deel. Op maandag 8 oktober was de kick-off van de
werkgroepen. Onder begeleiding van onderwijsbureau Verus gaan de werkgroepen de komende
maanden aan de slag. Uiteindelijk leidt dit tot een eindverslag: een fusie-effectrapportage (FER). Dit
rapport is bedoeld om alle belanghebbenden inzicht te geven in hoe de school eruit gaat zien.
Bijvoorbeeld onderwijskundig en levensbeschouwelijk, personele bezetting en huisvesting. De fusieeffectrapportage is de onderlegger voor verdere besluitvorming. Zowel de medezeggenschapsraden
als de gemeenteraad betrekken we bij de totstandkoming van het rapport. Ook met ouders,
leerlingen, medewerkers en andere betrokkenen gaan we hierover in dialoog. We streven ernaar om
in april 2019 de fusie-effectrapportage in concept klaar te hebben.

Nieuw onderwijsconcept
Het Bonnefanten College werkt aan een nieuw onderwijsconcept, met als werktitel ‘Anders leren,
anders werken’. De kern is dat we het ontwikkelproces van de leerling centraal zetten en individueel
gaan invullen. De jaarlagen en het traditionele leerjaarklassensysteem laten we los. We bieden de
lessen anders aan en zorgen voor een breed scholingsaanbod. Het nieuwe onderwijsconcept vraagt
om aanpassingen aan het schoolgebouw. De stuurgroep huisvesting is dit traject aan het
voorbereiden.

Praktijkonderwijs naar Oost
Terra Nigra willen we dichter bij het beroepsonderwijs en het bedrijfsleven in Maastricht-Oost
brengen. Zo kunnen leerlingen makkelijker samenwerken met het vmbo en het mbo. De gemeente
Maastricht gaat (in samenwerking met LVO) op zoek naar een passende locatie. Dit is onderdeel van
het nog op te stellen Huisvestingsplan.

Vrijeschoolonderwijs PO en VO
In de toekomst voegen we het primair onderwijs en voortgezet onderwijs van de Bernard Lievegoed
School samen op één locatie. Het gebouw aan de Nijverheidsweg is daarvoor niet geschikt.
Momenteel wordt onderzocht waar de school naartoe kan verhuizen. Ook dit maakt deel uit van het
nog op te stellen Huisvestingsplan.

Werving nieuwe leerlingen
We richten onze aandacht ook al op de informatieavonden (per school in december 2018) en de
open dagen (in januari-februari 2019). Ouders willen natuurlijk graag weten hoe het
onderwijsaanbod 2019-2020 eruitziet. Na ontvangst van het advies van de medezeggenschapsraden
over het voorgenomen besluit (eind november), starten we de communicatie.

