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Begin 2018 hebben we met het masterplan ‘Onderwijs is van ons allemaal’ opnieuw
richting gegeven aan 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. Via deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de voortgang.

Vmbo-tl wordt mavo
Zoals u eerder in deze nieuwsbrief heeft kunnen lezen, veranderen we vanaf schooljaar 2019-2020
de naam van de opleiding vmbo-theoretische leerweg (vmbo-tl) naar mavo. Dit heeft geen gevolgen
voor de inhoud van de opleiding. Deze blijft zoals ze nu is. Wettelijk is er dus geen verschil tussen
vmbo-tl en mavo. Leerlingen die straks eindexamen mavo doen, krijgen een diploma vmbo-tl.
Hiermee kunnen leerlingen doorstromen naar niveau 3 en 4 van het mbo of naar het havo. De naam
mavo geeft duidelijker aan dat we leerlingen klaarstomen voor zowel het mbo als het havo. Met deze
naamsverandering spelen we in op de landelijke trend.
Welke scholen bieden mavo aan?
Bonnefanten College, Bernard Lievegoed School en Sint-Maartenscollege bieden in schooljaar 20192020 mavo aan.

Basis, kader en gemengde leerweg blijven bestaan
Hoe zit dat dan met de andere drie leerwegen van het vmbo: basis, kader en gemengde leerweg?
Deze niveaus blijven bestaan.
Basisberoepsgerichte leerweg (vmbo-basis)
Vmbo-basis bereidt leerlingen voor op de basisberoepsopleidingen (niveau 2) van het mbo. Binnen
vmbo-basis kennen we het leerwerktraject. Dit is een aangepaste leerwijze met veel ruimte voor
stage of werk.
Kaderberoepsgerichte leerweg (vmbo-kader)
Vmbo-kader richt zich op de praktijk. Deze leerweg bereidt leerlingen voor op de vak- en
middenkaderopleidingen niveau 3 en 4 van het mbo.

Gemengde leerweg (vmbo-gl)
Vmbo-gl ligt qua niveau dicht bij het mavo. Deze leerweg bereidt leerlingen voor op de vak- en
middenkaderopleidingen op niveau 3 of 4 van het mbo.
Welke scholen bieden dit aan?
Het Bonnefanten College en VMBO Maastricht bieden deze drie vmbo-leerwegen aan.

Dubbel schooladvies is mogelijk
Tijdens de informatiemiddag voor het primair onderwijs ontvingen we een vraag over het
schooladvies. Een schooladvies kan zowel enkelvoudig (één schoolsoort adviseren) als dubbel (twee
aan elkaar grenzende schoolsoorten adviseren) zijn. Vanaf schooljaar 2019-2020 kan gekozen
worden uit een breed onderwijsaanbod aan weerszijden van de Maas. Een leerling van wie nog niet
geheel helder is in welke schoolsoort hij/zij het beste tot zijn recht komt, kan een dubbel advies
krijgen. Begin 2019 brengen we de keuzemogelijkheden in beeld: naar welke school kan de leerling
met zijn/haar schooladvies.

Eerste Opvang Anderstaligen
Goed onderwijs is onmisbaar voor de ontwikkeling van kinderen. Ook voor kinderen die het
Nederlands nog niet of onvoldoende beheersen, doordat ze nog maar kort in Nederland zijn. In de
EOA bereiden we kinderen in de leeftijd van 12 tot ongeveer 18 jaar voor op het reguliere onderwijs.
De EOA vormt een zelfstandige unit en is gehuisvest in een eigen gebouw aan de Bemelergrubbe.
Het aantal leerlingen voor de EOA is afhankelijk van de instroom van statushouders en bewoners in
het asielzoekerscentrum. Het COA (centraal orgaan opvang asielzoekers) is met de gemeente
Maastricht in overleg om een permanent asielzoekerscentrum, voor de duur van ten minste 15 jaar,
in de stad te realiseren. Dat zou betekenen dat de EOA ook een meer permanent karakter kan
krijgen. Ook EOA maakt daarmee deel uit van het toekomstbeeld voortgezet onderwijs in Maastricht.

Fijne feestdagen
Het einde van het jaar is in zicht. We kijken terug op een bewogen jaar, waarin hard is gewerkt aan
de toekomst van het voortgezet onderwijs in Maastricht. Langs deze weg wensen wij u fijne
feestdagen en een voorspoedig nieuwjaar.

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.

