23 mei 2019
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.

Consultatie leerlingen, ouders en medewerkers over de voorgenomen fusie
Op 9 april heeft het bestuur van LVO met goedkeuring van de raad van toezicht een voorgenomen
besluit genomen over de fusie van het Porta Mosana College en het Sint-Maartenscollege. Het
vmbo-onderwijs gaat ook deel uitmaken van deze nieuwe brede school. Een fusie heeft gevolgen
voor het onderwijs, de leerlingen, de ouders, de medewerkers en de stad. Deze gevolgen en
voorwaarden van de fusie zijn onderzocht in de fusie-effectrapportage.
Het voorgenomen besluit van het bestuur en de fusie-effectrapportage is ter instemming voorgelegd
aan de medezeggenschapsraden van de betreffende scholen en de gemeenteraad Maastricht. De
Nederlandse Katholieke Schoolraad is om goedkeuring gevraagd.
We zijn benieuwd naar uw mening
Om de mening van ouders, medewerkers en leerlingen over de fusie te peilen organiseren we een
enquête voor het Sint-Maartenscollege, Porta Mosana College en VMBO Maastricht. Samen met de
oudergeledingen van de medezeggenschapsraden hebben we de vragen opgesteld. De uitkomsten
worden gebruikt om de medezeggenschapsraden te informeren.
We organiseren de enquête in de laatste week van mei. Per leerling mag er één enquête ingevuld
worden. En per leerling mag er door de ouders één enquête ingevuld worden. Daarnaast ontvangen
ook onze medewerkers een digitale uitnodiging.

In gesprek met de gemeente over de fusie
Op 14 mei heeft de gemeenteraad Maastricht in een informatieronde het voorgenomen fusie besluit
besproken. De gemeenteraad moet zich over de fusieplannen uitspreken, omdat het Porta Mosana
College een openbare school is. Guido Beckers heeft de plannen rondom de fusie toegelicht en de
toekomstige scholenstructuur uitgelegd met een presentatie.

De gemeenteraad heeft de gelegenheid gekregen om vragen te stellen over de fusie, zoals ‘Welke
status krijgt de commissie identiteit?’ en ‘Wat is nu precies de positie van het vmbo in de nieuwe
school?’ Deze informatieve vragen zijn mondeling of worden schriftelijk beantwoord. Op woensdag
22 mei zullen de raadsfracties met elkaar in debat gaan over de fusie. Op dinsdag 28 mei neemt de
gemeenteraad een besluit.
Guido Beckers over de bijeenkomst: “Ik vond het een gesprek dat in goede sfeer verliep. De
raadsleden waren tevreden over de verhelderende presentatie. We hebben besproken wat de fusie
nu precies betekent en waarom we dat eigenlijk doen. De raadsleden hebben goede en informatieve
vragen gesteld, die allemaal gericht waren op het verkrijgen van meer informatie om een gedegen
besluit te kunnen nemen.”

Nieuwe directeuren voor drie scholen in Maastricht
Drie scholen in Maastricht hebben een nieuwe, vaste directeur. Inmiddels is Petra Stuit gestart als
directeur voor VMBO Maastricht en heeft Peter-Mathijs Linsen kennisgemaakt bij het Bonnefanten
College. Na de zomervakantie start Tim Neutelings als nieuwe directeur van het Porta Mosana
College.
Petra Stuit voor VMBO Maastricht
Petra Stuit heeft ruime ervaring in managementfuncties binnen het onderwijs, zowel in het MBO als
in het HBO. De Eindhovense gaat haar kracht inzetten om de positieve veranderingen in het
onderwijs van VMBO Maastricht verder te ontwikkelen: “Ik zie mezelf als een gedreven en
resultaatgerichte manager,” vertelt zij. “Ik houd me graag bezig met de groei van mensen, zowel op
professioneel als persoonlijk vlak.” Ze zal met vertrouwen en enthousiasme aan de haar
toevertrouwde opdracht werken.
Peter-Mathijs Linsen voor Bonnefanten College
Peter-Mathijs Linsen, voorheen lid van de centrale directie Parkstad, is per 6 mei benoemd tot
locatiedirecteur van het Bonnefanten College Maastricht. Hij is iemand uit de eigen gelederen en een
zeer ervaren schoolleider. Peter-Mathijs is direct na de meivakantie gestart en maakt bewust de
keuze voor het directeurschap bij Bonnefanten College: “Ik heb ontzettend veel zin om te beginnen.
Samen bouwen aan een nieuwe toekomst door vertrouwen te geven, dat is mijn belangrijkste
opdracht.” Door het directeurschap aan de Bonnefanten College te aanvaarden keert hij terug naar
waar zijn hart ligt: een verschil maken in het onderwijs, dicht bij de mensen.
Tim Neutelings voor Porta Mosana College
Als teambuilder heeft Tim Neutelings volop lef en ambitie om de kwaliteit van het onderwijs in
Maastricht verder te brengen. In samenwerking met zijn collega’s van het Sint-Maartenscollege en
VMBO Maastricht wil hij bouwen aan de gezamenlijke cultuur en visie van de brede
scholengemeenschap in Oost. “Ik kijk ernaar uit om met een frisse blik naar de binnenkant van Porta
Mosana te kijken. Graag leer ik alle betrokkenen snel en goed kennen. Daar ga ik ook de tijd voor
nemen, zodat ik de cultuur, de beleving en alle speerpunten goed op het vizier heb. Van daaruit hoop

ik samen met iedereen binnen de school verder te kunnen gaan bouwen aan een nóg betere school,
met een mooie toekomst. Ik heb er echt zin in!”

Rubriek: Sint-Maartenscollege
In deze rubriek laten we elke keer een andere school aan het woord over de ontwikkelingen van
het onderwijs in Maastricht. Hoe gaat het met de school? En wat maakt deze locatie uniek? Als
eerste aan de beurt: het Sint-Maartenscollege.
Het Sint-Maartenscollege bereidt leerlingen voor op gedegen carrières in de technische, medische en
economische sectoren. “Vanuit grote betrokkenheid bij de leerlingen werken we keihard om onze
school weer een topschool te maken,” zegt locatiedirecteur Peter Overgaauw. “We merken dat het
Sint-Maartenscollege - van oudsher een generatie-school – ook deze kwaliteit heeft teruggewonnen;
tot onze tevredenheid hebben we vele kinderen van oud-leerlingen mogen inschrijven voor komend
jaar. Hiermee hebben we de grens van duizend leerlingen ruimschoots gepasseerd.”
“Dit jaar hebben we het vertrouwen bij de Maastrichtse ouders weten terug te winnen, door
consistent hard te werken, kwaliteit te leveren en vast te houden aan onze opvattingen over goed
onderwijs,” vertelt teamleider Liesbeth Hans. “Met een duidelijke visie, waarin we gestructureerd en
docentgestuurd onderwijs aanbieden en waar we voor de leerlingen een warme, gezellige en veilige
leeromgeving creëren, richten we op ons op alle leerlingen die bereid zijn hard te werken en hun
talenten aan te wenden voor een leven lang leren.”

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.

