13 juni 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.

Gemeenteraad unaniem voor de fusie
De Maastrichtse gemeenteraad heeft op 28 mei unaniem ingestemd met de fusie tussen het Porta
Mosana College en het Sint-Maartenscollege, inclusief VMBO Maastricht. Het voorgenomen besluit
van het College van Bestuur van LVO ligt nog voor bij de medezeggenschapsraden. Zij geven eind
juni hun reactie op de instemmingsaanvraag van de fusie en de denominatiekeuze voor openbaar
onderwijs. Daarnaast is LVO hierover in gesprek met de Nederlandse Katholieke Schoolraad.
Ook de medezeggenschapsraden zijn bezig zich te beraden over het voornemen om te fuseren.
Uiterlijk 28 juni nemen zij een besluit over of zij instemming verlenen. Een fusie heeft gevolgen voor
het onderwijs, de leerlingen, de ouders, de medewerkers en de stad. Om de mening van ouders,
medewerkers en leerlingen over de fusie te peilen organiseerden we een enquête voor het SintMaartenscollege, Porta Mosana College en VMBO Maastricht.
Respons enquête
De enquête werd uitgezet onder alle medewerkers, leerlingen en ouders van de te fuseren scholen
én onder de ouders van toekomstige leerlingen. In totaal peilen we zo de mening van ongeveer 6500
betrokkenen bij de fusie. De resultaten van de enquête worden geanalyseerd en binnenkort gedeeld
met de medezeggenschapsraden. In deze nieuwsbrief kunt u hier dan ook meer over lezen. Wij
kunnen nu wel al de cijfers van de respons delen: 42-45% van de ouders van nieuwe leerlingen heeft
de enquête ingevuld. De respons van de huidige leerlingen is wisselend: van Porta Mosana College
heeft 15% de enquête ingevuld, van Sint-Maartenscollege 26% en van VMBO Maastricht 1%. De
respons van de huidige ouders ligt rond de 30% voor het Porta Mosana College en het SintMaartenscollege en van de medewerkers heeft ongeveer 60% de enquête ingevuld. Van VMBO
Maastricht reageert 18% van de ouders en 42% van de medewerkers. In totaal hebben 1647
betrokkenen de enquête ingevuld.

Waarom is een fusie nodig?
In het Masterplan “Onderwijs is van ons allemaal” van januari 2018 is gemeld dat de
basisgeneratie leerlingen in Maastricht en omgeving sterk krimpt. Het aantal kinderen dat geboren
wordt neemt af met zo’n 20% tot 2032. Dit leidt tot noodzakelijke aanpassingen aan de organisatie
van het onderwijs en de schoolgebouwen. Het aantal leerlingen dat naar het voortgezet onderwijs
in Maastricht gaat, is van circa 12.000 leerlingen in 1990 gedaald naar 6.616 leerlingen in 2017 en
zal verder dalen naar 5.444 leerlingen in 2032. Dat zijn tussen nu en 2032 ruwweg 1200 leerlingen
en dus een school minder.
Sinds het voorjaar van 2017 zijn wij in Maastricht met elkaar in gesprek over de richting waarin we
het onderwijs willen en kunnen organiseren, gegeven de omstandigheden van de krimp. We willen
leerlingen keuze bieden met drie brede scholen in heel Maastricht: de Bernard Lievegoed School, het
Bonnefanten College en de nieuwe school in Oost. De school in Oost wordt gevormd door het SintMaartenscollege en het Porta Mosana College, inclusief VMBO Maastricht. Door de fusie ontstaat
een nieuwe, openbare, brede school. We zoeken samen met de gemeente naar een locatie om in de
toekomst een campus met meerdere gebouwen te realiseren. Het doel is om zo toekomstbestendig,
kwalitatief goed en breed onderwijs te bieden. Onderwijs dat bestand is tegen de effecten van
ontgroening en krimp.
De fusie biedt kansen en mogelijkheden om een breed onderwijsaanbod te behouden en om het
onderwijs in de toekomst verder te ontwikkelen, bijvoorbeeld met een beter wiskunde- of
techniekprogramma en keuzevakken als Spaans of Chinees.
“We krijgen zo een mooie kans om in de toekomst rijk onderwijs aan te bieden en alle programma’s
overeind te houden. Daarnaast kan de school met de commissie identiteit recht doen aan de
katholieke en alle andere levensbeschouwelijke overtuigingen,” zegt Guido Beckers, voorzitter van
de centrale directie.

Alternatieven fusie onderzocht
In het masterplan zijn alle alternatieven voor een samenwerking tussen Porta Mosana College en
Sint-Maartenscollege, inclusief vmbo Maastricht onderzocht. Daaruit is gebleken dat een fusie de
beste optie is. De fusie-effectrapportage geeft weer wat de effecten van die fusie zijn. Zonder fusie is
het onzeker in hoeverre het onderwijsaanbod naar de toekomst toe behouden kan blijven. LVO heeft
de afgelopen maanden vaak de vraag gekregen wat er gebeurt als de scholen niet fuseren, maar
samen op een campus gehuisvest zijn en gaan samenwerken. Dan halen ze toch hetzelfde volume
aan leerlingen? En dan kunnen er bijvoorbeeld 10 leerlingen van Sint-Maartenscollege en Porta
Mosana College in één klas samen het vak wiskunde D volgen?
Helaas kan dit niet. Het is namelijk niet mogelijk om leerlingen van beide scholen gezamenlijk
onderwijs te geven. Het ministerie van OCW en de Inspectie hebben aangegeven dat zij niet meer
accepteren dat er in één klas leerlingen zitten van verschillende scholen. Dit kan inhouden dat
leerlingen van de éne samenwerkingsschool bepaalde vakken toch niet kunnen kiezen, omdat deze
niet aangeboden worden op hun school. Dat zou jammer zijn. Ook administratief brengt dit allerlei
problemen met zich mee. Met de fusie komen we tegemoet aan de wensen van de stad: brede

scholen aan beide kanten van de Maas waar de leerlingen keuze hebben uit breed onderwijs. Met
een fusie kunnen we samen bouwen aan een toekomst met kwalitatief hoogstaand onderwijs in een
moderne campus. Daarin kan de rijke geschiedenis van beide scholen samengroeien naar de
toekomst.

853 geslaagden in Maastricht
Op woensdag 12 juni hebben alle eindexamenkandidaten van de scholen in Maastricht de uitslag van
het eerste tijdvak van het Centraal Examen gekregen. Een spannende dag voor de meesten, maar wel
met een goed resultaat! In totaal hebben 1020 leerlingen examen gedaan. Hiervan zijn 853 leerlingen
geslaagd. De scholen in Maastricht feliciteren hun geslaagden van harte en wensen de leerlingen met
een herkansing veel succes. Meer over de uitslag van het Centraal Examen leest u in het
nieuwsbericht op onze website.

Rubriek: Bonnefanten College
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 school uniek? Deze
week aan de beurt: het Bonnefanten College.
Het Bonnefanten College breidt haar onderwijsaanbod uit met de leerwegen vmbo kader en basis.
Daarnaast ontwikkelt de school een nieuwe visie op het onderwijs. In mei is Peter-Mathijs Linsen
gestart als nieuwe directeur en kartrekker van de onderwijsontwikkelingen op de school. “De school
heeft tijd nodig om het nieuwe werken te omarmen. We willen daarom in de brugklas beginnen. Wat
er al is wordt verder ontwikkeld en verbeterd, bijvoorbeeld de keuzewerktijd.”

De belangrijkste aandachtspunten zijn coaching, onderwijs op maat en de leergebieden humanics,
science en arts. “Als school willen we vooral kijken naar wat een kind wel kan, in plaats van wat het
niet kan. Naast de lessen krijgen de kinderen een begeleiding op maat in de vorm van coaching. Er

wordt gewerkt met een duidelijke structuur in drie semesters, waarbij telkens een toetsweek of
andere vorm van afsluiting volgt.”
Daarnaast komt er onderwijs op maat binnen de klassikale structuur. Peter-Mathijs Linsen: “Daarin
kunnen groepen wel gesplitst worden en samenwerking tussen klassen ontstaan. Zo kan een docent
de leerlingen die iets meer uitleg nodig hebben extra aandacht geven. Het onderwijs is dan beter
toegespitst op de leerlingen én de klassituatie blijft intact. Leerlingen vinden het prettig dat ze deel
zijn van de groep. Het allerbelangrijkste is dat ik samen met het team werk aan de visie en de
uitwerking hiervan.”

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.

