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Aan: College van Burgemeesters en Wethouders van de gemeente Maastricht 

Van: Socialistische Partij (SP) Maastricht. 

Betreft: Vragen ex artikel 47 RvO inzake personele reorganisatie LVO Maastricht 

Datum: 18/04/18 

 

 

Geacht College, 

De SP is geschrokken van het bericht dat 125 leraren in dienst bij LVO Maastricht elders in de provincie aan het 

werk zullen moeten als gevolg van een personele reorganisatie. Dat is een fors aantal; een vijfde deel van de 

leraren in het Maastrichtse middelbaar onderwijs.  

Hierover hebben wij de volgende vragen:  

1. De reden voor de reorganisatie zijn de dalende leerlingenaantallen. Gesproken wordt over krimp en de 

geconstateerde uitstroom naar scholen buiten Maastricht en in België? Is duidelijk hoe het Maastrichtse 

banenverlies  zich specifiek tot de geconstateerde uitstroom naar scholen buiten Maastricht en naar België 

verhoudt? Dus los van de verwachte demografische krimp?  

2. LVO heeft aangegeven dat men voornemens is een groot deel van het leerlingenaantal dat buiten 

Maastricht naar de middelbare school gaat, terug te halen (80%). Hoe verhoudt deze doelstelling zich tot de 

huidige reorganisatie? Voorzien men dan opnieuw (ex)-docenten aan te zullen stellen of is hierin binnen de 

huidige nieuwe bezetting voorzien?  

3. LVO geeft aan dat de afgelopen jaren het personeelsbestand niet heeft meebewogen met het dalend aantal 

leerlingen. Gekozen is om een inhaalslag te maken voor het schooljaar 2018-2019. Omdat het onze 

gezamelijke doelstelling is rust terug te brengen in het Maastrichtse middelbare onderwijs, vragen wij ons af of 

men ook een geleidelijkere variant heeft overwogen en waarom daar niet voor is gekozen?  

4. De gemeenteraad is in overleg met LVO over het zogehete ‘Masterplan’. Is de daling in aantal leraren en het 

aantal overplaatsingen per school, behalve de ingezette leerlingendaling, ook direct gelinieerd aan de 

voorziene herinrichting van het Maastrichtse middelbare onderwijs (dus de gewenste toekomstige locaties)? 

5. In een bericht van de Limburger spreekt een leerling van het Porta Mosana college over 44 over te plaatsen 

docenten, waaronder kennelijk “de hele biologie sectie”. Zorgen worden geuit over de kwaliteit en continuïteit 

van de school. Met 44 leraren minder kunnen wij ons daar iets bij voorstellen. De centrale directie geeft aan 

dat de kwaliteit van het onderwijs bij de reorganisatie voorop staat, maar dat er wel keuzes dienen te worden 

gemaakt en men met “minder mensen minder kan doen”. Kunt u bij ons de zorg wegnemen die dit oproept, 

namelijk dat dit ten koste gaat van “een hele biologie sectie”?  



6. De gemeenteraad is in gesprek met LVO over het Masterplan onderwijs. Op 8 mei is er in dit kader een 

informatieronde gepland. Kunt u LVO verzoeken de gemeenteraad hierbij te informeren over de personele 

reorganisatie, de inhoudelijke keuzes die zijn gemaakt m.b.t. het onderwijs en wat dit betekent voor de 

herinrichting van ons middelbaar onderwijs (het Masterplan) in brede zin?   

 

In afwachting van uw antwoord, 

Namens de SP fractie, 

Mara de Graaf- van Haasen 


